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M indenki, aki ezen témával fog-
lalkozik, szembe találja magát
egy végtelenül bonyolult,

összetett kérdéskörrel, amihez csak na-
gyon nyugodt, megfontolt, elôítéletek-
tôl mentes nézôpontból szabad közelí-
teni.

Mielôtt konkrétan a szakma helyzetét
vizsgálni kezdenénk, bele kell ezt illesz-
teni abba a gazdaságpolitikai környezet-
be, amelyben tevékenységét végzi. Ami
a gazdaság egészét illeti, a rendelkezés-
re álló statisztikák szerint elmondhatjuk,
hogy az 1999-es évet már messze nem
az a dinamikus fejlôdés jellemezte, amit
1997 második felétôl tapasztaltunk.
Mérséklôdött az export növekedési üte-
me és ezzel egyidejûleg csökkentek a
beruházások is. Bizonyos mértékben
bôvült a belsô fogyasztás. A KSH értéke-
lése szerint ez fôleg a külpiaci helyzet
kedvezôtlen alakulásával magyarázha-
tó. Ehhez járulnak azok a sajátos ténye-
zôk, amelyek a fakereskedelmet tovább
befolyásolták, mint például igénycsök-
kenés, a vevôk “divat” változásai (éger
már nem divatcikk, cser fríz nem szállít-
ható stb.). A teljes faipar termelését és
értékesítését még jelentôsen befolyáso-
ló tényezô volt a lakossági jövedelem-
csökkenés miatt a bútor, parketta, lam-
béria építési anyagok tekintetében a je-
lentôs csökkenés.

Az erdôgazdálkodási szektorban pe-
dig még mindig erôsen éreztette hatását
a privatizáció miatt átalakult tulajdon-
struktúra, valamint a magántulajdonba
került területek jelentôs részén a tulaj-
donviszonyok átláthatatlansága, a nem
mûvelt területek még mindig jelentôs
százaléka. Az egész fagazdálkodásra
ható tényezô, hogy a vállalkozók nem
rendelkeznek megfelelô mennyiségû
tôkével. Ez természetesen kihat az
egész szakmára, beleértve a kereske-
delmet is.

Annak ellenére, hogy a szükséges ta-
nulságok levonása a dolgozat utolsó fe-
jezetére tartozik, itt is szükséges elôre-
bocsátani, hogy ameddig a hazai faipar
szerkezetében közel 50%-ot tesz ki a
mikrovállalkozások aránya (403 szem-
ben az összes 9157-tel, KSH adatgyûj-
tés, 1999), addig a felvett hitellehetôsé-
geknél ez nem mutatkozik meg. Ennek
pedig legfôbb oka, hogy a bankok je-
lenleg nem partnerei – egy-egy kivétel-
lel – ezen vállalkozói körnek.

Amennyiben ôszintén vizsgáljuk a
helyzetet, nyugodtan állíthatjuk, hogy a
kereskedelmi szféra olyan mértékben
hígult fel és vált megbízhatatlan fizetôvé
– tisztelet a kivételnek –, hogy a koráb-
bi erények, mint megbízhatóság, szava-
hihetôség, etikus viselkedés, csak kevés
százalékban találhatók meg, hogy ma-
napság a magánerdô-tulajdonos csak
úgy ad el fát, ha a vevô – kisvállalkozó –
azonnal fizet. Ugyanígy export esetben
a külkereskedônek kettôtôl tizenöt na-
pon belül fizetnie kell, annak ellenére,
hogy relációtól függôen a külföldi part-
nerek 8 és 60 nap között fizetnek. A
továbbfeldolgozó szektorban még nö-
veli a terheket, hogy az alapanyagárat
még terhelik a továbbfeldolgozás, vala-
mint annak járulékos költségei is. Ebben
a helyzetben csak akkor indulhat el je-
lentôs növekedés, ha megfontolt pénz-
ügyi politikával az állam ehhez megfele-
lô támogatást nyújt. Különösen fontos
ez azért, mert az általában csökkenô
tendenciát mutató rönkexport egyik po-
zitív cáfolata éppen a fûrészáru és a cso-
magolóanyag oldaláról figyelhetô meg.
Ez egyben összecseng azon sok éve
hangoztatott alapelvvel is, amely szerint
változtatnunk kellene az export összeté-
telén – ha lehet –, és a feldolgozatlan
(primer) százalékos arányát csökkente-
ni, a feldolgozott (szekunder) arányát
pedig növelni kellene. Ez lehetôvé ten-
né számunkra, hogy azon fûrészüzemek
helyét vegyük át, amelyeket tömegesen
csuknak be, jelenleg is például Ausztriá-
ban, mert a rendkívül magas termelési
költségek mellett nem bírták a versenyt
a multikkal. Magyarország csak részben
ugyan, de már rendelkezik olyan fûrész-
ipari kapacitásokkal, amelyekkel a nyu-
gati vásárlók igényeit ki lehet elégíteni.
Itt kell megemlíteni, hogy a minôségi fû-
részáru-termelés kialakulását nagyban
segítették elô azon német, olasz tulajdo-
nosok által mûködtetett üzemek, ame-
lyek versenyhelyzetet teremtettek. Ezért
kell figyelnünk arra, hogy éppen a jól
mûködô olasz csomagolóanyag-piacról
ne essünk ki azáltal, hogy továbbra is
nagy százalékban például szalagfûré-
szekkel kívánunk termelni, sorozatvá-
gók helyett.

Ezek a gondolatok elvezetnek ben-
nünket addig, hogy ennek tükrében re-
lációnként vizsgáljuk a tényeket, és ele-
mezzük ez évi lehetôségeinket.

Ezt megelôzôen még azt kívánjuk le-
szögezni, hogy az erdôgazdálkodóknak
és a fafeldolgozó-iparnak szinte min-
den évben meg kell küzdeni vagy vala-
mely természeti katasztrófa következ-
ményeivel, vagy divatirányzatok válto-
zásával, amelyeket csak részben lehet
prognosztizálni. Ilyen volt például az
elmúlt évben az éger és diófa iránti ke-
reslet csökkenése, a cser fríz átvételé-
nek átmeneti szüneteletetése, a cellu-
lózipar és faforgácslap szektor termelé-
sének csökkenése, ezáltal a csökkenô
farostfa piaci igény. Amit már viszont
2000-re biztosan elmondhatunk, a
mintegy 35 millió köbméteres viharkár
Franciaországban, Svájcban és Német-
országban biztosan negatív irányba fog
hatni az ez évi exportlehetôségeinkre,
illetve árainkra.

Ausztria
Legfontosabb termékeink: lombos
rönk, papírfa, rostfa, fûrészáru, fenyô
papírfa, kész parketta, fríz. A teljes
nagyságrend értékbeni becslése na-
gyon nehéz, így inkább a tendenciákat
vizsgáljuk. Számunkra a legfájóbb,
hogy az elmúlt tíz évben a forintleérté-
kelés elônyeit nem tudtuk kihasználni,
mert partnereink összehangolt tárgyalá-
si taktikájával fölözték ezt le. Magyarul,
az egységre esô forintár kisebb-na-
gyobb ingadozásokkal változatlan ma-
radt, a schillingár pedig csökkent. Te-
kintettel arra, hogy a kínai piac óriási
parketta, fríz és fûrészáru igényének
nagy részét Ausztria szállítja, módunk
nyílik a bükkrönk, parketta, fríz, széle-
zett és szélezetlen fûrészáru mennyisé-
gének fokozására. A bevezetôben már
említett viharkárok a fenyô-, bükk- és
tölgyállományt pusztították. Vélhetôen
a fenyô tömegének kb. 50%-a, a bükk
és tölgy 30%-a papírfa lesz, tehát a má-
sodik félévben biztosan érezni fogjuk
ezt vagy a vásárlandó fa mennyiségé-
ben vagy az árak változásában. Úgy vél-
tük, hogy január elsô felében meg tu-
dunk állapodni a papírgyárakkal, illetve
egyéb felhasználókkal, de jelenleg min-
den vevô a várakozás álláspontjára he-
lyezkedett. Ez eredményezheti azt,
hogy a bükk és fenyô papírfánál várt
enyhe emelés elmarad, a nyár és éger
rostfánál pedig az árak változatlanok
maradnak. Amíg az utóbbinál a
mennyiségek nem valószínû, hogy

Fakereskedelem 1999/2000
SZABÓ GYÔZÔ
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csökkennek, addig az elôzôeknél ezzel
is számolni kell. Az értékesebb bükk- és
tölgyrönk eladható mennyisége jelentô-
sen csökkent, így egyre nehezebb lesz
a mennyiségi és minôségi elvárásoknak
eleget tenni. Mindenesetre itt árcsökke-
néssel nem kell számolni. Az éger irán-
ti igény jelentôsen csökkent, ez érezteti
hatását az áraknál is. Növekedett az
akácfák iránti érdeklôdés. A feldolgo-
zott termékeknél változatlan igénnyel
számolhatunk. Az elmúlt idôszakokkal
szemben jelentôsen csökken az akác
szôlészeti cikkek mennyisége, viszont
növekszik az úgynevezett konyhakész
tûzifa iránti igény.

Olaszország
Ez a reláció gyakorlatilag primer felve-
vô. Az összes exportmennyiség jelen-
téktelen arányát teszi ki a félig vagy
továbbfeldolgozott termék. Ennek
egyik oka, hogy hazánkban már jelen-
tôs részben van jelen az olasz tôke,
amely a megvásárolt anyagot saját
üzemben dolgozza fel, és ezt saját ne-
vében szállítja ki. Másrészt a jól felsze-
relt olaszországi üzemek csak vagy
nagy részben csak alapanyagot igényel-
nek. Így rendkívül jelentôs a nyárrönk-
export (enyvezett lemez, gyümölcsláda
hámozás elôállítására), az amerikai dió-,
tölgy-, cseresznye-, bükkrönk bútor-
gyártási célokra. A másik jelentôs szek-
tor a faforgácslap-ipar. Itt számunkra a
legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy
a jelentôs alapanyag-túlkínálatot ki-
használva az árakat az elmúlt tíz év alatt
mintegy 30%-kal csökkentették, és a
magyar termelôk jelenleg talán a kiter-
melés önköltségét kapják meg. A mo-
hácsi új beruházás beindulása valamit
enyhít ezen a problémán, hiszen szá-
mukra felhasználható a cserfafaj. A har-
madik nagy ágazat a csomagoló szektor
(raklapelem, ládaelem, ládafenék fa-
rostlemezbôl stb.). Mindhárom terület-
rôl elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben
már nem tudtuk kielégíteni a nyárrönk
mennyiségi igényeket, míg a többi fafaj-
nál a mennyiségek stagnáló tendenciát
mutattak. Az árak tekintetében értéke-
lendô, hogy a tendenciák nem csök-
kentek, és egyes fafajok tekintetében
2000-re még egy nem jelentôs növeke-
déssel is számolhatunk. A feldolgozott
termékek esetében növekednek a mi-
nôségi, illetve megmunkálási követel-
mények. Ezek fôleg a kisvállalkozáso-
kat sújtják, hiszen ôk kiesnek a szállítók
közül, ha nem tudnak modernebb gé-
peket beszerezni. A tûzifa is említésre
méltó, ahol azonban a mennyiség csök-

kenô tendenciát mutat részben az ala-
csony árak miatt, részben pedig mert a
feldolgozottság iránti egyre erôsebb
igény nem mindig áll összhangban az
árak növekedésével. Kereskedelmi
szempontból az olasz piac három nagy
problémakörrel rendelkezik. Ezek:

– a fizetési garanciák kérdése,
– a fizetés határideje (sokszor 60

vagy ennél is több nap),
– valamint a közbeiktatott többlép-

csôs ügynöki rendszer.
Minden termelônek és kereskedô-

nek jól felfogott érdeke, hogy a jövôben
ezen problémák rendezésén közösen
fáradozzunk.

Szlovénia, Horvátország,
Szerbia

Ezekben a relációkban egyelôre a bi-
zonytalanság a legfôbb probléma. Azok
a rendkívül komoly kapcsolatok, ame-
lyekkel korábban rendelkeztünk, ma
egyes termelô- vagy kereskedôcégek
kapcsolataira redukálódtak, és a nagy-
ságrend ugyanezen cégek rizikóvállalási
készségének függvényében változik.
Ennek oka, hogy a fizetési garanciák
gyakorlatilag nem mûködnek. Ennek el-
lenére vannak kisebb üzletek is a még
részben megmaradt Sremska Mitrovica
és Krsko mellett. Csak remélhetjük, hogy
a politikai helyzet változása után újra ko-
moly kapcsolatokat építhetünk fel.

Németország
Ez az a reláció, ahol még nem tettünk
eleget. Félig feldolgozott, jó minôségû,
megbízható partner által szállított árura
Németország mindig is vevô volt. Ezt
kihasználva vásároltak osztrák kereske-
dôk Magyarországon, valamint az egy-
kori Csehszlovákiában és szállították
komoly haszonnal tovább Németor-
szágba. Ezt kellene többek között meg-
szüntetni. Intenzívebb kapcsolattartásra
lenne szükségünk, hogy elegendô in-
formációval rendelkezzünk. A már szo-
kásos késztermékek mellett (szalagpar-
ketta, bútor stb.) évrôl évre szállítunk
fûrészárut is, de még nem számottevô
mértékben. Ennek egyik oka például
fenyôfûrészáru esetében a cseh szállí-
tók közelsége. Vizsgálni kellene a jövô-
ben a cser mint faforgácslap-alapanyag
értékesítési lehetôségeit, valamint to-
vább lehet növelni az akácfafajból ré-
szesedésünket is. Ez számunkra a nagy
kihívás, ugyanis ismert, hogy a telített
fenyô felhasználását sok területen éve-
ken belül betiltják (például játszóterek).
E vonatkozásban az elmúlt évben már
komoly eredményeket értünk el.

Véleményünk szerint bükk- és tölgy-
fûrészáruban, ragasztott elemekben
számtalan lehetôség áll még kihaszná-
latlanul.

Hollandia
Gyakorlatilag az akácfafajjal léptek be a
magyar piacra. Ma elmondhatjuk, hogy
az össz fûrészelt, illetve kérgezett hen-
geres oszlop termék kb. 70%-a ebbe a
relációba kerül feladásra. Fô probléma,
hogy nehezen becsülhetô meg az éves
nagyságrend, amivel folyamatosan szá-
molni lehet. Tekintettel arra, hogy Hol-
landia korábban komoly exóta import-
tal is rendelkezett, remélhetô, hogy en-
nek visszaszorulásával többek között a
magyar keménylombos termékek nyer-
hetnek teret. Itt is komoly piacfeltáró
munkára van még szükség.

Svédország
Legfontosabb termék a fríz, amelyet ál-
landó képviselôk közremûködésével
nagyon szakszerûen és elôre kalkulál-
hatóan vásárolnak.

Említést érdemel még az elmúlt évek
próbálkozása a cseh és szlovák papír-
gyárakkal. Véleményünk szerint ezeket
sem szabad elvetni, annak ellenére,
hogy már több ízben voltak zökkenôk.
Fôleg nyárpapírfa szállítására lenne le-
hetôség, de át kell törni a belföldi szál-
lítók sokszor nem indokolt ellenállását.
Reménykedhetünk abban, hogy az álla-
mi erdészetek összevonásával (szék-
hely: Besztercebánya) egy központi,
szakmailag jól felkészült irányítógárdá-
val a jövôben könnyebb lesz eredmé-
nyeket elérni. Nem hagyhatjuk ki a Spa-
nyolországgal, illetve Portugáliával
megindult kapcsolatokat sem a külön-
bözô szôlészeti termékek tekintetében.

A fenti összegzések csak felületesen
érintették az egyes relációkat. Remélhe-
tô azonban, hogy segít a jövôbeni még
jobb elôkészítésben, a tárgyalási kon-
cepciók kialakításában fôleg annak a
magánerdô-tulajdonosi és vállalkozói
rétegnek, amelynek még nincsenek
megfelelô tapasztalatai. Mindennek
összegezéseképpen sok egyéb mellett
az alábbi feladatokat tûzhetjük magunk
elé:

– vizsgálni kell egy összehangoltabb
árpolitika kialakításának lehetôségeit,

– megfelelô szinten elôterjesztést
kellene tenni a mikrovállalkozói kör hi-
telfelvételének problémáiról,

– átfogóan vizsgálni kell a cserfafaj ér-
tékesítési lehetôségeinek más irányait,

– nagyobb hangsúlyt kell fektetni a
magánerdô-tulajdonosok tájékoztatására,
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– egyes relációkban fokozni kell a
megfelelô szintû piackutató tevékeny-
séget.

Az alábbiakban táblázatban adjuk
meg a 2000-ben körülbelül elérhetô
árakat azon megjegyzésekkel, hogy az

árak magyar határon értendôk, még le-
vonásba kell helyezni a különbözô ügy-
nöki jutalékokat, a magyar fuvart, vala-
mint hogy az árak relációnként minô-
ség szerint plusz-mínusz irányban eltér-
hetnek a megadott iránytól.

Fafaj Rönk Pfa/rostfa Fûrészáru Fríz Tûzifa Raklap- Oszlop,
m3 ûrméter 0–II. oszt./m3 m3 ûrméter elem kérgezett 

m3 m3

Bükk F : 68 600 5000 58 600 35 660 5400 – –
Á: 37 800
B: 27 000

Tölgy F : 100 000 – 113 500 110 000 – – –
szélezett bútorléc

A: 54 000
B: 36 000 –

Akác A/B: 19 800 – 40 000 – 3800 23 500 60 000

Cser – 4800 – – – – –

Éger A/B: 25 200 3050 – – – – –

Nyár 12 500 2970 – – – 22 500 –
hámozási teherautóra 

rakva

Dió F : 150 000
A: 60 000
B: 40 000 – – – – – –

Cseresznye A: 55 000
B: 35 000 – – – – – –

Borovi – 4400 – – – – –

Az árak forintban értendôk, ahol is a schillingnél 18,02, a DM-nél 127,36 és az olasz líránál 128,3 véte-
li árfolyammal számoltunk.

Közlemény
Civil kezdeményezést felkarolva, a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium Erdészeti Hivatala a Honfoglalás
ezerszázadik, valamint az államalapítás
ezredik évfordulójának méltó megün-
neplését elôsegítendô, 1996 és 2000 kö-
zött egy millecentenáriumi fásítási pályá-
zatot mûködtetett. Ennek során a telepü-
lési önkormányzatok vissza nem téríten-
dô támogatást igényelhettek emlékpar-
kok és emlékligetek létesítéséhez. Ez a
támogatási jogcím a Belügyminisztérium
által kiadott „Önkormányzatok Tájékoz-
tatója” címû kiadványban került közzété-
telre, amit minden pályázatra jogosult,
azaz minden települési önkormányzat
évente megkapott. Magát a pályázati
rendszert az Állami Erdészeti Szolgálat
tíz területi igazgatósága mûködtette.

Az ötéves pályázati ciklus folyamán
az FVM Erdészeti Hivatala 933 települé-
si önkormányzat részére 140 millió Ft
támogatási keretet biztosított, ami azt je-
lenti, hogy minden negyedik település
részese lett e mozgalommá terebélyese-
dô kezdeményezésnek.

A pályázat sikerének üzenete az, hogy
identitászavarral küszködô, széthúzó,
igen gyakran már-már ellenségesnek mi-
nôsíthetô társadalmi viszonyaink között
mégiscsak létezik közösen vállalható ér-
ték. Az Erdészeti Hivatal nevében köszö-
netemet fejezem ki mindazoknak, akik a
pályázati rendszer sikeres mûködtetésé-
ben részt vettek.

Barátossy Gábor
az Erdészeti Hivatal elnöke

A januárban hatályba lépett román föld-
törvény – a román törvényhozásban ed-
dig példa nélküli módon – a világon
bárhol élô román állampolgárok jogai-
ról szól; vagyis a törvényben meghatá-
rozott mértékig az egykori tulajdonosok
vagy örököseik visszaigényelhetik egy-
kori mezôgazdasági földjüket, illetve
erdôterületüket.

A törvény értelmében a természetes
személyek mezôgazdasági területeiket
50 hektárig, erdôterületeiket 10 hektá-
rig visszakapják az eredeti helyen. Ha
valaki már visszakapott földeket az
1991-ben elfogadott földtörvény alap-
ján, most a különbséget kérheti.

Nagyon fontos tudni azt, hogy az
igényléseket a törvény hatálybalépésé-
tôl számított hatvan napon belül kell be-
nyújtani ahhoz a polgármesteri hivatal-
hoz, ahol a visszakért terület található.
Mivel a határidô március 12-én, vasár-
nap jár le, az utolsó határidô március
13., hétfô. A polgármester és a jegyzô az

igénylést külön regiszterbe iktatja, tehát
fontos, hogy iktatószámot kell kérni.

A román földtörvény fontos sajátos-
sága, hogy vissza kell adni az egykori
társtulajdonosoknak vagy azok örökö-
seinek a közbirtokossági erdôket is. A
közbirtokosság olyan – leggyakrabban
erdészeti – birtoktestet jelent, ahol a tu-
lajdonosok területüket együttesen mû-
velik, közösen használják, közösen fek-
tetnek be, s a települési önkormányzat
gondoskodik szakszerû használatáról.
Jogi nyelven természetes és jogi szemé-
lyek közös, osztatlan és oszthatatlan tu-
lajdonát jelenti. A közbirtokosságnál az
1921. évi földreform alkalmazása utáni
terület nagyságát veszik figyelembe.

A törvény a kárpótlásról is rendelke-
zik: ha valakinek jogos igényét nem le-
het kielégíteni természetben, akkor a
kormány majd kárpótlást fog fizetni.
Ennek mértékét, módszerét egy kor-
mányhatározat szabályozza.

(Magyar Nemzet)

Új román földtörvény

Joglesen
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Értesítô
• 95/1999. (XI. 5.) FVM r. A Szaktanács-

adói Névjegyzékrôl 1427
• 184/1999 (XII. 13.) Korm. r. A földhasz-

nálati nyilvántartás részletes szabá-
lyairól 7392

• 12/1999 (XII. 25.) KöM r. Egyes környezet-
védelmi nemzeti szabványok kötelezôvé
nyilvánításáról 8375

• Erdôfelügyelôi szolgálati jelvény 1504
• A Mezôgazdasági és Erdészeti Szakképzô

Intézet, Gyakorlóiskola (Piliscsaba) ala-
pító okirata 43

• A géntechnológiával módosított növényi
szaporítóanyagok behozataláról 50

Magyar Közlöny
• 4/2000. (I. 21.) Korm. r. A természetvédel-

mi ôrökre, illetve ôrszolgálatokra vonat-
kozó részletes szabályokról 198


