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A sajtótájékoztatón mutatta be Koleszár
István, az APV Zrt Erdészeti és Agrárgaz-
dasági Portfoliókezelõ Igazgatóságának
ügyvezetõ igazgatója azt a – két napila-
punk mellékleteként – 160 000 példány-
ban megjelent tájékoztatót, mely Az álla-
mi erdõk Magyarországon címmel mutat-
ja be a szektorban mûködõ részvénytár-
saságokat, feladatukat és a 2005. év gaz-
dálkodási mérlegének és eredménykimu-
tatásának fõ összesítõjét. A jelenlévõk ér-
tesülhettek arról, hogy hamarosan meg-
nyílik a világhálón a www.erdõ.hu hír-
portál, melyen keresztül bárki értesülhet
az állami erdõgazdálkodásban történ-
tekrõl. A mostani sajtótájékoztató indítója
volt egy a késõbbiekben tapasztalható
fokozott erdészeti PR tevékenységnek,
amely remélhetõen segíti szakmánk
népeszerûsítését, elfogadását.

Az Országos Erdészeti Egyesület 138.
Vándorgyûlésének napján, 2007. június
23-án díszes szombati mellékletet ve-
hettek kézbe a legnagyobb példányszá-
mú napilapunk olvasói. A 160 ezer pél-
dányban megjelent, a napilaptól eltérõ
minõségû, merített papírra nyomtatott
melléklet „Az állami erdõk Magyaror-
szágon” fõcímet viseli. Az ÁPV Zrt. er-
dészeti társaságai által kiadott fizetett
hirdetést Gémesi József ügyvezetõ igaz-
gatóhelyettes és Káldy József vezérigaz-
gató jegyzi a szerkesztõbizottság
vezetõjeként.

Régóta érlelõdõ gondolat betel-
jesedésérõl van szó. Üzenet a lap ter-
mészetkedvelõ, erdõszeretõ olvasóinak,

az erdõrõl és az erdészetrõl dönteni hi-
vatott politikusoknak. Üzenet továbbá
azoknak a „szakértõk”-nek, akik a mi-
enknél sokkal gazdagabb országok
erdõkezelésérõl egyhetes (esetleg né-
hány napos) tanulmányút kapcsán „min-
dent” megtudtak; ennek birtokában a
történelmileg kialakult hazai viszonyo-
kat azonnal gyökerestõl kívánják felfor-
gatni, elõkészítve a lehetõséget az egyik
utolsó - köztulajdonban lévõ – vagyon-
elem magánosításához. De üzenet ez
nekünk erdészeknek is, akik a vándor-
gyûlést megelõzõ napon a KEFAG Zrt.
vendégszeretetét élvezve megcsodálhat-
tuk a közcélú állami erdõkezelést a Du-
na-Tisza közén. Ott, ahol jövedelmezõ

erdõgazdálkodásnak a termõhelyi felté-
telei csak elvétve lelhetõk fel, ahol ides-
tova kétszáz esztendeje több erdészge-
neráció küzdött a homok megkötéséért,
az élhetõ városokért és falvakért, a ter-
mészeti értékek, a biológiai sokféleség
megõrzéséért. Láthattunk jó példát a
földmûvelõ szegény ember tisztes meg-
élhetését is segítõ erdei munkákra, to-
vábbá az ottani erdõkhöz kapcsolódó fa-
feldolgozásra. Érdekes volt ízelítõt kapni
az erdei szolgáltatásokból  is.

A „Jelentés az állami erdészeti társa-
ságok 2006. évi tevékenységérõl” alcí-
met viselõ kiadvány  kapcsolódik a
KEFAG erdeiben látottakhoz. Elsõ olda-
la bátorítja az olvasót: érdemes tovább
lapozni. A fejléc alatti õszi lomb-
színezõdést júniusi napilapban nem fel-
tétlenül kell komolyan vennünk, mert
az alatta lévõ két harsogó zöld nyári fo-
tó több reményt kínál, hasonlóan a to-
vábbi oldalakon is meghatározó színvi-
lághoz (még a vaddisznó-terítéket is si-
került zöld fûre helyezni). A képek és
szövegelhelyezés jó ritmusa, a címszer-
kesztõ találékonysága, a terjedelmes
elemzõ cikkek olvasásáról leszoktatott
újságolvasó számára még elfogadható
terjedelmû írások minden valószínûség
szerint felkeltik az elõfizetõk és a lap
vásárlóinak érdeklõdését. Szerencsés
szerkesztõi elképzelés az is, hogy nem
egyes társaságokat mutat be, hanem
ügyeket, témákat villant fel a kiadvány.
Nagyon jó gondolat a „Tudja-e…” rovat,
dicséretet érdemel a kivitelezõ cég és a
nyomda munkája is, a szó szoros értel-
mében vett sokszínûség. 

Abban a reményben, hogy folytatása
következik, néhány jobbító szándékú
kritikai megjegyzésünket ajánljuk a
majdani szerkesztõk figyelmébe.

A nyolcoldalnyi terjedelem hirdetés-
sorozat nyitányaként lehet indokolt.
Félõ azonban, hogy még így is túl sok.
Kevesen olvassák végig!  Négy oldalba
sûrítve a mostani üzenetet, két hónap
múlva hasonló megjelenésben újabb
négy oldalon más részletét bemutatni
az erdei valóságnak, majd további két
hónap elteltével találékonyan ismételni,
más megvilágításban ugyanazt bemu-
tatni – minden valószínûség szerint ha-
tékonyabb megoldás lett volna. Ide tar-
tozó megjegyzésünk, hogy minden
cikk, minden mondat leírásakor fel kell
tennünk a kérdést, kiknek szánjuk az
üzenetet.  Az erdõt szeretõ, erdõjáró –
szakmailag alig képzett – szimpatizán-

Az APV Zrt. sajtótájékoztatója

Üzenet az (állami) erdõbõl

Koleszár István tájékoztatja a résztvevôket

Balról: Ferling József sajtófônök, Koleszár István és Ormos Balázs a sajtótájékoztatón
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saink vagy más szakmájú kritikusaink
olvasatában az olyan mondat, miszerint
„…az árbevétel 57,7 %-át a fakitermelés
adta…”, bizony a várttal ellentétes hatást
eredményezhet. Erdõtulajdonos vagy
erdõgazdálkodó számára e mondatnak
természetesen más a jelentése. A vad-
gazdálkodással kapcsolatos legkénye-
sebb ügyek egyikét, a muflon-kérdés
megoldását sem itt kellene megkísérel-

ni azzal, hogy a vadgazdálkodásról szó-
ló cikket muflont ábrázoló (egyébként
kitûnõ) fotóval illusztráljuk, mint ahogy
a zöld erdõben vidáman füstölõ gõz-
mozdony sem a legjobb környezet- és
természetvédelmi üzenet. Az állami
erdõgazdasági társaságok személyi ál-
lományának derékhadát a középfokú
végzettségû erdészek alkotják. A fel-
sõoktatás bemutatása mellett érdemes
lett volna nagymultú középfokú
intézményeinkrõl is szót ejteni. A szö-
veg célszerû sûrítésével, kevés informá-
ciót tartalmazó mondatok elhagyásával
helyet lehetett volna hagyni néhány
fontos, könnyen rögzülõ ábrának, grafi-
konnak. Érdemes lett volna például
szemléletes ábrán bemutatni a nyereség
és a beruházások viszonyát, vagy az
osztalékelvonás és a tulajdonosi támo-
gatás elmúlt tízéves tény-adatsorát. 

Ez az üzenet az állami erdõkrõl, az
azokat kezelõ gazdasági társaságokról
szól. Ebbõl következõen a legfonto-
sabb, hogy minél többször szerepeljen
benne – természetesen a stílus és a jó
ízlés határain belül – „az állami erdõ” és
„az állami erdészeti társaságok” kifeje-
zés – pozitív megközelítésben. Címek-
be és alcímekbe, képaláírásokba,
lehetõleg minden bekezdésbe valami-
lyen módon belecsempészni, hogy ez a
kiadvány mirõl szól. Nyájas olvasó, ha
nem kellõen figyelsz oda, akkor is rög-
züljön benned: egy jól mûködõ rend-
szer eredményeirõl kapsz most tájékoz-
tatást, ezt a rendszert úgy hívják, hogy
állami erdészet. Sajnos több olyan cikk
is van a kiadványban, amelyiknek a
szerzõje – gondolom nem barátságta-
lanságból – egyszer sem írta le ezeket a
szavakat. Van olyan is, amelyikben a
rejtett üzenet: elhatárolódás. Bár-
mennyire fontos a téma, az ilyen cikket
a kiadványból ki kellett volna hagyni,
vagy a célnak megfelelõen átszerkesz-
teni.  

Végül még egy megjegyzés. A cégek
név szerinti felsorolásában helye lett
volna az internet elérhetõségnek. Több
társaságnak igen figyelemreméltó, szé-
pen szerkesztett, látványos honlapja
van, az újságolvasó számára érdemes
lett volna ilyen módon is megkönnyíte-
ni a hozzáférést. Függetlenül ettõl, so-
kan várjuk az új elérhetõséget:
www.erdõ.hu. És reménykedünk ab-
ban, hogy a köztulajdonban lévõ ma-
gyar erdõkrõl szóló közérdekû üzenet
folytatását rendszeresen olvashatjuk
majd a nyomtatott napi sajtóban is.

Kovács Gábor
(címzetes egy. tanár, 

ny. vezérigazgató)

A sajtótájékoztatóra jelent meg az Erdé-
szeti erdei iskolák Magyarországon
2007 címû kiadvány, mely gazdag fotó-
anyaggal illusztrálva mutatja be az or-
szágban mûködõ intézményeket vala-
mennyi hasznos tudnivalóval mind-
azok számára, akik ez oktatási forma
iránt érdeklõdnek. Reméljük, hogy a 10
000 példányban megjelent füzet minél
több pedagógushoz eljut és segíti mun-
kájukat. – mondotta Ormos Balázs
fõtitkár, a kiadvány bemutatásakor.

Balról: Káldy József, a kiadvány társszerkesztôje és Môcsényi Miklós a FAGOSZ fôtitkára

Dr. Boda Zoltán erdészetvezetô és Lomniczi Gergely szóvivô


