
Megrendülni látszik az ebbéli hit –
legalábbis a villamos energiáról
szóló új törvény parlament elõtt
fekvõ tervezete szerint.

Mit tartalmaz a kérdéses törvényter-
vezet?

A tervezet a megújuló energiaforrá-
sok használata és támogatása tárgyában
úgy rendelkezik, hogy: 

9. § (1) A környezet és a természet
védelme, a felhasználók ellátása, az
elsõdleges energiaforrások felhasználá-
sának megtakarítása, valamint a fel-
használható energiaforrások bõvítése
érdekében elõ kell segíteni a megújuló
energiaforrás, a hulladék, mint ener-
giaforrás, valamint a kapcsoltan ter-
melt villamos energia felhasználását.

A továbbiakban arról is rendelkezik,
hogy külön jogszabályban kell szabá-
lyozni a fentiek szerint termelt áram
kötelezõ átvételét, és azt különbözõ
szempontok alapján differenciálni
szükséges. 

Ezt Európa számos – általunk követen-
dõnek vélt – országában is hasonlóan
szabályozták.

A tervezet a 10. § (1) bekezdésében
azt részletezi, hogy a kötelezõ átvétel
differenciált rendszerérõl szóló, külön
jogszabály megalkotásakor a Kormány-
nak milyen szempontokat kell figye-
lembe venni:

– hosszú távú kiszámíthatóság, az
energiapolitikai irányelvekkel való
összhang szükséges,

– termelõi versenyt kell teremteni,
– figyelembe kell venni az egyes el-

járások megtérülési idejét, a felhaszná-
lók teherbíró képességét, az eljárások-
nak az ország természeti adottságaival
való összhangját stb.

Ezek a szempontok teljesen
érthetõek, és valószínûleg az állampol-
gárok egyetértésével is találkoznak.

Az erdõgazdálkodóknak szóló meg-
lepetés a 10. § (2) bekezdésében van,
amely szerint a támogatott, kötelezõ át-
vételi rendszerben – egyebek mellett és
egy átmeneti kivétellel  – nem segít-
hetõ elõ az erdõrõl és az erdõ
védelmérõl szóló 1996. évi LIV. tör-
vényben meghatározott fakiter-
melésbõl származó energiaforrás
felhasználásával történõ villamos-
energia-termelés!

Ez azt jelenti, hogy a magyarországi
erdõkbõl, az Erdõtörvényben meghatá-
rozott fakitermelésekbõl származó ener-
giaforrást (hengeres fa, erdei apríték, vá-
gástéri hulladék) felhasználó villamos-
energia-termelés nem támogatható. 

Tehát, a jövõ stratégiájában erdeink sza-
bályosan kitermelt faanyaga nem lesz támo-
gatásra érdemes, megújuló energiaforrás!

(Azután rá fogunk jönni, hogy csak a
magyar fa nem lesz az, mert az uniós
Szlovákiából vagy Romániából, esetleg
az Unión kívüli Ukrajnából származó
fára nem is vonatkozik ez a passzus!)

Sok érvet lehet felhozni az arra alkal-
mas fa energetikai felhasználása és a fa
megújuló energiaforrás mivolta mellett.
Ezeket mindannyian ismerjük.

Arról azonban csak találgatni tudunk,
hogy miért éppen és egyedüliként emeli
ki a törvénytervezet a magyar erdõkbõl
származó fát a támogatásra érdemes
megújuló energiaforrások közül – szá-
mottevõen csökkentve ezzel azokat a
pénzügyi forrásokat, melyeket az erdõk
közcélú kezelésére, színvonalas gondo-
zására lehetne visszaforgatni?

Mizik András

Megújuló energiaforrás-e az erdeinkbõl
származó fa?

Az Erdészeti Lapok felkérésére Kitz-
ing Ferenc, Németországban élõ erdõ-
mérnök a Der Wald-ban megjelent
írásból közöl részleteket.

„Az állami-erdészeti törvény az állami
erdõ fontos szerepét írja elõ a közjólét
számára és elrendeli a mintaszerû gazdál-
kodást”.

„Az állami erdõkben a gazdálkodás
legfontosabb szempontjai:

– természetközeli erdõk létesítése,
– a természetes felújításnál „az erdõ a

vad elõtt” elv érvényesítése,
– az erdõ biológiai sokféleségét biz-

tosítani,
– közjóléti feladatok megoldása, de

ezekhez külön állami támogatást kell adni,
– a vadászati igényeknek az erdõhöz

való alárendelése,
– az erdõ összes hasznát a társada-

lom számára optimálisan biztosítani,
– üzemterv szerinti gazdálkodás,
– szakmailag képzett személyek al-

kalmazása, akik „hivatalnoki” állami
státusban vannak.”

Fontos rendelkezés, hogy bizonyos köz-
jóléti feladatokat, amit az állami erdõben az
erdészeti szakszemélyzet végez el, azt kü-
lön kell az állami költségvetésbõl megtéríte-
ni. Az erdészettel kapcsolatos tevékenység
az üzemtervbõl adódik.

„Az erdõtörvényben elõször lett elõír-
va az alapszabály, „Az erdõ a vad elõtt
van” (Wald vor Wild). Ez egyértelmûen
megköveteli az állami erdõkben, hogy az
erdészeti növényzetet károsító vad vadá-
szatát a természetes felújítás és az erdõ

érdekében kell megszervezni, azaz a va-
dat az erdõ igénye alá kell rendelni. Ez
azt jelenti, hogy egy állami erdõ nem len-
ne szakszerûen és mintaszerûen kezelve,
ha a termõhelynek megfelelõ fafajok
ugyan természetesen felújulnak, de nö-
vekedésüket és fejlõdésüket a túlzott
vadlétszám lehetetlenné tenné.”

Ez az új törvényi megfogalmazás egyér-
telmûen eldöntötte, hogy az állami erdõben
ki az úr – az erdész és nem a vadász.

„Az állami erdõkben a gazdálkodás
terén is vannak a vadászatot érintõ
szempontok, melyeket be kell tartani:

– különösen fontos a vaddisznólét-
szám csökkentése; figyelembe kell ven-
ni az egész évben nem vadászható vé-
dett vadfajokat;

– vadászati igények, melyek a törvény-
ben megfogalmazott elvvel: „Erdõ a vad
elõtt” ellenkeznek, nem teljesíthetõk.”

(Der Wald 2007. március)
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