
Erdészeti Lapok CL. évf. 5. szám (2015. május) 133

2015. március 25-én, immár 48. alka-
lommal rendezte meg a Fagazdasági
Országos Szakmai Szövetség a hagyo-
mányos FAGOSZ Fakonferenciát, Bala-
tonszemesen. A rendezvény nyitóelõ-
adását – dr. Jung László újraválasztott
szakmai szövetségi elnök köszöntõje
után – Glattfelder Béla, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium gazdaságszabá-
lyozásért felelõs államtitkára tartotta.

Felvezetõjében kiemelte, hogy a koráb-
bi idõszakok iparpolitikájában nem ka-
pott kellõ hangsúlyt a faipar ügye, pe-
dig a fatermékek iránti nemzetközi ke-
reslet és a kapcsolódó piaci forgalom
fokozatosan élénkül. Kiemelt az érdek-
lõdés a fenntartható erdõgazdálkodás-
ból és faanyagtermelésbõl származó
termékek iránt. 

Eközben egyre jobban érzékelhetõ
súlyos alapanyaghiány kezd kialakulni,
különösképpen, ha évtizedes távlatban
tekintünk elõre. Ezen a kettõs helyze-
ten kíván változtatni a minisztérium,
hosszú távú stratégia kidolgozásával és
végrehajtásával alapozva meg a hazai
faipar jobb versenyképességét.

Ennek érdekében a minisztérium – a
jó kapcsolat kialakításán túl – szak-
maibb formába kívánja foglalni az
együttmûködést az erdészeti és a fa-
anyagtermelõi ágazattal. Jó példaként
említette az Egyesült Királyságban mû-
ködõ ágazati tanácsokat, melyek a ki-
emelt stratégiai fontosságú iparágak és
a kormányzat közös szakmai szerveze-
tei. Ezt a példát felhasználva szeretnék
létrehozni a jövõben a faipari és fagaz-
dasági szakmaközi tanácsot, melynek a

kormányzati oldalról a Nemzetgazdasá-
gi Minisztérium és a Földmûvelésügyi
Minisztérium lenne a tagja a szakmai
szervezetek mellett. 

A leggyorsabban megoldandó feladat-
nak azon jogszabályok lebontását emlí-
tette, amelyek a nagyobb hozzáadott
értékû és nagyobb mennyiségû faanyag
termelését akadályozzák. Felhívta a fi-
gyelmet az uniós és a hazai jogszabályi
megfeleltetések problémás kérdéseire
és a fejlesztésekre felhasználható támo-
gatások rendszerére is. 

Kiemelte a magyar Vidékfejlesztési
Operatív Programban is helyet kapott
agrárerdészeti (agroforestry) rendsze-
rek létrehozásának támogatását. Ezek-
ben a rendszerekben egyszerre lehet
agrárterméket (pl. vadhús) és faanyagot
elõállítani, intenzív formában, azaz ke-
retükben a mezõgazdasági és a fa-
anyag-termelési formák keveredhet-
nek.  A mai magyar jogi szabályozás
azonban még nem kellõen rugalmas a
kezelésükben. 

Fontos ügynek tartja az államtitkár –
a Megújuló Energia Platform alelnöke-
ként is – az energetikai és ipari faültet-
vények kérdéskörét. Amíg a jogszabá-
lyok nem változnak, nincs lehetõség a
meglévõ hazai lehetõségek kiaknázásá-
ra és az ebben a szegmensben jelentke-
zõ valós társadalmi, gazdasági igények
sem elégíthetõk ki.

A faipar számára is elérhetõ támoga-
tási rendszerek kapcsán leszögezte,
hogy az uniós jogszabályi környezet
miatt továbbra sincs lehetõség állami
tulajdonú nagyvállalatok támogatására.
Az uniós besorolás alapján az állami er-
dészeti társaságok faipari vállalatai eb-

be a kategóriába esnek, így bármennyi-
re is fontos lenne ezeket az üzemeket
fejleszteni, ez uniós pénzügyi források-
ból nem lesz lehetséges. A szükséges
technológiai fejlesztéseket a cégek saját
bevételébõl vagy központi költségveté-
si forrásokból kell majd megvalósítani. 

A támogatási források nagy részét – a
hatályos uniós elosztási rendelet alapján
– a kis-, közép- és mikrovállalkozások
fejlesztésére lehet majd fordítani a jövõ-
ben. A várható pályázati felhívások, me-
lyek az ipari kapacitások növelésére fog-
nak irányulni, zömmel a 2014 novembe-
rében kiadott GINOP (Gazdaságfejlesz-
tési és Innovációs Operatív Program) pá-
lyázati felhívás mintájára készülnek. 

A GINOP kapacitásfejlesztõ pályáza-
taiból vissza nem térítendõ támogatás-
ként, szinte kizárólagosan, feldolgozó-
ipari bõvítések támogathatók. A nem
ilyen irányú fejlesztések forrásai vissza-
térítendõ támogatások lesznek.

Fenntarthatósági szempontoknak is
érvényesülni kell majd a faipari fejlesz-
téseknél. Az egyik ilyen kiemelt szem-
pont, hogy új építmények létrehozását
jellemzõen nem támogatják, csak ha ar-
ra feltétlenül szükség lesz az ipari kapa-
citásnöveléshez, mivel Magyarországon
a legmagasabb a kihasználatlan ipari
építmények aránya az Európai Unióban. 

A további támogatási lehetõségek
részletes bemutatása után az államtitkár
zárásként leszögezte, hogy a várható jö-
võbeli fejlesztéseknek és innovatív
technikáknak köszönhetõen, megfelelõ
mennyiségû hazai fa alapanyagra épít-
ve, lényegesen magasabb szintre lehet
majd emelni a magyar faipart. 
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