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Három évvel ezelõtt alakult meg a
Magyar Vadgazdálkodók Egyesülete.
A szakmai szervezet célul tûzte ki a
vadgazdálkodók és vadhúsfeldolgo-
zók gazdasági érdekeinek, szakmai
céljainak elõsegítését, a világhírû
magyar vadállomány és vadászati
kultúra értékmegõrzését. Balsay
Miklós erdõmérnökkel, az egyesület
elnökével, a VADEX Zrt. korábbi ve-
zérigazgatójával beszélgettünk az
eddig elvégzett munkáról.

– Mikor, milyen körülmények között
és legfõképp miért jött létre az egyesület?

– A Magyar Vadgazdálkodók Egye-
sülete 2009 õszén alakult meg 16 taggal.
Ezek közül 13 állami tulajdonú erdõ-
gazdaság, és a három legnagyobb hazai
vadfeldolgozó üzem is csatlakozott
hozzánk. Így a vadgazdálkodással, illet-
ve a vadhúsforgalmazással foglalkozó
ágazat egyaránt képviselettel bír az
egyesületben. A vadgazdálkodás, a va-
dászati hagyományok, a vadászati vi-
lághírnév legfõbb õrzõi az állami erdõ-
ket kezelõ társaságok, és tulajdonkép-
pen ezeknek a képviselete, az érdekeik
érvényre juttatása a legfõbb feladatunk.
Szeretnénk, ha ez összehangoltan, egy-
ségesen valósulna meg ebben az egye-
sületben. Például most a legjelentõ-
sebb, az elmúlt évben elkezdett mun-
kánk a vadászati törvény esetleges mó-
dosításában való részvétel. E tekintet-
ben mi nyilvánvalóan legalább annyira
képviseljük az állami erdõk érdekét,
mint az állami erdõket kezelõ erdészeti
részvénytársaságok vadászattal kapcso-
latos érdekét. 

– Az alapítás óta tovább bõvült a lét-
szám…

– Nagyon örömteli dolog, hogy bõvült
a létszám és tavaly – kettõ kivételével –
már az összes állami tulajdonú erdõket
kezelõ társaság a tagjaink közé tartozott.
Remélem, hamarosan a hiányzó két cég
is csatlakozik, hiszen mi az õ érdekeiket
is képviseljük. Alapszabályunk szerint az
egyesület nyitott. Az egyesület a haté-
kony mûködés érdekében négy szakbi-
zottságot hozott létre. A Vadgazdálkodá-
si, a Vadhús feldolgozói és forgalmazási,
a Jogi és közgazdasági, valamint a Kom-
munikáció és közönségszolgálati szakbi-
zottságok éves feladataikat a 22 tag ak-
tuális problémáit megismerve végzik. A
munkát az aktuális feladathoz legjobban
értõ szakemberekbõl álló szakértõi kör
tevékenysége segíti.

– A vadászati törvény kapcsán a mó-
dosításhoz egy javaslatot dolgozott ki az
egyesület. Hogy érzi, hogyan sikerült?

– Igazság szerint azt gondoltam,
hogy jóval könnyebb lesz a dolgunk.
Állami tulajdonú erdõket kezel minden-
ki, azonos gondolkodású szakemberek
dolgoznak az ágazatban, mindenkinek
érdeke, prioritásügye, mondhatni szív-
ügye az erdõ. Ráadásul a vadgazdálko-
dás is egy komoly üzletág, tehát mindez
közös. Mi azt gondoltuk, hogy a hat –
egy évvel korábban kidolgozott, leg-
fontosabbnak tartott – kérdéskör jó, és
ha abban kialakul egy vélemény, az
egységes lesz, azzal megoldunk min-
dent, csak össze kell szedni, aztán me-
gyünk tovább. Minden cégtõl írásbeli
véleményt kértünk, végül csak a tagok
felétõl kaptunk választ. A kardinális
kérdések közül csak egy volt, amelyik-
ben mindenki egyetértett: ez a bizo-
nyos erdõkezelõt megilletõ jognyilatko-
zat tétele a vadászterületek kijelölése és
hasznosítása tekintetében. Azt szerettük
volna, hogy aki az erdõt kezeli, annak
legyen joga – tulajdonképpen ezt kép-
viselve –, részben a területek határainak
megállapítására és más dolgokra is. Ezt
mindenki elismerte. Ugyanakkor a töb-
bi kérdésben: a területhatárok kijelölé-
sében, a tulajdonosi közösségek mûkö-
désében nem sikerült egyértelmûen azt
az eredeti célkitûzést követnünk, hogy
a terület kijelölése kizárólag szakmai
alapokon, a megyei vadászati hatóság-
nál történjen. Joggal volt olyan felvetés
is, hogy egyelõre az rendben van, hogy
szakmai alapokon nyugodjon ez, de ne
adjuk ki a kezünkbõl azt a lehetõséget,
hogy mi is ott legyünk, amikor a határ-

kijelölések és a területhasznosítások
történnek. A közelmúltban ugyanis jó
néhány olyan eset volt, ahol támadási
felületként jelentkezik, hogy nincs köze
az erdõgazdaságnak ahhoz a 4-5 ezer
hektáros más által kijelölt vadászterület-
hez, ahol õ a kötelezett erdõkezelõ. Ez
biztos, hogy nem jó így. Súrlódásokat
jelenthet, hiszen ahol felelõsen állami
erdõt kezelünk, ott – bárki is a vadásza-
ti jog birtokosa – csak az állami tulaj-
dont jelentõ erdõ érdekeit elsõdlegesen
figyelembe véve vadgazdálkodhat, te-
hát ennek a kettõnek az erdõt kezelõ
gazdálkodó kezében, illetve ellenõrzé-
se alatt kell lennie. Az egyesület ezt az
álláspontot képviseli, és gondolom,
hogy az erdõgazdaságok is. 

– A további vitatott pontok?
– Megoszlott a vélemény például a

vadászterületek nagyságáról. Volt olyan
erdõgazdaság, ahol azt javasolták, hogy
legyen kisebb 3000 hektárnál, de akadt,
ahol nagyobbat akartak. Ezért úgy dön-
töttünk, hogy a vitatott eseteknél több-
ségi véleményt közlünk. Említhetném a
vadkárok ügyét is, nagyon hasznos, jó
vélemények jöttek be, biztos vagyok
benne, hogy javaslatunk támogatásra
kerül más vadászati szerveknél is.

– Ha már más vadászati szerveknél
tartunk, adja magát a kérdés: milyen a
viszony a többi érdekképviseleti szerve-
zettel?

– A közelmúltban volt egy elnökségi
ülésünk, ahová meghívtuk az Országos
Magyar Vadászati Védegylet elnökét és
fõtitkárát: megegyeztünk velük arról,
hogy egy együttmûködési megállapo-
dást köt a két szervezet. Az Országos
Erdészeti Egyesületet, mint a magyar er-
dészek legfontosabb társadalmi érdek-
képviseleti szervezetét felkértük, hogy
az eddig született javaslatunkat nézzék
át, és õk a térségi megbízottaikon ke-
resztül ezt két héten belül meg is vála-
szolták. Szeretnénk továbbá együttmû-
ködni az Országos Magyar Vadászka-
marával és az egyetemekkel (Sopron,
Gödöllõ, Debrecen) is.

– Már javában benne járunk az év-
ben. Erre az esztendõre milyen felada-
tokat irányzott elõ az egyesület? Mit
szeretnének elvégezni?

– Szeretnénk minél többet tenni a
hazai vadállomány minõségének és ter-
mészetes élõhelyének megõrzése és
fejlesztése, a génmegõrzés feltételrend-
szerének meghatározása érdekében.
Fellépést tervezünk a manipulált trófe-

Egyesület a hazai vadgazdálkodásért
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ák ellen. Javaslatot dolgozunk ki a vad-
gazdálkodási fejlesztésekhez szükséges
források megteremtésére, valamint a
hazai apróvad-gazdálkodás feltételei-
nek javítására. Részt veszünk a Nemze-
ti Vadgazdálkodási program kidolgozá-
sában, a hazai és uniós források igény-
bevételével kapcsolatos döntések elõ-
készítésében. Természetesen a vadá-
szati törvény módosítása során is hallat-
juk a hangunkat. A törvényalkotás so-
rán a vadkárbecslési segédlet kidolgo-
zási munkáit is támogatjuk. Emellett az

erdészeti hatóság bevonásával mûköd-
tetett vadkár monitoring rendszer alkal-
mazási lehetõségeinek vizsgálata is az
idei feladatok között van.

A vadhússal kapcsolatban továbbra
is cél az egyesület tagságát alkotó szer-
vezetek vadhús forgalmazásának elõse-
gítése mind az exportüzemek, mind a
térségi hazai ellátást illetõen. A nemzet-
közileg elismert minõségû magyar vad-
hústermékek piacának, színvonalának
erõsítése, az export növelése, illetve a
hazai vadhúsfogyasztás emelése a biz-

tonságos, ellenõrzött termékekbõl.
Nem lehet megkerülni a tevékenységet
szabályozó 43/2011.VM. rendelet mó-
dosítását. Erõsíteni akarjuk az egyesület
tagjai közötti együttmûködést (termelõi
és feldolgozói vonalon) annak érdeké-
ben, hogy a hazai lõtt vad alapanyag a
lehetõ legnagyobb mértékben Magyar-
országon kerüljön feldolgozásra. Emel-
lett fellépést tervezünk a fekete keres-
kedelem ellen is. A felsorolásból jól lát-
szik: tennivaló tehát van még bõven…

Vereb István

A UPM BioVerno fából elõállított
második generációs biodízel-üzem-
anyag, amelyet akár már 2014-ben
tankolhatunk a gépjármûvekbe. A
Verno név a latin „vernare” kifeje-
zésbõl származik, ami magyarra ta-
lán a „tavasz” és „megújulás” sza-
vakkal fordítható. Ezzel a fejlesz-
téssel a UPM teljesen új fejezetet
nyit a nemzetközi erdõgazdálko-
dásban. A UPM az elsõ erdõgazdál-
kodási vállalkozás, amely ipari mé-
retekben állít elõ közlekedési célú
bioüzemanyagot. 

A biofinomítót a lappeenrantai Kau-
kasban építik fel, amely az egész vilá-
gon egyedülálló a maga kategóriájában.
Fõ terméke a UPM BioVerno, amely ki-
váló minõségû, nyers fenyõolajból elõ-
állított második generációs biodízel
üzemanyag. Ez a korszerû bioüzema-
nyag minden tekintetben különbözik
az elsõ generációs termékektõl. 

„A nyersanyag, a technológia és a
végtermék is egészen más”, magyaráz-
za Petri Kukkonen, a UPM Biofules üz-
letágának igazgatója. A második generá-
ciós biodízel-üzemanyagokat hulladék-
ból, gyártási maradékokból vagy ligno-
cellulóz-tartalmú anyagokból* állítják
elõ - a UPM esetében ez nyers fenyõo-
lajból történik, amely a cellulózgyártás
mellékterméke. Elõállítása nincs köz-
vetlen hatással a termõtalaj igénybevé-
telére, és nem alkalmaznak nyersa-
nyagként élelmiszer-alapanyagot. Tu-
lajdonságait tekintve a korszerû biodí-

zel- üzemanyag összehasonlítható a ha-
gyományos ásványi dízelolajjal. Mind a
mai gépjármûvek mind a kereskedelmi
hálózat igényeit kielégíti.

Az elsõ generációs bioüzemanyago-
kat olyan nyersanyagokból készítik,
amelyeket az élelmiszeriparban is fel-
használnak, például repcébõl, pálmá-
ból vagy szójából nyert növényi olajok-
ból. A végtermék metil-észter, amit csak
7%-os arányban lehet a dízel-üzema-
nyagokhoz keverni.

„A fenyõolajból elõállított UPM Bio-
Verno üzemanyag a fosszilis üzema-
nyagokhoz képest mintegy 80%-kal
csökkenti a gépjármûvek üvegházha-
tást okozó károsanyag-kibocsátását”,
mondja Kukkonen. Amíg a hagyomá-
nyos üzemanyagot fogyasztó autó kilo-
méterenként 160 g szén-dioxidot bocsát
ki, addig a UPM BioVernóval 30 000 ki-
lométert is meg lehet tenni 1000 kilo-
gramm CO2 kibocsátás mellett. Elsõ ge-
nerációs biodízel üzemanyaggal ugyan-
ilyen mértékû károsanyag-kibocsátás
mellett 10 000 kilométert, fosszilis dízel-
üzemanyaggal 6000 kilométert lehet
megtenni.

Az új biofinomító évi 120 millió liter
biodízel üzemanyagot állít elõ. Ha a
száz kilométerre esõ átlagos fogyasztás
hat liternek vesszük, akkor ezzel a
mennyiséggel 100 000 autó 20 000 kilo-
métert tehet meg. 

Az Európai Unió azt a célt tûzte ki,
hogy 2020-ig a közlekedési célú üzem-
anyagok legalább tíz százalékát meg-
újuló energiából fedezzék. Finnország-
ban ezt a célt húsz százalékra emelték.
A lappenrantai biofinomító ennek a cél-
kitûzésnek negyed részét teljesíti. 

„A UPM lényegében finomított kész-
terméket állít elõ. A UPM BioVerno üzem-
anyagot közvetlenül az üzemanyag-ke-

reskedõknek adjuk el, és egész Európá-
ban forgalmazzuk”, mondja Kukkonen.

Túlteljesítettük a fenntarthatósági
kritériumokat

A megújuló energiák részesedésének
kiszámításához figyelembe kell venni
az Európai Unióban gyártott és eladott,
valamint importált bio-üzemanyagok-
kal szemben támasztott fenntarthatósá-
gi követelményeket. A kritériumok
egyebek között kiterjednek a nyersa-
nyagok elõállítására is. Ezenkívül az
üvegházhatású gázok kibocsátásának
legalább 35%-kal kevesebbnek kell len-
nie a teljes termelési folyamat során,
mint a fosszilis üzemanyagok gyártása-
kor. Ezt a határt a jövõben ötven száza-
lékra fogják emelni. 

„A UPM-nél az üvegházhatású gázok
teljes gyártási folyamatra vonatkoztatott
emissziója nyolcvan százalékkal keve-
sebb. Ezzel még az új uniós elõírásokat
is bõven túlteljesítettük”, hangsúlyozza
Kukkonen.

A biodízel-üzemanyag legfontosabb
nyersanyaga a nyers fenyõolaj. Kukko-
nen szerint ez elsõsorban a vállalat saját
tulajdonú cellulózüzemébõl származik,
kisebb mennyiségben pedig más skan-
dináv gyárakból. A cellulózgyárak a
nyers fenyõolajat korábban feldolgo-
zóknak adták el, vagy fûtõanyagként
értékesítették. „Ha a nyers fenyõolajat
magunk finomítjuk, akkor a cellulóz-
gyártáshoz használt fát még eredmé-
nyesebben hasznosítjuk, és nem kell
növelnünk a fakitermelést” – jegyzi
meg Kukkonen.

A nyersanyagok kitermelése a UPM-
nél a fenntartható erdõgazdálkodás, a
fa nyomon követhetõ származása és az
erdõtanúsítás elvei szerint történik. A
fenyõolaj a fenntartható bioüzema-
nyag-gyártásra alkalmas kevés folyé-
kony nyersanyagok egyike.

Ref.: Keresztes Tamás
fõelõadó

UPM BIOVERNO
egy új korszak hírnöke

* A lignocellulóz-tartalmú anyag növényi bio-
massza, például mezõgazdasági betakarítási
hulladék, energianövények, fahulladék (fû-
részüzemekbõl vagy papírgyárakból), vala-
mint kommunális papírhulladék.




