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Csúcsmenedzserek összefogása az erdővagyon tisztaságáért  

 

2019. június 17. – Erdészeti részvénytársaságok felső szintű vezetői közösen tisztították 

meg a Veszprém környéki erdők egy részét az elszórt szeméttől és az engedély nélkül 

lerakott hulladéktól. A magyar erdők védelmében a Rail Cargo Hungaria (RCH) és a VERGA 

Zrt. ötödik alkalommal szervezte meg akcióját.  

 

Körös Norbert, a Rail Cargo Hungaria Zrt. Igazgatóságának tagja, CEO, és Ugron Ákos 

Gábor, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója személyes 

példamutatásukkal arra hívták fel a figyelmet, hogy az erdővagyon Magyarország kiemelt 

értéke, amelynek megóvása közös felelősség. Ezt az elkötelezettségüket hangsúlyozták a 

hulladékgyűjtésben való aktív részvételükkel a Bakonyerdő Zrt., és a KASZÓ Zrt. 

felsővezetői is. 

Az RCH évente több mint egymillió tonna faárut továbbít fafeldolgozó üzemekbe, 

papírgyárakba és exportra. A piacvezető magyar vasúti árufuvarozó társaság egyedüli piaci 

szereplőként képes arra, hogy országos lefedettségű egyes kocsi fuvarozásával rugalmasan 

igazodjon a változó volumenű szállítási igényekhez. Az RCH ezen szolgáltatása teszi 

lehetővé, hogy a magyar vállalkozások vasúton eljuttathassák termékeiket felvevőpiacaikra 

az iparvágányokról. Az erdőkben alkalmanként kitermelt néhány vasúti kocsi mennyiségű fát 

a társaság gyűjtőállomásokra vontatja. Ezekből a vagonokból vonatot képez, amelyek 

elszállítják a farönköket belföldi fafeldolgozó üzemekbe, illetve papírgyárakba, sőt külföldre 

is. Ennek a rugalmas fuvarozási megoldásnak az előnyeit az ügyfelek növekvő mennyiségű 

megbízással ismerik el. Az RCH 2018-ban 10 százalékkal több fát fuvarozott az előző évhez 

képest. Az erdőgazdaságok 2019 első öt hónapjában a megelőző év azonos időszakához 

viszonyítva ugyancsak 10 százalékkal növelték az RCH-ra bízott fuvarmennyiséget. Az 

export faforgalom jelentős része Ausztriába irányul, volumene éves szinten 150 ezer tonna. 

  



 

 
 

 

A Rail Cargo Hungaria Zrt. fontos alapértéke a környezettudatos működés és a 

környezetszennyezés megelőzése. Környezetbarát tevékenységével több százezer tonna 

szén-dioxidtól mentesíti az ország környezetét. A vontatási feladatok közel felét olyan 

modern villanymozdonyokkal teljesíti, amelyek CO2 kibocsátása nulla, és fékezés során a 

vonat mozgási energiáját villamos energiává alakítják, majd visszatáplálják a hálózatba. Az 

erdők megtisztítása is a környezetvédelmi elkötelezettségből fakadó akciók sorába tartozik. 
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