
Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 11. szám (2004. november) 335

kát termelik ki hazánkban. A hazai
erdõk gyakorlatilag teljes üzemterve-
zettsége, az ÁESZ kitûnõ munkája a biz-
tosíték erre. Megállapítható, hogy ha-
zánkban állandó fakészlet-akkumuláció
van, ami aggodalomra ad okot, és a vé-
leménye szerint ki kellene termelni a
képzõdött fatömeget, kihasználva a
lehetõségek adta határt.

Arról sem esik szó a sajtóban, hogy a
korábban minimális erdõsültségû Al-
földnek ma már 12 százalékát borítja
erdõ. Ezzel összefüggésben megállapí-
totta, hogy az oly sokat bírált akác és

nyár térfoglalása általában nem az
õshonos fafajok kárára történt. Ezzel
együtt megállapította, hogy az elõttünk
álló feladatok sorában az egyik legfon-
tosabb a monokultúrák átalakítása. 

Elmondta, hogy az ERTI, a NyME és
az ÁESz együttmûködése nyomán elké-
szült az új erdõtelepítési program.   

Összefoglalásként megállapította,
hogy az iparifa termelése a sokszorosá-
ra emelkedett, a tûzifa értékesítési
gondjai pedig megoldódni látszanak. 

Az erdõgazdálkodók felújítással kap-
csolatos visszatérõ gondja a vadlét-

szám. A szakszerû vadgazdálkodással
megelõzhetõk a nagyarányú vadkárok,
de ha például felborul az ivararány, a
vadlétszám megnõ, súlyos vadkárok
keletkeznek. 

Az akadémikus végezetül beszámolt
arról a tervérõl, hogy a Nyugat-Dunán-
túlon egy elegyes erdõk kutatására sza-
kosodott állomást szeretne létrehozni.
Erre minden esély megvan, hiszen az
EU-tagországok többségéhez hasonlít-
va a hazai erdõállomány különlegesnek
számít.

Kép és szöveg: Zétényi Zoltán

A „szakanyag”-ot a FAGOSZ elnöksége
megtárgyalta, amihez felhasználta a tag-
ságtól beérkezett véleményeket is. Az
iratot az elnökség a jelenlegi formájá-
ban és szerkezetében és tartalommal
további felhasználásra alkalmatlan-
nak tartja. Az elõterjesztõ nem veszi fi-
gyelembe a gazdasági hatásokat a fater-
mék kibocsátását, a munkahelyeket és
más vállalkozási következményeket
illetõen, és nem számol javaslatainak
költségvetési következményeivel sem.

A kezelés része a gazdálkodásnak:
A társadalom mai igényeinek megfelelõ
jó erdõgazdálkodás véleményünk szerint
fogalmilag magában foglalja a gazdasági
célú tevékenységen túl az erdõ õrzését,
védelmét, kezelését, az erdõ értékeinek a
nagyközönség részére bemutatását, a
kapcsolódó oktatás és ismeretterjesztés
segítését is. Az optimális erdõgazdál-
kodás mindhárom alapfunkciót (gazda-
sági, védelmi és szociális) egyszerre való-
sítja meg a lehetõ legalacsonyabb társa-
dalmi ráfordítás mellett.

Egyetértünk azzal, hogy az állami
erdõk területe ne csökkenjen. A ma-
gánerdõk területi bõvülésével ugyanak-
kor az állami erdõk részaránya az
összesben természetszerûen folyamato-
san csökkenni fog.

Javasoljuk, hogy az állam az állami
tulajdonú földek és erdõk tulajdo-
nosi jogait egy szervezetre delegálja.

Az állami erdõket kezelõ szervezetek
közül a versenyszféra szabályai szerint
mûködõ, részben vagy egészében ma-
gántulajdonú gazdálkodó szervezeteket
nem szabad kizárni.  Olyan ter-
mészetközeli erdõgazdálkodást (mû-

velés + kezelés) javallunk megvalósíta-
ni, amely a költségvetést a lehetõ leg-
kevésbé terheli. A nagy múltú állami er-
dészeti szervezet felszámolása és helyette
erdõkezelõ költségvetési szervezet ki-
alakítása jelentõs átalakítási, majd folya-
matos további közkiadással járna, ellent-
mondásos, tévutakkal teli folyamat lenne,
amivel nem értünk egyet.

Javasoljuk az állami erdõgazdálko-
dói szervezet és feltételrendszer olyan
továbbfejlesztését, hogy ennek kereté-
ben a 21. századi igényeknek megfelelõ-
en lehessen a multifunkcionális termé-
szetközeli erdõgazdálkodást maradéktala-
nul megvalósítani, beleértve a különbözõ
védelmi és szociális funkciókat is.

A nemzetgazdaság nem nélkülöz-
heti az erdõk anyagi termékeit, köz-
tük is kiemelten a fatermékeket. Ter-
mészetközeli erdõmûvelési és erdõ-
használati eljárásokat alkalmazva a ma-
gyar erdõgazdálkodók az import fával
versenyképes áron képesek erdei fater-
méket a piacra vinni. Ugyanez a szak-
szerûen mûvelt erdõ eközben természe-
tes környezete a benne lévõ életközös-
ségnek. Az erdõgazdálkodás, a kiter-
melt fa feldolgozása, kereskedelme
és e cégek beszállítói mintegy két-
százezer embernek adnak munkát,
megélhetést. Ráadásul vidéken sok-
szor ez az egyetlen munkalehetõség. Az
erdõk gazdasági céljának további korlá-
tozása, visszafogása sok munkaalkalom
megszûnéséhez és térségi szintû foglal-
koztatási gondokhoz vezetne.

Javasoljuk a környezetvédelmi-, a
vízügyi és ezekhez a természetvédel-
mi igazgatás egységesítését is, a kor-

mány eredeti szándékának megfele-
lõen. A gazdálkodási (ennek részeként
a kezelési) és a hatósági funkciókat
tehát a természetvédelem esetében
is – mint összeférhetetlent – mielõbb
szét kell választani. 

Szükségesnek tartjuk a TVH kérje ki
az Akadémia Erdészeti Bizottságának
véleményét, különös tekintettel a cé-
loknak és az állításoknak az újabb tudo-
mányos eredményekkel összevetése ér-
dekében.

Indokolt a „szakanyag” széles körû ha-
tástanulmányokon alapuló továbbfej-
lesztése és ismételt megvitatása, majd
a nemzeti erdõprogramba beolvasztása.
A jelenlegi forma, szerkezet és tartalom
további felhasználásra nem alkalmas. Kü-
lönös, hogy a „szakanyag” mintha azt
sugallaná, hogy az erdészektõl kelle-
ne az erdõt védeni. Azoktól kellene vé-
deni az erdõt, akik mindig is legjobb
szaktudásuk és több mint száz éve már
törvények alapján mûvelik a magyar
erdõket, azoktól, akik a mai erdõket létre-
hozták, gondozták, kezelték, gazdálkod-
tak benne és teszik mindezt ma is?

A „szakanyag”-ból az sejlik: a ter-
mészetvédõ apparátus fõ célja, hogy
hangulatkeltéssel és hatalmi pozíciók
keresésével saját kezelési területet
szerezzen magának, nem törõdve en-
nek gazdasági, következményeivel. A
FAGOSZ ez ellen tiltakozik. 

A Szövetség az eredményes gaz-
dálkodással együtt élõ természetvé-
delmet támogatja, az indokolt több-
letköltségek és bevételkiesések korrekt
megfizetése mellett.

* * *

A FAGOSZ elnökségének állásfoglalása
a természetvédelem erdészeti szakmai koncepciója és távlati fejlesztési feladatai

címû KvVM TVH szakanyag és a fából termelt zöldenergia kapcsán
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A magyar erdõgazdálkodás és faipar
hagyományosan hosszú ideje már,
hogy alapanyagot biztosít tûzifa, erdei
energetikai apríték és a faeselékek
legkülönbözõbb formájában a fából va-
ló energia elõállításhoz. A faipar továb-
bá úttörõje volt a faeselék technológiai
és ipari fûtési célú hõenergiává alakítá-
sának. A fatüzelésû berendezések
jelentõs részben e hagyományokra tá-
maszkodva érhettek el egyre jobb tech-
nikai színvonalat és hatásfokot.

Az évtizedek során ugyanakkor
olyan technológiai megoldások szület-
tek, melyek segítségével a kisebb mére-
tû és csekélyebb minõségû erdei favá-
lasztékokat és az ipari faeseléket is a
bútorgyártásban, a belsõépítésben, az
építésben általában, a csomagolásban
és számos egyéb területen is alkalmaz-
ható különbözõ falemezekké lehet fel-
dolgozni. E fejlõdés nagyban hozzájá-
rult a faipar kibocsátásának jelentõs
bõvüléséhez és az erdõgazdálkodás el-
adási lehetõségeinek szélesedéséhez is.

A közeli egy-két évben részben
nemzetközi egyezmény és magyar kor-
mányzati akarat alapján a fosszilis ener-
giahordozókból származó CO2-kibo-
csátás csökkentése érdekében bio-
masszára alapozott, kötelezõ értékesíté-
si iránnyal és a termelõ részére „támo-
gatást” megvalósító magasan rögzített
minimálárral segített „zöldáram”-terme-
lés indult el Magyarországon. Az e fo-

lyamatba belépett három nagyerõmû
éves tervezett fafelhasználása eléri a kö-
zel 6 millió m3-es jelenlegi összes hazai
nettó fakitermelés 1/6-át, ezen belül a
közel 4 millió m3 papírfa-rostfa-tûzifa
csoport negyedét. Az eddigi tiszta pi-
aci viszonyok között tehát jelentõs
részarányban, állami akarattal befo-
lyásolt új tényezõ jelent meg.

Számos elõkészítõ egyeztetést köve-
tõen ezzel kapcsolatban a FAGOSZ el-
nöksége az alábbi állásponton van:

– Rövid távon a fára alapozott
áramtermelés és a már megkezdett
fûtõmûvi beruházások megjelenõ faigé-
nye a lehetõ legmagasabb szinten le-
gyen kielégítve,

– a vágási apadék egy részének ki-
hozatalával, ehhez támogatási program
készítésével,

– az erdõtervi lehetõség nagyobb
arányú kihasználásának serkentésével, 

– a további új faenergetikai progra-
mok beindításának átütemezésével, il-
letve, 

– a további faforrás lehetõségek fel-
tárásával, és az irreális természetvédel-
mi korlátozások elkerülésével,

– a vonatkozó árszabályozó GKM
miniszteri rendelet átdolgozásával. úgy,
hogy a további esetekben 5 és 20 MW
között sávosan csökkenjen az „ártámo-
gatás”. 20 MW fölött pedig ne legyen
„ártámogatás” és zöldáram-átvételi kö-
telezettség sem.

Hosszú távon ugyanakkor bõvíteni
kell a fakitermelés lehetõségét, vala-
mint fel kell tárni és kidolgozni a fán kí-
vüli egyéb biomassza felhasználási for-
rásokat is:

– az erdõtelepítés támogatásának
bõvítésével, valamint energiaültetvé-
nyek telepítési feltételeinek és
ösztönzõinek megteremtésével és e
program beindításával,

– az energiafû-termelés feltételeinek
megteremtésével

– a „használtfa”-begyûjtés és -feldol-
gozás megszervezésével és e tevékeny-
ség támogatásával, illetve

– további lehetõségek feltárásával, il-
letve a természetvédelmi korlátozások
ésszerû keretek között tartásával.

A fentiek kivitelezéséhez és a meg-
valósulás nyomon követéséhez a prog-
ramot elindító és befolyásoló tárcákból
– GKM, KvVM, FVM – szakbizottságot
kell alakítani.

A fenti programok kidolgozásáig
pedig fel kell függeszteni a további
nagy teljesítményû, azaz 20 MW fö-
lötti erõmûvi blokkok fatüzelésre
átállításának támogatását. Ugyanak-
kor minél pontosabb felmérést kell ké-
szíteni a már mûködõ és a közeljövõre
tervezett fára alapozott energiater-
melésrõl, ennek jellegérõl, összetéte-
lérõl, faigényérõl és hogy ehhez a le-
hetséges faanyagforrások hogyan áll-
nak rendelkezésre.

MEGHÍVÓ
A magyarországi erdõk természetessége

c. vitaülésre

Idõpont: 2004. december 7. 1000 – 1400

Helyszín: a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó terme
Budapest, Roosevelt tér 9.

Elõadások:
Bartha Dénes:
A magyarországi erdõk természetességének vizsgálata
Aszalós Réka – Szmorad Ferenc: 
Az erdõtermészetesség vizsgálata tájanként és erdõtársulás-csopor-
tonként
Kenderes Kata – Tímár Gábor: 
A természetességi kritériumcsoportok szerepe a természetesség
alakulásában
Bölöni János – Ódor Péter:
A faállomány-szerkezet és a holtfa összefüggése a természetességgel
Standovár Tibor: 
Miért kell az erdõk természetességével foglalkozni?

Az elõadások után szakmai vitára, hozzászólásokra nyílik lehetõség.

Gencsi László 
professzor 80 éves
Ez év novemberében 80. életévét tölti be Gencsi
László professzor, a sok nevet megért soproni
fõiskola, majd egyetem Növénytani Tanszékének
oktatója, 1975 és 1988 között vezetõje.
Mindössze egyetlen munkahelye volt, szakmai
tevékenységét a Fehér Dániel professzor által
vezetett, nemzetközi hírû Növénytani Intézetben
kezdte, s innen vonult nyugdíjba az 1989. év
legvégén. Csaknem fél évszázadon át oktatta
növénytani ismeretekre az erdõmérnök-, ill.
faipari mérnök-hallgatókat, a fiatalabb generá-
ciót leszámítva nincs olyan erdõmérnök, aki ne
hallgatta volna elõadásait, ne vizsgázott volna
nála. Az alma materhez való kötõdését mi sem
jelzi jobban, hogy a tanszékére még most is
bejár, s ha a tudományos munka mûvelésére már
nincs is ereje, nem is jut ideje, a fiatalok sorsának
alakulását figyelemmel kíséri, továbbhaladásuk-
ban õket tapasztalatával segíti. Az Erdészeti
Lapok hasábjairól is kívánunk a professzor úrnak
boldog születésnapot, jó egészséget, örömteli
nyugdíjas napokat!

Dr. Bartha Dénes


