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Nem lesz 
telepítés?
Nyíregyháza (KM) – A jövô évi költség-
vetés erdôtelepítésre, új erdôk létesítésé-
re gyakorlatilag egy fillért sem tartalmaz
– állítja a Fidesz. Az utóbbi öt évben sem
volt arra példa, hogy az erdôtelepítésre
ne jutott volna pénz az erdôgazdákhoz –
mondta sajtótájékoztatóján a hétvégén
Borkó Károly, a Fidesz országgyûlési
képviselôje. Az idén mégis úgy tûnik, a
költségvetésben egyetlen fillért sem kü-
lönítettek el erre a célra. A politikus állí-
tását kifejtve elmondta: szerepel ugyan
2,014 milliárd forintos összeg a büdzsében
erdôgazdálkodásra, de ez európai uniós
forrás, melyhez csak pályázat útján juthat-
nak a gazdák. A hazai költségvetésben
nem konkrétan erdôgazdálkodásra, csu-
pán a pályázatok önerejének biztosítására
szánnak 333 millió forintot.

Erdôtelepítést a magyar gazdálko-
dók a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
keretében a szigorúan csak mezôgaz-
dasági területek erdôsítésére, pályáza-
ti úton vehetnének igénybe. 

Ez a költségvetés jelenlegi számai
szerint 2,014 milliárd Ft. Ennek saját,
nemzeti részét, 333 millió ft-ot tartal-
maz a költségvetés. Ezzel kapcsolatban
az a probléma, hogy a Nemzeti Vidék-
fejlesztési tervet még nem fogadta el az
Unió, ill. ezt az összeget is pályázni kell
a gazdálkodóknak. A telepítési támo-
gatások eddig kvázi alanyi jogon járt,
hiszen ha a telepítési terv formailag,
tartalmilag és szakmailag rendben volt,
akkor a tervet automatikusan befogad-
ták, a telepítés megindulhatott, az el-
végzett munkák ellenértékét meghatá-
rozott ütemezéssel az állam  a gazdál-
kodónak kifizette.

Az uniós forrásra minden eset-
ben pályázni kell, s a finanszírozás, a

pénzkifizetés is szigorú szabályokhoz
kötött, és utólagos. Elôfinanszírozás
nincs, a költségeket teljes egészé-
ben a gazdálkodónak kell megfizet-
nie, támogatáshoz legkorábban
2004 decemberében, 2005 január-
február táján juthat. Természetesen
mindez eredményes pályázat, a nyom-
tatványok, az elszámolások hibátlan és
pontos kitöltését feltételezi. A pontat-
lanságot, a hiánypótlást az Uniós rend-
szer „bünteti”, a támogatási összeg
csökkentésével, esetleges teljes meg-
vonásával. A pályázatok sikeressége a
legjobban pályázó régebbi tagok / írek,
angolok, németek franciák / esetében
is csak 75-85 %. Az új belépôk  50-60
%-nál nem szoktak jobban teljesíteni.

Összegezve: a Magyar Köztársa-
ság 2004. évi tervezett költségveté-
se erdôtelepítésre, új erdôk létesí-
tésére gyakorlatilag egyetlen fil-
lért sem tartalmaz!

Vásárosnamény (KM) – A fa egyre
megbecsültebb érték, ezért hasznosítása
a legnagyobb körültekintést igényli.
Nem szerencsés például, ha egyszerûen
elégetjük.

Errôl is szó esett a Kelet-Magyaror-
szág TOP 100 Klubjának legutóbbi
összejövetelén, amelyen a gazdasági mi-
niszter is részt vett. Megyénk gazdasági
életének szereplôi különbözô aktuális
témákat vetettek fel, így került szóba a fa
energetikai célú hasznosítása, illetve a
szakmát megosztó fogadtatása.

Nincs ipari mennyiség
Uniós gyakorlatra hivatkozva az állam
tetemes költségvetési támogatást ad a
biomasszából elôállított energiához. A
cél nemes, de a végrehajtás komoly gaz-
dasági problémákhoz vezetett. A bio-
massza ugyanis jelenleg nem áll rendel-
kezésre iparilag kalkulálható, koncent-
rált mennyiségben, amely a folyamatos
energiatermeléshez szükséges lenne.

Ennek hiányában viszont hagyomá-
nyos erdôinkbôl adják el a más célra is
hasznosítható, értékes fát, amelyért a
nagy erômûvek állami támogatással
magasabb árakat fizetnek. Az ipari
szektor pedig alapanyag nélkül maradt
– legutóbb megyénkben járva az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Fakereskedelmi
Szakosztálya is szembesülhetett ezzel.
A tagok a vásárosnaményi Interspan

Kft.-nél járva hallhatták: a cég jelenleg
az alapanyag 80 százalékát kénytelen
külföldrôl beszerezni.

Üzleti érdekek mentén
– Az ország valamennyi fûrészüzeme,
falemezgyártója termelését veszélyezte-
ti a jelenlegi gyakorlat. Ha pedig egy
társaság eredményessége veszélybe ke-
rül, akkor a tulajdonos megteszi a szük-
séges lépéseket. Ezt a svájci anyaválla-
lat, a KronoGruppe tulajdonosa, Ernst
Kaindl is megerôsítette, amikor 8 milli-
árdos fejlesztést adott át itt, Vásáros-
naményban – utalt a közelmúlt esemé-
nyeire Zomborszki András, az Inter-
span Kft. ügyvezetô igazgatója.

S hogy mire is gondolt a svájci tulaj-
donos, azt nem nehéz kitalálni: külföld-
rôl beszerezni az alapanyagot hosszú tá-
von nem kifizetôdô, ezért a stratégia
mint eshetôséggel számol a magyaror-
szági termelés felszámolásával, ha az üz-
leti érdek ezt követeli meg. E témával a
Fagazdasági Országos Szakmai Szövet-
ség konferenciája is foglalkozott, ame-
lyen erdôgazdaságok, a fát különbözô
módon hasznosítók és négy minisztéri-
um képviselôi vettek részt.

A konferencián szó volt a fa felhasz-
nálásának fontossági sorrendjérôl, mely-
ben az épületek, építmények, bútorok,
egyéb használati tárgyak állnak az élen,
s legfeljebb ami erre alkalmatlan, azt a
fát lehet az energiatermelés oltárán el-
égetni. Ma viszont nem ez a gyakorlat. A
támogatási program létjogosultságát ak-
kor nyerné el, ha a mezôgazdaság és az
energiaerdôk megfelelô mennyiségû
biomasszát produkálnának.

Megoldás lehet a célültetvény
A gazdálkodás hatékonysága arra kész-
teti az Interspan Kft. vezetôségét, hogy
kisebb-nagyobb erdôgazdaságokkal
termeltetési szerzôdéseket kössön. A
célültetvények egyszerre kímélnék a
hagyományos erdôk értékes faanyagát
és gondoskodnának az ipar számára
alapanyagról.

Füstölgés az elfüstölt értékek fölött


