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Amezôgazdaság szerkezet-átala-
kításának a kérdései ma széles-
körû viták területe. Állami in-

tézmények, tudományos és kutató-
mûhelyek foglalkoznak ennek elem-
zésével, a koncepciók kialakításával.
Fokozza a kérdés jelentôségét az EU
felkészüléssel és csatlakozással kap-
csolatos régiófejlesztési tervek és pá-
lyázatok készítése. A csatlakozás ide-
jére határozott elképzelésekkel kelle-
ne rendelkezni arról, hogy milyen le-
gyen az ország mezôgazdasági terme-
lésének szerkezete, mérete, a föld-
használat, figyelemmel a környezeti
gazdálkodás Európa-szerte megköve-
telt normáira. A szerkezetátalakulás
formáiról és arányairól hivatalos ada-
tok még nem jelentek meg, csupán az
intézetek részérôl készített javaslatok
hozzáférhetôek. Bizonyos következte-
tések azonban már levonhatók a ré-
giófejlesztési tervekbôl, a SAPARD pá-
lyázati irányelvekbôl, illetve a már be-
nyújtott pályázatokból.

SAPARD (Special Aid Programme
for Agricultural and Rual
Development) különleges segélyprog-
ram a mezôgazdaság és vidékfejlesz-
tés számára készült dokumentum,
amely tartalmazza az agrárgazdaság-
hoz és vidékfejlesztéshez felkínált cé-
lokat, intézkedéseket és forrásokat.
Magyarország részére 2000–2006 kö-
zött évente 38 millió eurót, cca. 9,5
milliárd Ft-ot irányoztak elô az agrár-
gazdaság szerkezetátalakításának, va-
lamint a vidékfejlesztés feladatainak
megoldásához. Látható, hogy igen je-

lentôs összegrôl van szó, ami elôsegíti
a tanulmányban felvetett téma megva-
lósításának pénzügyi alapjait. Az emlí-
tett anyagokból az a megállapítás von-
ható le, hogy az agrárstratégia nem
számol kellô súllyal az ültetvényer-
dôkkel mint alternatív földhasználati
lehetôséggel. Az agrár szakemberek
többsége közönnyel és sok esetben
értetlenséggel fogadja az alacsony mi-
nôségû és kedvezôtlen domborzati
adottságú területeken, és az eleve
veszteséges szántóföldi mûvelés he-
lyett a lényegesen nagyobb foglalkoz-
tatást és rentabilitást kínáló erdôtele-
pítést.

Az erdôtelepítések elutasításában
több konkrét ok is közrejátszik:

– A mezôgazdálkodás feladatait az
élelmiszertermelésben látják, az erdô-
gazdálkodást teljesen külön kezelik.

– Hosszú idôn keresztül a szántó-
föld „védelme” akadályozta azok
ésszerûbb hasznosítását, illetve a me-
zôgazdálkodási és ökonómiai irányza-
tok egyoldalúan a gazdasági anyagi
növekedés szükségességét helyezték
elôtérbe.

– Az eredmény és a jövedelem a
hosszabb termelési ciklus miatt nem
mutatható ki évente.

– Idegenkedés és tájékozatlanság a
fatermeléssel szemben.

A hivatalos erdészeti megnyilatko-
zások hosszú évek óta az erdôk szoci-
ális, jóléti és védelmi szerepét helyezik
elôtérbe, a fatermelésrôl alig esik szó.
A „zöld” mozgalmak hatására alakult
ki az az általános erdészeti felfogás

(oktatás, kutatás, sajtó), amelyik az er-
dôgazdálkodásban a környezet- és ter-
mészetvédelem érdekeit helyezi elôtér-
be. Ellenzi a nem ôshonos fafajok tele-
pítését, monokultúrát, tarvágásokat
stb. A jövôt illetôen azonban célszerû
különválasztani a természetközeli, az
ültetvényszerû erdôket és a faültetvé-
nyeket, ahol az ökológiai, az ökonó-
miai és a természetvédelmi szempon-
tok egymástól eltérô módon érvénye-
sülnek.

A természet megôrzésének igénye
világméretû jelenség, ami az erdôk
használatának szigorúbb szabályozá-
sával, a fakitermelések korlátozásával
jár. Ezen kényszerítô okok miatt kezd-
tek foglalkozni a fafeldolgozó ipar-
ágak az alapanyag megtermelésének
új formáival. A kutatások és fejleszté-
se Észak-Amerikában és Új-Zélandon
folytak jelentôs anyagi ráfordítások-
kal. A fenyôfélék, az Eucalyptus és a
nyárak nemesítési munkái olyan alap-
tudományok kutatóinak az együttmû-
ködését igényelték, mint a molekulá-
ris genetika, biológia, biokémia, bota-
nika, mezô- és erdôgazdálkodás, nö-
vényvédelem. Az így elôállított fajták-
ból szántóföldön létesítettek telepítése-
ket, melyek korszerû víz- és tápanyag-
ellátással mûködtek. A termelési cél a
faapríték (farost) vagy a méretes és
minôségi hengeresfa. Ennek megfele-
lôen a kitermelés a 6–8, illetve 20–25
éves korban történik.

A faalapú lemezgyártás (farost, for-
gácslap) és a papírfelhasználás gyors
emelkedése az ún. „rostfarmok” gyors
elterjedésével jártak. A faapríték mint
homogenizált áru, tankerekben távoli
világrészekre is olcsón szállítható. Az
új eljárás hatása az említett iparágak
fejlôdésében és egyes világrészek kö-
zötti koncentrációjában máris érzékel-
hetô.

Az elôzôekbôl kitûnik, hogy a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás és a fa-
nyersanyag-termelés irányai már ré-
gen szétváltak. Alátámasztják ezt a ha-
zai erdôk használatában bevezetett je-
lentôs korlátozások, nemzeti park, táj-
védelmi körzet, védett, szigorúan vé-
dett területek.

Néhány vezetô agrárszakember
már az 1980-as években Magyarorszá-
gon is felismerte a szántócentrikusság-
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A fatermelés szerepe és lehetôségei
a távlati földhasználatban (vitaanyag)
A szerzôk korábbi tapasztalataikat felhasználva foglalkoznak a termôföld-
nek erdôvel, fatermeléssel történô hasznosításával. Bemutatják a gyenge ter-
môképességû Duna-Tisza-közi és szabolcsi homoki szántók – 2,5–4,5 AK –
nemesnyár- és akácültetvények eddigi eredményeit. Számításaik szerint je-
lentôs mezôgazdaságilag hasznosított területet lehetne fokozatosan „szántó-
földi fatermelés”-be vonni. Utalnak a nemzetközi tapasztalatokra és eredmé-
nyekre, ahol már igen jelentôs eredményeket értek el az ültetvényerdôk ré-
vén. Az alacsony termôképességû talajokon a szántóföldi fatermelés – a szer-
zôk gyakorlati tapasztalatai alapján – 4–5 t rozsnak megfelelô évenkénti ho-
zamot biztosítanak. A fatermékek a világpiacon mint támogatás nélküli
komplementer termékek jelenhetnek meg. Ezzel mind a GDP, mind a kül-
kereskedelmi mérleg, exportgazdaságosság kedvezôen alakulhat. Mindezek
mellett foglalkoztatást nyújtanak az ültetvények mûvelésénél, illetve a faho-
zam feldolgozásánál. A szerzôk szerint szükség van a jelenleginél szélesebb
körû erdôtelepítésre, annak társulás, szövetkezés útján való végzésére. A fa-
hozam feldolgozása pedig széles körû integrációra alapozott faipari fejlesz-
tést igényel. (A szerzô erdô- ill. agrármérnök)
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ból származó hátrányokat és vitatta a
kedvezôtlen adottságú viszonyok mel-
lett az élelmiszertermelés prioritásait.
Az MTA elnöksége 1988-ban foglalko-
zott az erdôgazdálkodás helyzetével
és össztársadalmi érdekbôl javasolta
az erdôterület további növelését. A
nagy „zöld program” 2050-ig 1 millió
ha erdôtelepítést javasolt. A MAE Ag-
rárgazdasági Társasága és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület közös tanács-
kozásán olyan vélemény hangzott el,
miszerint az ezredfordulót követôen
közel 1 millió ha parlag vagy parlaggá
váló területtel kell számolni. Ezen föl-
dek hasznosítására ökológiai és öko-
nómiai szempontból egyaránt az erdô-
telepítés látszik célszerûnek. Egy szû-
kebb munkacsoport kidolgozta a
„Szántóföldi fatermesztés” koncepció-
vázlatát.

A mûvelésiág-változtatás 
gazdasági indokai

Számítások szerint országosan 300
ezer ha körüli az a gyenge termôké-
pességû szántóterület, mely évek óta
csak veszteséget termel. E területeken
a hozamok a növekvô – fôleg ipari
eredetû – termelési költségeket már
nem fedezik. Ekkora veszteségforrás
tartósan elviselhetetlen, ezért ezek a
területek vagy más mûvelési ágban
kerülnek hasznosításra, vagy egy évti-
zeden belül parlaggá válnak. A kedve-
zôtlen adottságú termôhelyek támoga-
tásának átalakítása, a terméktámoga-
tás megszüntetése még inkább ösztön-
zi e folyamatot és újat fog elindítani.

Hasonlóan mintegy 70–100 ezer
ha-ra tehetô a már eddig elhagyott,
elhanyagolt szántó, szôlô és gyümöl-
csösök területe.

Nem kellôen hasznosított a legelôk
több, mint a fele – mintegy 600–630
ezer ha – is.

Napjainkban a régi gondok mellett
új problémák is felszínre kerülnek és
várnak megoldásra. Gazdasági fejlô-
désünk fô irányát és nemzetközi ver-
senyképességünket ugyanis az euró-
pai piacpolitika, az ottani értékrend,
hatékonyság és termelési színvonal
fogja nagymértékben meghatározni.
Gazdálkodásunkat egyre inkább a mi-
nôség, a hatékonyság és a kereslet ala-
kítja. A nagy ráfordítást igénylô inten-
zív szántóföldi vagy kertészeti terme-
lést csak a jó és a legjobb adottságú te-
rületeken lesz célszerû fenntartani.
Ahol viszont a talaj termékenysége
vagy mûvelhetôsége nem, vagy csak
kirívóan kevés jövedelem reményé-

ben tudja visszafizetni a növekvô költ-
ségeket, ott a kevesebb költséggel,
anyag- és energiaráfordítással is nye-
reségesen fenntartható mûvelési ágak-
nak kell elsôbbséget adni.

De nemcsak a kevesebb költséggel
fenntartható mûvelési ágak javára kell
visszavonulni, hanem a jó termôké-
pességû földeken is úgy célszerû fo-
kozni az intenzitást, hogy a legjobb
hazai gazdaságokban elérjék a fejlett
nyugati államok termelési színvonalát.

A termôföld racionálisabb haszno-
sítása számításaink szerint az elkövet-
kezô 25–30 évben folyamatos mûvelé-
siág-változtatást indokol a mezôgaz-
dasági terület mintegy 25–30%-án. A
földhasználatban többféle megoldás
lehetséges, így:

– szántóföldi fatermelés,
– gyepesítés,
– halastó építése,
– víztározó építése,
– vadászerdô-telepítés,
– parlag.
Tanulmányunk kiemelten a szántó-

földi fatermelés lehetôségeinek vázla-
tos bemutatására korlátozódik és
mintegy 6–700 ezer ha, elsôsorban
szántóföldi terület fásítását érinti.
Ugyanis míg a mezôgazdasági termé-
kek a tartósan kialakuló kínálati pia-
con, nyomott áron, a fatermelés ter-
mékei viszont keresleti piacon, tisztes
nyereséget biztosító jó áron cserélnek
majd gazdát. Nagyon valószínû tehát,
hogy fôleg szántóterület jelentôs ré-
szén fásítást-erdôsítést kell végrehaj-
tanunk az elkövetkezô 2–3 évtized-
ben.

A javasolt fatermelési mód meg-
szervezését és a telepítések megindí-
tását az is indokolja, hogy a meglévô
cellulóznyárasok kitermelése rövide-
sen befejezôdik, és ezzel egyidejûleg
jelentôs mértékû nyáriparifa-hiánnyal
kell számolnunk.

Az intenzív fatermelés során az or-
szág energiaellátásában elsôsorban
az akác és a nyárfa játszhat jelentô-
sebb szerepet. Erre a célra kifejlesztett
korszerû hôközpontok és eljárások
hozzájárulhatnak a különbözô ener-
giahordozók kedvezôbb arányainak
kialakításához és az importfüggôség
csökkentéséhez.

– Erdôtelepítési célokat az alábbi-
akban látunk:

fanyersanyag (iparifa) -termelés,
energiaerdô,
vadászerdô,
védelmi, üdülési, pihenési célokat

szolgáló erdôk.

1991-ben a kormányhatározattal in-
dított tízéves erdôtelepítési program
1991–2000-ig 150 ezer ha erdô telepí-
tését tûzte ki célul. A javaslatokból
1991–98 között mindössze 47 ezer ha
– 32% – valósult meg, elsôsorban for-
ráshiány miatt.

Az erdôtelepítésre számba vehetô
földek döntô hányada magántulajdon-
ban van, ezért a fafajmegválasztásnál a
gazdálkodói érdek nem mellôzhetô.
Az akác és a nemes nyár az erdôtele-
pítésekben évek óta 60–65% között
mozog, a Nyírségben pedig megköze-
líti a 90%-ot. Ilyen megfontolásokból
az alábbi fafajarányok várhatók:

akác 40%
nemes nyár 20%
keménylombos 20%
lágylombos 10%
fenyô 10%

100%

A faültetvények jellemzôi
Az ültetvények költséges befektetést
és ráfordítást igényelnek, kiemelkedô-
en magas az élômunka igényük. Ezek
a hátrányok azonban kiegyensúlyo-
zott piac esetén a magas árbevétellel
és jövedelemmel bôségesen megtérül-
nek. A faültetvényt az alábbiakban ha-
tározhatjuk meg: gyorsan növô fafajok
minôsített fajtáiból meghatározott tér-
beli rendben létesített és ültetvénysze-
rûen kezelt növényállomány. Terme-
lési cél: iparifa vagy energetikai és
egyéb célú faapríték.

A jó fatermést ígérô – 7 AK/ha felet-
ti – talajadottságoknál az akácot és a
nemes nyárat célszerû ültetvény for-
mában telepíteni és kezelni. Az
1960–70-es években az állami gazda-
ságokban és a tsz-ekben létesített ne-
mesnyár-telepítések már nemesített
fajtákkal és tágabb hálózatban létesül-
tek. A további gazdálkodás azonban
ritkán elégítette ki a faültetvény kívá-
nalmait.

Az akácnak ültetvény formában va-
ló nevelése viszont új az erdészeti gya-
korlatban. Akad ugyan erre is példa a
múltból. Gróf Forgách és néhány nyír-
ségi földbirtokos az 1920–30-as évek-
ben az igen gyenge homoktalajokon
mezôgazdasági köztes mûveléssel ne-
velte az állományokat. Írásos közlése-
ik azt igazolják, hogy a rendszeres ta-
lajmûvelés és gyakori nyesések útján
értékes faanyagot nyertek, ami a bir-
tok jövedelmét jelentôsen növelte. To-
vábbi eredményként említik a talaj ter-
môképességének javulását is.

Az intenzív kultúráknál fontos sze-
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repük van a magas biológiai értékû
fajtáknak. A hazai erdészet kutatás je-
lentôs anyagiakat fordított az akác ne-
mesítésére, amivel nemzetközileg is fi-
gyelemre méltó sikereket ért el. Ezek
az eredmények azonban eddig kihasz-
nálatlanok. A jövôben tehát feltétlen
számolni lehet az új fajták magasabb
hozamaival is.

Az ültetvénytechnológia, mint a
gyommentes talajállapot, a magasabb
növedéket, a szakszerû nyesések az
értékes minôségi faanyag nyerését se-
gítik elô. A vágásforduló elsô felében
(kétharmadában) 3–4 évenkénti idô-
közben a tápanyagpótlás is javasolt,
mint szerves és mûtrágya, zöldtrágya,
komposzt, szennyiszap stb. Mindezek
együttes hatására az évi növedék elô-
reláthatóan 60–100%-kal emelkedhet.
A faanyag értékének növekedése ha-
sonló arányban valószínûsíthetô. Az
intenzív állománynevelési eljárással a
vágásforduló 20–25 évre rövidül a je-
lenleg használatos 30–35 évvel szem-
ben, ami a jövedelmezôséget lényege-
sen javítja.

További lehetôség az akácültetvé-
nyekbôl ún. energiaerdôk létesítése. A
hazai energiahordozók struktúrájának
ilyen irányú módosítása mind gazda-
ságossági, mind környezetvédelmi
szempontból igen nagy jelentôségû.
Az akác ugyanis energetikai célokra a
legkedvezôbb tulajdonságokkal ren-
delkezik.

Piaci és felhasználási 
lehetôségek

A faültetvények létesítésében – mint
említettük – döntôen az akác és a ne-
mes nyárak faanyagával kell számol-
ni. Az akác jelentôsége és értéke – a
környezetvédôk negatív megítélése
ellenére is – fokozatosan emelkedik. A
trópusi faimport mérséklése pedig
egész Európában keresetté tette tar-
tóssága és sokcélú alkalmazhatósága
miatt.

A modern faipar technológiai fo-
lyamatai, mint a mesterséges szárítás,
gôzölés, szélességi és hossztoldás stb.
megnyitották az utat az akácnak az
épület-, asztalosipari és bútoripari fel-
használása elôtt. A nyomás alatti gôzö-
léssel (termikus nemesítés) megmun-
kálhatósága lényegesen javítható, a
színe is változtatható, továbbá alkal-
mas hajlított bútorelemek készítésére
is. A hazai akác bútorlécbôl Olaszor-
szágban és Szlovéniában konyha- és
szobabútorokat, íves idomú bútorele-
meket gyártanak. Az ilyen minôségû

alapanyag iránt jelenleg és a jövôben
is tartós kereslet ígérkezik.

A hagyományos erdôgazdálkodás
azonban ezt a minôséget csak igen kis
mértékben képes elôállítani. Az ültet-
vényekben viszont a minôségi fûrész-
ipari rönk az elsôdleges cél. Az alacso-
nyabb méretû és minôségû, fôleg az
elôhasználatok során kikerülô faanyag
pedig mint a környezetbarát oszlop,
kerítés-, támrendszer, valamint parkok
és játszóterek berendezéseihez jelen-
leg is keresett. A fûrészelt, illetve hen-
geres oszlop termékek elhelyezése
Nyugat-Európa szôlôtermelô országai-
ban (Franciaország, Spanyolország,
Portugália), valamint víz- és partvédel-
mi célokra Észak-Európa országaiban
megfelelô marketingmunkával a jövô-
ben növelhetô. Az alacsonyabb értékû
tûzifa, ami az akácállományok kiter-
melésénél meghaladja az 50%-ot, az
ültetvényeknél 20–30%-ra esik vissza.
Az akác iránt egyre fokozódik a kül-
földi érdeklôdés. Számos távoli or-
szágból érkeznek hozzánk szakértô
csoportok, akik a termesztésben vagy
az akácfaanyag-vásárlásban érdekel-
tek. 

A nagy érdeklôdést mutatja, hogy
évente több millió akáccsemetét ex-
portálunk Észak- és Nyugat-Európá-
ba.

Az akácültetvényeknél meg kell
említeni a mézhozamot, ami egyes te-
rületeken jelentôségében eléri a faho-
zam értékét. A mézhozam a faállo-
mány korával laza összefüggésben
van az alábbiak szerint:

Kor (év) Mézhozam (kg/ha)
6 371
10 402
20 407
25 369
30 305
35 214

Az akácerdôk egy vágásforduló
(20–25 év) alatt begyûjthetô valódi
mézhozamának az értéke – Keresztesi
számítása szerint – egyenlô az
erdôfelújítási költséggel.

A nemes nyár minôségi anyagnál
máris keresleti piac jelentkezett, a
nyárasok területének csökkenése mi-
att. Éppen ezért az olasz piac tartósan
is biztosnak tekinthetô. Ezt támasztják
alá a telepítésben és a feldolgozásban
kialakult olasz–magyar vállalkozások.
Olasz részrôl jelenleg is komoly ér-
deklôdés nyilvánul meg ilyen célból a
földbérletek iránt.

A faültetvények 
jövedelmezôsége

A nemesnyár-termelés gazdaságosságá-
ra vonatkozóan a hozamokról és a költ-
ségekrôl már elfogadható adatokkal
rendelkezünk. A jövedelem pedig már
közepes fatermés esetén is elérte a jó
minôségû szántók jövedelemszintjét. A
jövôbeni telepítések jövedelmezôsége
– többek között – a szakszerûbb állo-
mánynevelésbôl következôen jelentô-
sen növekedni fog. Tájékoztatásul is-
mertetjük egy magánerôbôl végzett
nyárfa-, majd akáctelepítés eddigi, illet-
ve várható pénzügyi eredményét.

A nyárfaültetvény
A terület korábban mezôgazdasági

mûvelés alatt állt. Talaja agyagos ho-
mok, kedvezô vízellátással. Aranyko-
rona-érték 6,5/ha. A telepítési és állo-
mánynevelési munkákat az elôírt tech-
nológia szerint végezték. Kilenc vege-
táció után a törzsek felét kivágták. A
viszonylag kedvezô talaj és a gondos
mûvelés eredményeként a kivágott
fákból ha-onként 50 m3 iparifa értéke-
sítésére, illetve 275 ezer Ft bevételre
nyílt lehetôség.

A lábon maradó állomány kitermelé-
sére 3–4 év múlva kerül sor. A tervezett
100–120 m3 faanyag értékesítésébôl elô-
reláthatóan cca. 8-900 ezer Ft árbevétel
várható. A mai áron számolt telepítési,
állománynevelési és kitermelési költ-
ségek levonása után a rozstermelésre
alig alkalmas földön a kultúraváltás után
ha-onként és évente 90-100 ezer Ft
árbevétel és 40-45 ezer Ft nyereség bec-
sülhetô. A telepítés teljesen magán-
erôbôl történt. Amennyiben az állami
támogatást is igénybe vették volna, úgy
az eredmény is több lenne.

Az akácültetvény
Az akácültetvények jövedelmezôsé-

gét bemutató kalkuláció sík vidéki te-
repviszonyok és 22 éves véghasználati
kor figyelembevételével készült külföl-
di és hazai tapasztalatok alapján. A rá-
fordítások az alábbiak Ft/ha 1999. évi
adatok alapján 22 év véghasználat mel-
lett:

Telepítés és állománynevelés
1–5 év költségei 300 000 Ft/ha
6–15 év költségei 300 000 Ft/ha
Erdômûvelési költség 
összesen 600 000 Ft/ha
Fakitermelési költségek 
(2896 Ft/m3) 759 000 Ft/ha
Összes 
közvetlen költség 1 359 000 Ft/ha
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A jövedelem pedig a következô:
Bevétel 2 036 400
Kiadás 1 359 000
Korszaki jövedelem 677 400
1 évre esô árbevétel 92 546
1 évre esô jövedelem 30 791
Árbevétel-arányos nyereség 33%
Költségarányos nyereség 50%

A bevétel az értékes faanyagra való te-
kintettel jelentôsen meghaladja a szoká-
sos bevételeket. Ugyanez jelentkezik a rá-
fordításoknál is, ami az ültetvényjellegbôl
adódik. Az egy évre esô árbevétel érték-
ben azonosnak vehetô 4,1 t étkezési bú-
zával, a nyereség pedig 1,4 t-val (1 t azo-
nos 22 450 Ft-tal, BÁT 1999. augusztus
1.).

Ha az erdômûvelési költségeket tô-
késítjük, úgy a termelési ciklus folya-

mán 6,5–7%-os tôkemegtérülés jelent-
kezik. A felmerülô bér és egyéb költsé-
geket teljes egészében szolgáltatások
szintjén vettük figyelembe.

A faültetvények céljára figyelembe
vett 7–14 AK/ha értékû földek mezôgaz-
dasági vagy fatermesztési célú hasznosí-
tásának ökonómiai kérdései, ideértve a
különbözô támogatásokat, exportgazda-
ságosság, tôkeigény, eszközhatékony-
ság stb. meghaladják a tanulmány kere-
teit. Ilyen vizsgálatoknak az igénye
azonban máris felmerül az agrárpolitikát
érintô döntések és EU-pályázatok során.

Az ültetvényerdôk elterjesztésénél
szólni kell az erdômûvelés szakmai kér-
dései mellett a faállomány tulajdonvé-
delmérôl. Korábban az akác, de az el-
múlt 1–2 év tapasztalata azt mutatta,
hogy a nemes nyárak eltulajdonítása so-

A bevételek az alábbiak:

Elôhasználat % m3 ár Ft/m3* Összeg Ft
Iparifa 60 35 7 500 262 500
Tûzifa 40 23 5 000 115 000
Véghasználat
Iparifa 80 164 8 615 1 412 900
Tûzifa 20 41 6 000 246 000
Összesen – 263 7 743 2 036 400

* Feladóállomáson

Akácültetvény költség-, hozam-, jövedelemalakulása (1 ha) 1999. évi ár- és költségszinten

rán is igen jelentôs hiánykár keletkezik.

Nemzetgazdasági és társa-
dalmi, szociális elônyök

A faültetvények létesítésével elsôsorban
a hazai favagyon, élôfakészlet növek-
szik, ami messzemenôen befolyásolja

majd az ország faellátását és az expor-
tot. A hazai erdôkbôl évente átlagosan
kitermelt 5,5 millió m3 faanyag mennyi-
ségi értelemben fedezi az ország szük-
ségletét, fafajspecifikusan azonban a
lombos fafajokból export, a fenyôfélék-
bôl import jelentkezik. A fa, fatermékek

Év Fatermékek Élelmiszerek Fatermék %-ban
1996 287,1 M USD 2745,65 M USD 10,5
1997 312,1 M USD 2849,45 M USD 11,0
1998 351,5 M USD 2772,21 M USD 12,7
1999 369,0 M USD 2310,0 M USD 16,0

és az élelmiszer exportja az alábbiak
szerint alakult:

A fatermékeknél az évi 10%-os emel-
kedést részben a fafeldolgozó-iparban
megjelenô külföldi tôke, részben pedig
a kisvállalkozások talpraállása és ered-
ményes mûködése idézte elô. Az export
döntô hányadát a fûrész-, lemez- és az
épületasztalos-ipari termékek képezik.
Ide sorolható még a bútoripari export-
nak a hazai alapanyag-felhasználásból
származó arányos része, mintegy 35 M
USD, ami összességében mintegy 400 M
USD-t tesz ki.

Nagyságrendileg ez ugyan távolról
sem jelentôs, de nemzetgazdasági
szempontból viszont olyan elônyei van-
nak, melyek a jövôt illetôen figyelmet
érdemelnek. Ezek a termékek semmifé-
le export- vagy intervenciós támogatás-
ban nem részesülnek. Az erdôgazdál-
kodás az agrárgazdasági támogatások-
ból 1,5–2,0%-os arányban részesül. Az
árak a világpiac mozgásait követik. Az
input-output arány, az exportgazdasá-
gosság és az USD-kitermelés az élelmi-
szertermelés számos termékéhez mér-
ten rendkívül kedvezô. Egy átgondolt
faiparfejlesztéssel pedig a jövedelem to-
vább növelhetô.

A szántóföldi fatermelés koncepció-
jának elfogadása az elmaradott térségek
felzárkóztatásában és a vidékfejlesztés-
ben is jelentôs fejlôdést ígér. A faültetvé-
nyek intenzív kultúrának tekinthetôk,
folyamatosan magas élômunkaigény
jelentkezik. Amíg a hagyományos erdô-
gazdálkodásban 50–60 ha ad egy fô ré-
szére folyamatos munkát, a faültetvény-
nél ez 15–20 ha-ra tehetô. Az erdôneve-
lési és ápolási munkákban a családta-
gok, fiatal és idôs korúak is foglalkoz-
tathatóak. Kívánatos megemlíteni azo-
kat a tapasztalatokat, amelyeket a köz-
munka-foglalkoztatás keretében szerez-
tek az erdôtelepítést végzôk a cigány la-
kosság foglalkoztatása kapcsán. Ahol a
munkákat szervezési tapasztalatokkal
bíró vezetôk irányították, ott a telepíté-
sek minôsége meglepôen sikeres volt.
Ez azonban csak nagyobb csoportok
esetén, betanítással, ellenôrzéssel és
kölcsönös bizalom alapján érhetô el. Az
erdôtelepítési lehetôségek elsôsorban
az észak-magyarországi, észak-alföldi,
dél-dunántúli és dél-alföldi régiókban
vannak, ahol a munkanélküliség orszá-
gosan is a legmagasabb. Az ültetési
anyag elôállítása a csemetekertekben
ugyancsak jelentôs munkaerôt köt le. A
talaj-elôkészítés, ültetés, talajápolás, fa-
kitermelés stb. gépi munkái a kis- és kö-
zépvállalkozások népes táborának
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nyújtanak folyamatos foglalkoztatást.
Egy-két évtized elteltével pedig új fafel-
dolgozó kapacitások létesítése válik
szükségessé, ami további munkalehetô-
ségekkel jár.

A közepes minôségû szántók erdôsí-
tése és azokon mezôgazdasági eljárá-
sokkal folytatott fatermesztés kétségte-
lenül újszerû a hazai erdô- és mezôgaz-
daság számára. Vannak viszont külföldi
példák, melyek ennek eredményeit iga-
zolják. Dél-Franciaország tengerparti
homoktalajain az 1900-as éveket köve-
tôen mintegy 600 ezer ha-on a paraszt-
gazdaságok ezrei tértek át a tengerparti
fenyô (P. pinaster) termesztésére. Az
állományokat 25–30 éves vágásforduló-
ban és ültetvényszerûen kezelik. Olasz-
ország az 1930-as években a legtermé-
kenyebb földjein – a Pó-síkságon – léte-
sített ugyancsak kisbirtokon közel 200
ezer ha nyárast. A fejlett francia papír-
és falemezipar, illetve az olasz bútor- és
faipari gépgyártás mai eredményei ere-
dendôen innen származnak.

Az EU agrárpolitikája (CAP) ösztön-
zi a mezôgazdasági területek erdôsíté-
sét és a mezôgazdasági birtokon belüli
erdôk feljavítását. A EU 1993–97 között
650 ezer ha erdôtelepítéshez nyújtott
1,2 Mrd ECU támogatást. A támogatás a
tényleges költségek 50–70%-a között
változik. Példaként szolgálhat erre Spa-
nyolország és Portugália, ahol a kvótán
felüli olíva-, szôlô- és gyümölcsültetvé-
nyek helyére gyorsan növô fafajokat te-
lepítettek. Az EU-nak nincs kötelezô és
egységes erdészeti politikája, tisztelet-
ben tartja a nemzeti sajátosságokat és a
másodlagosság (subsidiaritas) elvét. Az
erdôk multifunkcionális szerepének el-
ismerése mellett az EU a gazdasági ér-
dekek és a piaci igényekre orientált er-
dôgazdálkodás elvét képviseli. Az innen
igényelhetô támogatásoknak nem kizá-
rólagos feltétele a természetszerû, illet-
ve természetközeli célú erdôtelepítés.
Javasolja a monokultúrás erdôtelepíté-
sekre irányuló kutatásokat.

A szántóföldi fatermelés koncepciójá-
nak megvalósítása lehetôvé tenné a támo-
gatott élelmiszeripari cikkek mellett a fa-
ültetvények hozadékának – komplemen-
ter terméknek – világpiaci megjelenését.

Az EU-s csatlakozási szándékainkkal
kapcsolatosan több tanulmány foglal-
kozik az EU agrárpolitikájával, a
„2087/92. EU szabályozás a fajfenntar-
tás és környezetvédelem követelmé-
nyeinek megfelelô mezôgazdasági ter-
melés”, valamint a „Vidéki térségek Eu-
rópai Kartája” c. 1996-ban elfogadott
dokumentumokkal. Az ebben foglaltak

[extenzifikálás, biológiai (organikus)
gazdálkodásra való áttérés, a vidék, a
természet és a táj fenntartása stb.] a
„multifunkcionális” mezôgazdaság ki-
alakítását tartják szükségesnek, életké-
pes mezôgazdasági, erdészeti és halá-
szati programok megvalósításával.

Az elôzôekben foglaltak fokozottan
ráirányítják a figyelmet az erdônek a
közérdeket szolgáló hatásaira (imma-
teriális javak), a különbözô védelmi
funkciókra (erózió, defláció, CO2-lekö-
tés, üvegházhatás mérséklése, levegô
és a vizek tisztaságának a védelme,
üdülés, pihenés stb.). A felsorolt sokol-
dalú szolgáltatások érdekében célszerû
világosan elhatárolni egymástól pénz-
ügyileg a gazdasági és közjóléti, termé-
szetvédelmi funkciókat.

Egyes elôrelátó szakértôk elviekben
elfogadják a marginális mezôgazdasági
területek kikapcsolását, illetve ezek fá-
sítását. Az ehhez szükséges forrásokat a
csökkenô állami költségvetésben, EU-s
támogatásban és a magántôkében lát-
ják. Ehhez azonban jelentôs szemlélet-
változás és egy országos ültetvényerdô
telepítési program kidolgozása szüksé-
ges az alábbiakra kiterjedôen:

– Az ültetvényerdôk létesítésére al-
kalmas területek felmérése.

– Az elaprózott földtulajdonlás mel-
lett az erdôtelepítési társulások és a mû-
ködési rend kialakítása.

– Az ültetvényerdôk létesítését és a
gazdálkodást érintô jogszabályok elô-
készítése, elfogadása, az erdôtörvény
módosítása.

– Az érdekeltségi, támogatási és fi-

nanszírozási rendszer kidolgozása
(kedvezô hosszú lejáratú hitelek, adó-
kedvezmények stb.).

– A megtermelt faanyag piaci elhe-
lyezéséhez korszerû marketingtevé-
kenység megindítása.

A szántóföldi fatermelés jelentôs vál-
tozást okozna a mezôgazdasági terme-
lés mai szerkezetében. Ez hosszú távon
az alábbiakban jelentkezik:

– A racionálisabb földhasználati stra-
tégiával fokozatosan csökken a veszte-
séges mûvelésû terület, mérséklôdik a
magas támogatást igénylô élelmiszer-
cikk exportja.

– Az ültetvényerdôk hozadéka mint
gazdaságos és versenyképes áru jelenik
meg az exportpiacokon, javítva a GDP-t
és a külkereskedelmi mérleget.

– A fafeldolgozás fejlesztésével jelentôs
iparosításra nyílik lehetôség, ami a maga-
sabb készültségû termékek exportjával to-
vábbi gazdasági elônyöket biztosít.

– Folyamatosan bôvülô munkalehe-
tôségeket nyújt az ország elmaradt tér-
ségeiben, különös tekintettel az alul-
képzett munkaerô számára.

Teljesen nyilvánvaló, hogy ez az
egész nemzetgazdaságot érintô prog-
ram társadalmi összefogás és össztársa-
dalmi elfogadtatás nélkül nem valósít-
ható meg. Kívánatos ezért az ültetvény-
erdôkkel kapcsolatosan az agrár- és az
erdészeti politikát egyaránt érintô téma
tudományos vizsgálatának megindítása,
továbbá a régiófejlesztési tervek és
SAPARD-pályázatok keretében a faül-
tetvény-kísérletek megkezdése.

(A Gazdálkodás)


