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Az idén hárman – Szabó István, a Jász-
kun Volán Rt. nyugalmazott vezérigaz-
gatója, Kovács Gábor, a Nyírerdô Rt.
nyugállományba vonuló vezérigaz-
gatója, Kovács József, a Herendi Porce-
lánmanufaktúra Rt. nyugállományba vo-
nuló vezérigazgatója – kapták meg az
Életmû-díjat. Az elismerést elsôsorban
nyugdíjba vonulóknak szánja az ÁPV Rt.
Csak külsôsöknek adható a díj, olya-
noknak, akik magas színvonalú munkát
végeztek, s pályafutásukat tisztesség-
ben, megbecsülésben fejezték be.

Az életmû-díjas Kovács Gábor veze-
tési filozófiájának lényege, hogy hagyni
kell a munkatársakat alkotókészségük
kibontakoztatásában, ám a kereteket
ehhez jól kell meghatározni. Ez az alap-
állás határozta meg munkásságának
egészét, beleértve a Nyírerdônél eltöl-
tött éveiét is.

A vezérigazgató már gyermekkorá-
ban közel került a szakmához: erdész-
családban született, és amikor – 1994-
ben – a Nyírerdô Rt. jogelôdjének ve-
zérigazgatói posztját pályázati úton el-
nyerte, már a válságkezelésben is nagy
tapasztalattal rendelkezett. Erre elen-
gedhetetlen szüksége is volt: a társaság
fizetési kötelezettségei az éves bevétel
közel másfélszeresére rúgtak, s a cég
nem rendelkezett mobilizálható ingat-
lannal. Ám Kovács Gábor vezetése alatt
sikerült a társaságot három éven belül
felfelé ívelô pályára állítani, a kötele-
zettségeket teljesíteni. Mindeközben
pedig az erdôben elmaradt munkákat is
pótolták. 1996-tól kezdve már a szeré-
nyebb fejlesztések idôszaka követke-
zett. A cél kezdettôl fogva az, hogy a 61
ezer hektárnyi állami tulajdonú erdôt jó
gazda gondosságával kezeljék. Ez sike-

rült is, amit mi sem bizonyít jobban,
mint az, hogy a cég hazánkban elsô-
ként nyert FSC tanúsítást.

A társaság érdeme az is, hogy Nyu-
gat-Európában ismertté váltak a nyír-
ségi akáctermékek, tágabb értelemben
pedig, hogy a helyi piaci és az export-
lehetôségek kihasználásával a hátrá-
nyos helyzetû kelet-magyarországi tér-
ségben rentábilis erdôkezelést valósí-
tott meg. A Nyírerdô Rt. Magyarorszá-
gon elsôként alkalmazott vonalkódos
terepi készletezô rendszert az erdei fa-
választékok nyilvántartásában. Az el-
múlt tíz évben végzett infrastrukturális
fejlesztések közül a legjelentôsebbek
azok a fafeldolgozó-üzemi és logiszti-
kai fejlesztések, melyek a gyenge mi-
nôségû alföldi fatermékek piacra jutta-
tását segítik elô.

(Világgazdaság)

Az Életmû díjazottjai
A nyertesek szakmailag és emberileg megbecsülten vonulhatnak nyugdíjba

A magyar erdôgazdálkodást régebben
az állami és a szövetkezeti, manapság
viszont állami és magánszektorra szo-
kás felosztani, pedig az utóbbi években
nagyot változott a világ a hazai erdôk-
ben is.

Az állami erdôgazdaságok az évek
során szinte teljesen leépítettek min-
dent, ami egy gazdálkodót jellemezhet,
és gyakorlatilag vagyonkezelôvé váltak,
míg az újdonsült magánerdô-tulajdono-
sok sem feltétlenül lettek erdôgazdál-
kodók, hanem inkább az erdeik, vagy a
lábon álló fáik minél sikeresebb eladá-
sára törekednek. Mindezek fényében
nehéz minôsíteni a hazai magánerdô-
gazdálkodás helyzetét, mert szakmailag
alig különbözik az állami erdôgazdál-
kodás vagyonkezelôi munkájától.

Látványos fejlôdést sokkal inkább az
erdész vállalkozók, a „harmadik szek-
tor” ért el, és ma már meghatározói az
erdôkben zajló munkáknak.

Egy részük a tsz erdész ágazatokból
érkezett, míg mások az erdôgazdasági
leépítések során lettek elôbb „kény-
szervállalkozók”, majd öntudatos erdô-
gazdálkodók.

Mára már a specializáció is jól nyo-
mon követhetô, hiszen

– a csemetetermelés,
– az erdômûvelés,

– a fahasználat vagy
– a nehézgépes (tuskózás, mélyfor-

gatás) munkák
területén is neves vállalkozókat, vállal-
kozásokat ismerünk.

A magánerdô-gazdálkodás vagy ma-
gánvagyon-kezelés leginkább az
erdôfelügyelôségek munkáját növelte
meg, hiszen sok gonddal járt és jár a va-
lós tulajdonosok felkutatása, az „erdô-
gazdálkodók” bejegyzése, de ez a gond
is oldódni látszik, mert több tulajdonos
esetén ma már elég az 51%-os egyetér-
tô nyilatkozat, és ha a Ptk. 142. § szerint
fognak majd dolgozni, akkor bármely
tulajdonost bejegyezhetnek erdôgaz-
dálkodónak, ha az illetô szakember és a
munkát is vállalja.

A harmadik szektor jelentôségét az
Erdészeti Egyesületben is megfigyelhet-
jük, ugyanis nem valósult meg az az el-
képzelés, hogy a magánerdô-tulajdono-
sok tömegével lépnek majd be az egye-
sületbe.

Nagy jövôjük lehet viszont a szerve-
zeti struktúrától független erdész vállal-
kozóknak, akik megfelelô jogi és piaci
környezet esetén tovább tôkésedhet-
nek, a gépparkjuk, az erdôvagyonuk, a
szellemi és a szervezési kapacitásuk is
tovább erôsödhet, és így megfelelô mo-
torjai lehetnek a hazai erdôgazdálko-

dásnak és az egyesületi életnek is, ezért
rájuk kellene jobban figyelnünk, és az ô
munkájukat kellene jobban segítenünk!

Jó lenne még többet tudni róluk, és
nem kellene félni attól, hogy a róluk írt
PR-cikkeknek reklámértékük is lehet.

Az Erdészeti Lapokban ingyenes hir-
detési oldallal kellene felmérni, hogy
kik is ôk, mire, mennyiért és hogyan
vállalkoznak, és be lehetne indítani az
erdôk vagy a lábon álló fák piacát is,
hogy egy kicsit tisztuljon az összkép,
amely most eléggé homályos.

Az Erdészeti Lapok szeptemberi szá-
mának 271. oldalán ezt a meglepô sort
olvashattuk:

„A magánerdô-gazdálkodás több
mint tíz év után sem képes átfogó elôre-
lépést felmutatni.”

A választ erre a néhány sorra az élet
adta meg. A magánerdô-gazdálkodás
pont annyit haladt elôre (vagy hátra),
mint az állami erdôgazdálkodás, és ma
már a harmadik szektor az igazi gyakor-
ló gazdálkodó, amely pontosan akkora
kapacitással rendelkezik, amekkora
igényt a két szektor felé támaszt.

A feladatunk tehát, hogy becsüljük
és értékeljük egymás munkáját, és hogy
minél több támogatást tudjunk szerezni
mindannyiunk számára.
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A harmadik szektor – az erdész vállalkozók


