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A budapesti Intercontinental szálló
elõkelõ környezetében került meg-
rendezésre az elsõ magyarországi Klí-
macsúcs, „Klímaváltozás – a XXI. szá-
zad kihívása” címmel. Rendezõje a
Klíma Klub magáncég volt. A téma
fontosságát jelezte, hogy a plenáris
ülés elõadói között két Európai Bizott-
sági biztos és három miniszter is sze-
repelt. 

Ismeretes, hogy a feltételezett klíma-
változás legfontosabb kiváltója a szén-di-
oxid koncentráció növekedése. A száraz-
földek tekintetében viszont az erdõk a
légköri szén-dioxid legjelentõsebb meg-
kötõi, ill. tározói. Még erdõkben szegény-
nek tartott hazánkban is az erdõterület a
hazai éves szénkibocsátás 25-szörösét
(vagyis 25 év kibocsátását!) tárolja jelen-
leg. Emellett az erdõgazdálkodás a faipar-
ral az egyetlen olyan gazdasági ágazat,
amely tevékenységével aktív szénmegkö-
tésre képes – nem beszélve az erdõk köz-
vetlen klímabefolyásoló hatásáról. Ugyan-
akkor az ágazat alkalmazkodásának ko-
moly problémája a rendkívül hosszú ter-
mesztési ciklus, amely komoly sérülé-
kenységet jelent. A fentiekbõl az követ-
kezne, hogy ilyen összejöveteleken az er-
dész-szakemberek is kifejthessék állás-
pontjukat, de a tapasztalat szerint a hason-
ló rendezvényeken eddig az erdõ csak ke-
vés figyelmet kapott. Ezért is próbáltuk
egy kicsit ezen a szemüvegen keresztül
nézni a történteket és fõként a szakmán-
kat érintõ információk rövidített változatát
adjuk közre az alábbiakban néhány sze-
mélyes megjegyzésünkkel kísérve. Itt em-
lítjük meg, hogy a rendezvénnyel kapcso-
latban az Országos Erdészeti Egyesület ál-
lásfoglalást tett közzé, amelyben hiányol-
ta, hogy a Klímacsúcs meghívott elõadói
közé nem került erdészeti ágazatot képvi-
selõ szakember.

Stavros Dimas, az E.B. környezetvédel-
mi biztosa rövid elõadásában említést tett
az „erdészeti forrásokról” a klímaváltozás
mérséklésének lehetõségei között. Úgy
vélte, hogy az üvegház-gázkibocsátás to-
vábbi fékezésében a szénkvóta-kereske-
delem további kiépítésének komoly sze-
repe lesz.

Szabó Imre, a KvVM minisztere az

energiaforrások racionalizálásában az er-
dõgazdálkodás együttmûködésbe voná-
sának szükségességérõl beszélt. Szerepet
szán az erdõtelepítésnek, és „klímaerdõk”
létrehozását említette.

Kovács László, az E.B. adó- és vámügyi
biztosa a klímaváltozás ellen ható, kialakí-
tás alatt lévõ uniós adórendszer fõbb ele-
meit ismertette. Az EU-s „zöld” adórend-
szer kialakítása a leghatékonyabb módja a
környezettudatosság javításának, mert
energiatakarékosságra és a szénkibocsátás
csökkentésére fog sarkallni. A megváltozta-
tott adóelemeket közvetve, elsõsorban az
építõipari szolgáltatások területén akarják
behozni.

Gráf József FVM miniszter elõadásának
közel egyharmadát szentelte az erdészet-
erdõgazdálkodás témakörének – külön
blokkban – ezzel is jelezve annak kiemelt
szerepét. Hangsúlyozta a következõket.
Míg a fejlõdõ országokban folyamatosan
csökken az erdõk területe, bolygónk
szintjén összességében évente 13 millió
hektárral, vagyis egy Görögország kiterje-
désének megfelelõ területtel, addig Ma-
gyarországon a tendencia ezzel ellentétes.
Hazai erdeink – hála az erdészek tudatos,
magas színvonalú és elkötelezett tevé-
kenységének – 90 év alatt 1,1, millió hek-
tárról több, mint 2 millió hektárra nõttek.
Az új erdõtelepítések évente 2-3 millió
tonna szén megkötését teszik lehetõvé,
ezért azokat továbbra is támogatják (meg-
jegyzés: ehhez a jelenlegi egységárakat
emelni, az MVH adminisztrációs elmara-
dását csökkenteni kell, különben tovább
folytatódik az erdõtelepítési kedv jelenlegi

mélyrepülése). Élõfa-készletünk és a ben-
ne tárolt szén mennyisége folyamatosan
növekszik. A kitermelések jelentõsen alul-
múlják az éves növedéket ez is az erdész-
szakma, az erdész szakemberek kiváló
teljesítményét jelzi (megjegyzés: régen ka-
pott ilyen szintû rendezvényen a szaktár-
ca részérõl ennyire kiemelt figyelmet az
ágazat). Elõadásában kiemelte, hogy a
Magyarország által 2020-ra vállalt 13%-os
megújuló energiaarányt az ország teljesí-
teni tudja, és nem látja akadályát annak,
hogy az élelmiszertermelés szinten tartása
mellett a bioüzemanyag-termelést is fel-
lendítsük.

Molnár Csaba közlekedési, hírközlési
és energiaügyi miniszter elõadásából
megtudhattuk, hogy Magyarország vállalt
megújuló energia részesedése akár 15 %-
ra is teljesíthetõ (megjegyzés: a világgaz-
dasági válság nem elhanyagolható „mel-
lékhatása” az energiaigény észrevehetõ
csökkenése, de ez is olyan evidencia mint
az, hogy a magyarországi szabad szén-
dioxid kvóta jelentõs mértékben a nehéz-
ipar összeomlásának, vagy a Balaton vi-
zének tisztulása a visszaesõ turizmusnak
és nem a rendkívül gyengén teljesítõ ma-
gyarországi környezetvédelem intézkedé-
seinek köszönhetõ). A jelenleg alkalmazott
megújuló energiaforrások közül kiugróan
magas a tûzifa aránya (47,4 %), közel ha-
sonló a mezõgazdasági biomassza aránya,
és meglepõen kevés az olyan energiafaj-
ták részesedése, mint a szél-, nap- vagy
éppen geotermikus energiák. A miniszter
az „energia-autonómia” megteremtését ki-
emelt feladatnak tekinti, még akkor is, ha
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EU szinten az energiafüggõség 2030-ig to-
vább nõ (50-rõl 65%-ra). Jelenleg hazánk-
ban ehhez a szükséges keretek alig egy-
harmada áll rendelkezésre.

Katona Kálmán képviselõ, a Parlament
Környezetvédelmi Bizottságának elnöke
is megemlítette az erdõk szerepét a témá-
ban. Ugyanakkor kiemelte, hogy a szén-
dioxid-kvóta nem a KvVM belsõ ügye,
„titkos trezorja”. Követelte, hogy az ezzel
kapcsolatos bevételekrõl tájékoztassák a
nyilvánosságot és azok csak klímavéde-
lemre legyenek fordíthatók. Tiltakozott,
hogy a mostani szén-dioxid-kvóta eladás
bevételébõl állítólag máris zároltak más
célokra mintegy 20 milliárd forintot. Ez a
bevétel a klímavédelmet kell szolgálja
(megjegyzésünk: és ebbõl az erdészet meg-
felelõen kell részesüljön). Hiányolta, hogy
miért nem hívták meg a zöld civilek elõ-
adóját a plenáris ülésre, de ezzel a felveté-
sével láthatóan egyedül maradt.

Harmos Zsolt akadémikus (BCE) elsõ-
sorban a túlzott optimizmustól óvott. Két-
ségeit fejezte ki azzal a többek által idézett
EU-s megállapítással kapcsolatban, hogy
ha mindenütt a GDP 1%-át a klímavéde-
lemre fordítanánk, akkor elkerülhetõ len-
ne a századvégre jósolt, katasztrofális kö-
vetkezményekkel járó 2 Celsius fok feletti
hõmérséklet-emelkedés. Ugyanígy meg-
valósíthatatlannak ítélte az EU ambíciózus
terveit a 2020-ig elérendõ „három 20”-ról
(20%-os üvegház-gázkibocsátás-csökken-
tés, 20% energia-hatékonyság-növekedés,
megújuló energia részarány 20%-os növe-
lése). A szén-dioxid-kvóta adásvétele sze-
rinte erkölcstelen, mert azt eredményezi,
hogy „akinek pénze van az szennyezhet”.
Problémásnak ítélte az ugyancsak több-
ször (Gráf miniszter által is) felemlített, ga-
bonából elõállítható bioenergia (bioeta-
nol, biodízel) kérdését. A közelmúlt törté-
nései megmutatták, hogy az élelmiszer-
túltermelés megszûnt, és a gabonából tör-
ténõ bioenergia-elõállítás áremelkedése-
ket vált ki – ki fogja ezt felvállalni? Súlyos
probléma ma Magyarországon, hogy ki-
zárólag rövid távú, profitorientált szemlé-
let uralkodik, amely képtelen az ökológi-
kus gondolkodás befogadására, mert ah-
hoz hosszú távú koncepciókra volna
szükség – erre a mai politikai szféra kép-
telen.

Dr. Bozó László akadémikus, az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat elnöke rámu-
tatott arra, hogy a klímaváltozás hatásme-
chanizmusa nagyon összetett, ellentétes
hatású tényezõkbõl alakul ki, így pl. a fi-
nom aerosol („finompor”) szennyezés
amúgy üdvözlendõ csökkentése hatásá-
ban melegedést vált ki. Magyarországon a
2007-es évben rekord méretû csökkentést

értünk el a CO2 kibocsátás visszaszorításá-
ban, 1980 óta nem volta hasonló alacsony
érték – ennek oka azonban elsõsorban az
enyhe tél kisebb fûtési intenzitása volt. 

Szanyi Tibor országgyûlési képviselõ
szerint „az ember már eleget randalírozott
ezen a bolygón. Most vége a házibulinak
és illik rendet tenni.” Kifogásolta a riasztó-
an lassú és költséges„zöld” engedélyezte-
tési eljárásokat a beruházásoknál és he-
lyettük inkább tiszta és világos jogszabályi
korlátokat, elõírásokat szorgalmazott. Ja-
vasolta Magyarország vállalja fel, hogy
2020-ra energiafelhasználásának 50%-a
származzon hazai forrásból. A korábbiak-
hoz kapcsolódva sürgette õ is a klímatör-
vény megalkotását. Katona Kálmán fel-
vetésére válaszolva tagadta, hogy a záro-
lás elvonást jelentene, és ígéretet tett arra,
hogy a forrásokat nem a költségvetési hi-
ányok betömésére, hanem a kitûzött cél-
nak megfelelõen fogják felhasználni.

Dr. Kerekes Sándor közgazdász, rek-
tor-helyettes (BME) „A gazdasági válság és
a klímapolitika különös házassága” címû
színvonalas elõadásában rámutatott arra,
hogy a közgazdaságtudomány eddig lát-
hatólag tévúton járt: az embert nem gaz-
daggá, hanem boldoggá kell tenni! Rámu-
tatott, hogy az ország viszonylagos fejlet-
lensége és lemaradása a jelenlegi helyzet-
ben akár elõny is lehet: Magyarország az
egy fõre jutó szennyezõanyag-kibocsájtás
szempontjából a középmezõny alján talál-
ható, míg az olyan környezettudatosnak
hitt országok, mint Norvégia vagy Kanada
igencsak a mezõny élén vannak, nagy
„energiafalók”. Az elõny kihasználásához
azonban átfogó koncepció kellene, erre a
jelenlegi gazdaságpolitikai „trükközés” al-
kalmatlan. Fontos megjegyzése volt, hogy
a nagy kiterjedésû energia-elõállító rend-
szerek, amelyektõl nagy távolságokra kell
szállítani az energiát, ökológiai és emberi
veszélyforrások (terrorizmus) miatt is igen
sérülékenyek. Fontos szorgalmazni a kis
és közepes, helyi energia-elõállító rend-
szereket.

A plenáris ülés utolsó elõadója, Ham-
vasi Ferenc (vezérig.h., Paksi Atomerõ-
mû) az atomenergia-hasznosítás életcik-
lus-elemzését és „szén-lábnyomát” mutat-
ta be klímavédelem szempontjából,
összehasonlítva más energiaféleségekkel.
Nem meglepõ módon az atomenergia
ezen kritériumok szerint az elsõ helyen
végzett, lényegesen jobb a biomasszából
nyerhetõ energiánál, az utolsó helyre pe-
dig a hulladékégetés került. 

A rendezvény délutánján, Tabajdi Csa-
ba EP képviselõ elnökletével tartott mezõ-
gazdasági szekcióülés érdekes hozadéka
volt, hogy szûkebb körben a politikusi, si-

ma megfogalmazásoknál õszintébb meg-
nyilatkozásokra is sor került. Az elnök
megítélése szerint az EU agrárpolitikája
torz és sürgõs változtatást igényel. A gabo-
na és olajnövények indokolatlan „ajnáro-
zását” egy termesztési szektorsemleges tá-
mogatási rendszernek kell felváltani. A je-
lenlegi rendszer nem szolgálja a környe-
zettudatos termelést; a támogatások a
„közjavak védelmét” kell szolgálják (a mi
értelmezésünkben: az ökológiai, ill. közjó-
léti szolgáltatások értendõk ez alatt!). A
víz-, az élelmiszer- és alapanyag-ellátás el-
sõbbséget kell élvezzen a bioenergetiká-
val szemben. Ehhez a hazai kutatásfejlesz-
tés folyamatos leépülését meg kell végre
állítani. 

Antal Z. László (MTA Szociológiai Kut.
Int.) rámutatott, hogy az elhangzott opti-
mista kijelentésekkel szemben a szénki-
bocsátásunk messze túl van az ökosziszté-
mák elnyelõ képességén (õ háromszoros
„túllövést” említett; ha az erdõkbõl indu-
lunk ki, szerintünk Magyarországon ez
az érték ötszörös). Sajnos ezt a rossz hírt
senki nem akarja nyilvánosan elmondani.
A társadalom legnagyobb részének élete
elszakadt a természettõl, az agráriumtól,
ez a problémák megítélésében nagy gon-
dot jelent. Vissza kell állítani a takarékos-
ság, a helyi értékteremtés becsületét. Sze-
rinte aki csak teheti, térjen vissza a föld
használatához, ismerje meg a föld szagát:
fûnyírás helyett ássuk fel és vessük be a
kiskertet! 

A Klímacsúcsot Láng István akadémi-
kus zárszava rekesztette be. A már ismer-
tetett tanulságok mellett kiemelte, hogy a
klímavédelem rendkívül összetett, politi-
kai kérdés, amely sok ellentétes érdeket
hoz felszínre. Elõrelépés csak türelmes
dialógussal érhetõ el. Ehhez meg kell
nyerni a fiatalság támogatását (az oktatás
kiemelt feladat minden szinten!), de az
egyházak és a civil szervezetek bevonása
is igen fontos. További töprengésre, kés-
lekedésre nincs idõ, cselekedni kell.

A plenáris ülésen elhangzottak is
megerõsítettek abban a vélemé-
nyünkben, hogy az erdészszakmá-
nak egységesen követelni kell – lega-
lább energia- vagy területarányos –
részesedését a szén-dioxid-kvótából
származó mindenkori bevételekbõl,
hiszen az általunk létrehozott és gon-
dozott erdõk kiemelt szerepet játsza-
nak ma és a jövõben is:

– a klímaváltozás mérséklésében,
az ún. ökológiai szolgáltatásokban,

– a légköri szén megkötésében és
tárolásában, valamint 

– a megújuló energiaforrások kö-
zött.




