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Korábbi vizsgálataink során is többször
hangsúlyoztuk, hogy a cikk terjedelme
miatt csak a primer termékek piacával
foglalkozunk, emellett érintôlegesen be-
szélünk azon elsôdlegesen feldolgozott
termékekrôl is, amelyeknek piaci vonat-
kozásai befolyásolják a belföldi és kül-
földi kereskedelmet a primer termékek
vonatkozásában.

A 2001 év szerintünk legjelentôsebb
eseményei a következôk:

– a kínai bükkpiac összeomlása,
– a svájci, német, francia szél- és

hódöntéses anyagok feldolgozása,
– az egyre inkább jelentkezô nemes-

nyár-hiány,
– az akácféleségek további, rohamos

térhódítása,
– az osztrák papíripari apríték minô-

ségének megváltozása,
– a szerb és szlovén piac stagnálása.
A fenti pontokat – részletesen – azon

cikkcsoportoknál elemezzük, amelye-
ket érintenek.

Lombos rönkök
Amint az mindannyiunk elôtt ismeretes,
itt az osztrák, német piac a keménylom-
bos és az olasz piac a lágylombos vásár-
lásban játszik jelentôs szerepet a belföl-
di igénylôk mellett.

Az ezévi értékesítési lehetôségeket
nagyban befolyásolta a bükkfa tekinte-
tében, hogy a kínai piac összeomlott
(fríz és kész parketta), így az igények és
ezáltal az árak, ill. mennyiségek is csök-
kentek.

A másik oldalon meg kell jegyezzük,
hogy a külföldi partnerek által igényelt
furnír minôség – általában 50 cm átmé-
rô felett – szinte teljesen hibamentes,
barnabél nélkül, már egyre kevésbé ta-
lálható. Ez vonatkozik egyben a jó fû-
részrönk minôségre is (osztrák A B
min.).

Nehezíti a helyzetet, hogy a mennyi-
ségi igények csökkenése miatt az átve-
vôk egyre szigorítják az átvétel feltéte-
leit. Mindezen nehézségek ellenére a jó
minôségû árut el lehetett adni, Ft 15 800
és Ft 72 000 között. Az árak feladóállo-
máson, vagonba rakva értendôk. Jelen-
tôs elôrehaladásként értékelhetô, hogy
a külföldi érdekeltségû, magyarországi
cégek árai és az exportárak között az
olló egyre szûkül, egyes esetekben pe-
dig már zárt.

A tölgy- és kôrisrönk esetében a tava-
lyi tendenciák érvényesülnek. Kevés ér-

deklôdés, magas igények, stagnáló
árak. Így itt a feladóállomáson az árak
22 000 és 94 000 Ft között mozogtak,
per köbméter.

Külön téma a gyümölcsrönkök ese-
te. Erre állandó kereslet van, de a pia-
con teljes fejetlenség uralkodik, mert a
komolyabb cégek errôl a területrôl
szinte teljesen visszahúzódtak.

Az égerrönk tekintetében elmondha-
tó, hogy a jó minôséget – fôleg tôdara-
bokat – 30 cm átmérô felett, jó feltéte-
lekkel lehet értékesíteni. Áruk kb. Ft 40
ezer/köbméter vagonba rakva.

A nyárrönk esetében elmondhatjuk,
hogy az elmúlt 15–20 év telepítési és tá-
mogatási politikája már jelentôsen érez-
teti hatását. Az olasz cégek által keresett
I 214-es fajta egyre fogy, az egyéb fajták-
ra, mint pl. Robusta, Marilandika sokkal
kisebb az igény, és az is szakaszosan je-
lentkezik. Ennek ellenére azt mondhat-
juk, hogy az árak jelentôsen nem változ-
tak. Export esetében 12–14 000 Ft
feladóállomási árral számolhatunk. Itt
kell megemlíteni, hogy a legjobban ke-
resett hossz a 4 méter. Emellett a belföl-
di piac is viszonylag jó áron vásárol, amit
a kiskapacitású hámozó üzemek megje-
lenése nagymértékben javított.

Ez évben sem nagyon keresett a
gyertyán-, hárs-, cserrönk. Áruk is jóval
a fenti árak alatt van.

Külön kell említeni az akácrönköt. A
jó struktúrájú áru most is keresett 28 cm
átm. felett. Ára: kb. 20 000 Ft/köbm./fá.
Véleményünk szerint azonban a feldol-
gozott formában való értékesítés ma
már nagyobb haszonnal jár.

Ez a fafaj vezet bennünket át az
egyéb választékok területére, mert szin-
te mindent átfog. A gyérítésbôl kikerülô
oszlop 2,5–5,20 m-es hosszig (síkgörbe
lehet, térgörbe nem) 12–15 cm-e csúcs-

átm.-vel Ft 13–19 000/köbm. teherautó-
ra rakva adható el. Miután a bányado-
rong már nem keresett cikk, ezzel meg-
jelent a kiváltás lehetôsége.

A belföldi rönkért is fizetnek (20–26 cm
átm.-vel 2,5, ill. 3 m hosszban kb. 10 000
Ft-ot, üzembe beszállítva).

Jelenleg azonban nagyon keresett a
szélezett, ill. szélezetlen fûrészáru is,
ahol minôségtôl függôen kb. 32 000
Ft/köbm. árral számolhatunk, feladó-
üzem paritásban. Nagy vonalakban
ezek az árak érvényesek a fûrészelt szô-
lészeti cikkek vonatkozásában is. Ezek-
nél is jobb árakról hallani a megmun-
kált, szárított, egyoldalon hibamentes
termékek vonatkozásában.

Az akác lehet a magánerdô-gaz-
daságok egyik teherviselô fajtája. A vi-
szonylag rövid megtérülési idô miatt
nagyon megfontolandó a jelenleg is fo-
lyamatban lévô új erdôtelepítéseknél.
Annak eldöntése, hogy ez a fafaj ôsho-
nos vagy sem, nem ennek a cikknek a
témája. Egy azonban biztos, az exóta fa-
fajok visszaszorítása következtében az
akác a kertépítés, a szabadtéri játszóte-
rek, a kerti bútorok, támfalak, védôgá-
tak, lavinafalak vonatkozásában egye-
dülálló alternatívát kínál úgy, hogy
semminemû vegyszeres kezelést nem
igényel. Ezen túlmenôen a hazai éghaj-
latot és talajt jól tûri, viszonylag kevés
ráfordítást igényel. Amit talán korlátoz-
ni kellene, az a sarjaztatás. Ennek kikü-
szöbölésével jelentôs százalékban elke-
rülhetô lenne a vágásérett korban talál-
ható hibák mértéke.

Az akác legutolsó, de nem utolsósor-
ban említett választéka a tûzifa.

Az Alföldön szinte egyedül keresett
fafaj, tô mellett cca. 5–5500 Ft-ért lehe-
tett értékesíteni az ôsszel. A rendkívül
enyhe tél rányomta a bélyegét az egész
export, ill. belföldi tûzifa helyzetre. Je-
lenleg egyáltalán nincs kereslet. Várha-
tóan május közepe táján számolhatunk
az export újbóli beindulásával. Válto-
zatlanul az a véleményünk, hogy az ún.
kandallókész, konténerbe rakott, ill.
zsákolt tûzifáé a jövô. Nekünk már csak
azért is érdekünk, mert a befektetett
élômunkát a külföldi piacok jóval ma-
gasabb szinten értékelik, mint az a bel-
földi vevôknél elérhetô lenne. A két fô
reláció: Ausztria, ill. Olaszország.

Ausztria felé fôleg a bükk és gyer-
tyán értékesíthetô az akác mellett, míg
Olaszországban a bükk és a cser kere-
settebb. A csomagolt, darabolt tûzifa
ára cca. 9000 Ft/t/feladóállomás.

Végül elemeznünk kell a papírfa
rostfa helyzetét.

A fakereskedelemrôl
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Itt sajnos jelentôs változások nem
következtek be. Reménykedtünk, hogy
az osztrák rostfaigény újra növekedni
fog, de ezt megakadályozta a papír- és
cellulózgyárak új vásárlási elôírása,
amely szerint az aprítékot rostálni kell
ez évtôl és egy bizonyos szemcseméret
alatt nem szállítható. Ennek tényét szi-
gorúan ellenôrzik. Ennek következté-
ben az apríték-elôállítóknál egy jelen-
tôs, egyelôre még nem is becsülhetô
mennyiségû anyag marad vissza, amely
értelemszerûen a faforgácslap üzemek-
ben csapódik le. Ez pedig kihat a jövô-
beni farostfa igényekre. Általánosság-
ban elmondható azért, hogy az évek
óta szállítható mennyiség nem csök-
kent, viszont az árak a forintleértékelés
hasznát nem a magyar szállító, hanem a
vevô aratta le, hiszen az árak ATS-ben
változatlanok maradtak! A nyár és éger
rostfa ára kb. 2500 Ft/n.ûrm. vagonba
rakva.

Nagyságrendileg jelentôsebb az
olasz piac felé irányuló, fôleg
cser/tölgy rostfa, amelynél az ár kb.
3450 Ft/n.ûrm. határon. Ennek a relá-
ciónak az az elônye, hogy hasítás nél-
kül, többszörös hosszban is szállítható
az áru.

A fenyôpapírfa-piacon sincs sajnos
változás. Évesen mintegy 450 000
n.ûrm. kiszállításával számolhatunk, az
árak pozitív változása nélkül.

A bükkpapírfa esetében mind a szlo-
vén, mind az osztrák piacon visszafo-
gott érdeklôdés a jellemzô.

A nyárpapírfa helyzete ismert. A
szerb felvevôpiac bizonytalan, kiszá-
míthatatlan, az árak csökkenô tendenci-
át mutatnak. (Jelenlegi ajánlat kb. 28–29
USS/n.ûrm. határon.) Ennek oka vala-
hol a termelôüzemekben keresendô,
mert ameddig nem lesz módjuk export-
képes, más szavakkal tisztább cellulózt
elôállítani, addig itt nem számolhatunk
jelentôs elôrelépéssel. A horvát piac fel-
vevôképessége is rendkívül behatárolt,
szinte csak bartell forgalomra képes.

A száraz tények ismeretében szüksé-
gesnek látszik – a jelentôsebb cikkcso-
portok tekintetében – bizonyos hossz-
abb távra mutató következtések levo-
nása:

– A rendelkezésre álló koncepciók
és adatok alapján elengedhetetlennek
látszik, hogy a sok sikertelen próbálko-
zás ellenére sem adjuk fel, hogy leg-
alább regionális szinten áregyeztetések
történjenek a tárgyalások megkezdése
elôtt.

– Miután – többéves szinten – ko-
moly nagyságú erdôtelepítések történ-

nek, már ma alakítsunk ki egy telepíté-
si, felhasználói, értékesítési koncepciót,
amire építve kölcsönös elônyös, opti-
mális eredmények reményében dolgoz-
hatunk.

– Tekintettel arra, hogy középtávon
sem nagyon elképzelhetô, hogy egy pa-
pírgyár vagy cellulózgyár épül fel, vizs-
gáljuk meg szerb (Sremska Mitrovica)
vagy horvát (Belisce) esetében egy
olyan újabb hosszú távú együttmûkö-
dés lehetôségét, ahol ezen üzemek kor-
szerûsítése magyar hitel révén történne
meg. Ehhez persze konszolidált állapo-
tok szükségesek. Ezt követôen kerül-
hetne sor annak megvitatására, hogy a
hitelfelvétel milyen áruátvételi kötele-
zettségekkel járna a külföldi partner ré-
szére.

– A magánerdôk tekintetében vizs-
gáljuk meg egy olyan kereskedelmi
központ létrehozásának lehetôségét,
ahova értékesítési, telepítési, ár és min-
den olyan szakmai kérdésben fordulni
lehet, amely a tulajdonosok részérôl
nem ismert, ahol ezekre megnyugtató
megoldásokat kaphatnak.

Mindezen javaslatok csak arra vo-
natkoznak, hogy ezek vagy ezek egy
részének megvalósítása révén újra
olyan helyzetbe kerülhessünk, hogy a
jelenlegi alacsony árszínvonalat szívós
munkával és közösen újra növelhessük
úgy, hogy ne egy alárendelt pozícióból
kelljen tárgyalnunk. Ehhez viszont áru-
tömeg és egységes fellépés szükséges a
megfelelô piaci ismeretek mellett.

Szabó Gyôzô

Tisztelt Fôszerkesztô úr!
Erdésztechnikus korosztályunkat ál-

talánosan érintô ügyben kérem segítsé-
gedet, ill. az általad irányított médiu-
mét.

Tavaly ôsszel létszámcsökkentés kö-
vetkeztében szükségessé vált a nyugdí-
jaztatásom. Formája: korengedményes
öregségi nyugdíj. A szolgálati idô igazo-
lásához nem sikerült betudni az Erdé-
szeti Technikumok (akkor még csak
Sopron és Szeged) által feltételként ki-
kötött kötelezôen letöltendô egy tanév-
nyi, cca. 10 hónapos elôgyakorlat idô-
tartamát. A KEFAG Rt. nem igazolta,
mondván: az akkori Kiskôrösi Erdészet
helyett ma Császártöltés székhelyû mû-
ködik, az idevonatkozó dokumentáció
részben megsemmisült. A Szegedi Kiss
Ferenc Erdészeti Szakközépiskola tit-
kársága adott ugyan egy igazolást, de
ezt a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság mai
napig nem fogadta el. Az Iskola titkár-
nôje egyébként közölte: egy-két eset-
ben adtak már személyes kérésre ha-
sonló igazolást, a Nyugdíjbiztosító ré-
szérôl támadás érte ôket, milyen jogon?
A kért középiskolára és leendô diákjai-
ra vonatkozó országos érvényû rende-
letnek ugyanis jelenleg semmiféle írá-
sos nyoma nincs! Dorogi Marci osztály-
társamnak a Püspökladányi Erdészet
minden további nélkül munkaviszony-
ként visszaigazolta a szóban forgó idô-
szakot.

1957-ben töltöttem az elôgyakorla-
tot. Ennyi idô távlatából nem emlék-
szem, kaptam-e valami jelképes, fize-
tésnek nevezhetô összeget, melybôl
nyugdíjjárulékot is vonhattak? Való-

színûleg kaphattam, hiszen az idô egy
részében nem ingáztam naponta, ha-
nem az akkor még hatnapos munka-
hetet munkásszálláson – barakkban –
töltöttem, üzemi konyhán étkeztem.
Ha ennek térítési költségét nem von-
ták volna le, hanem be kellett volna
fizetni – biztos jobban emlékeznék...
Ettôl eltekintve a céggel valamilyen
alkalmaztatási kapcsolatnak és vonza-
tainak (pl. balesetbiztosítás) minden-
képpen lenni kellett. És ez az alkal-
mazási terület a szakmai elôgyakorlat
megnevezetése folytán – a közvetlen
fônök, a ker. vez. erdész belátása sze-
rint ugyan – de a legszerteágazóbb és
mindenképpen fizikai munka jellegû
volt. Maggyûjtés–erdôsítés–ápolás–
termelés–felvételezés–szállításon ke-
resztül védelmi szolgálatig lehetôleg
minden.

Hogy aztán a ker. vez. erdész és elöl-
járói egyes helyeken ezt munkavi-
szonyként kezelték, más helyeken pe-
dig nem? Nem voltunk olyan pozíció-
ban, hogy feltételeket szabjunk, egyál-
talán örültünk, hogy ott lehetünk, akko-
ra volt a túljelentkezés.

Az elôgyakorlatot letöltött, de az idô-
szakot elismertetni nem tudó sorstársa-
ink úgy érzik, életük egy részét ellop-
ták. A megítélést mindenképpen egysé-
gesíteni kellene. Pár éven belül az
egész akkori erdésztechnikus generáció
még élô és aktív tagjai ezzel a gonddal
szembesülni fognak.

Szeretném, ha mindannyiunk érde-
kében sikerrel közremûködnél!

Garamszegi István
(A nyilvánosság talán segít. A szerk.)

Tisztelt Szerkesztôség!


