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A 35-ös FVM OEE csoport 2000. márci-
us 7-i ülésén e témát tûzték napirendre.

Barátossy Gábor, az Erdészeti Hivatal
elnöke nyitó elôadásában beszámolt ar-
ról, hogy az utóbbi évek során 8000 ha/év
mértékû erdôtelepítésre került sor ha-
zánkban, de az évtized elején indított
150 000 ha-os erdôtelepítési program az
ez évi záróév végéig csak 40%-ban telje-
sül. A program kudarcát elsôsorban a
költségvetési támogatási forrás szûkös
voltával magyarázta, de megjegyezte,
hogy nehezítették a kivitelezési munkákat
a rendszerváltást követô területtulajdono-
si bizonytalanságok is. Szólt az 1996-ban
készült 780 000 ha-os új erdôtelepítési le-
hetôséget feltáró programról, mely me-
gyékre, községhatárokra lebontva, talaj-
térképekkel felszerelve színvonalas terve-
zômunka eredményeként rendelkezésre
áll. Pénz kell a megvalósításához.

Virágh János hozzászólásában kitért
arra, hogy a védelmi és közjóléti célú er-
dôtelepítések finanszírozásába az agrár-
gazdasági támogatási keret közt szereplô
költségvetési elôirányzat mellett vagy he-
lyett kezdeményezni kellene az ezek léte-
sítésében érdekelt egyéb források bevo-
nását (pl. vidékfejlesztés, környezetvéde-
lem, EU-források stb.).

A termelési célú, tehát hosszú távon
eredményt is produkáló erdôk telepítésé-
nél viszont napjainkban fontosabbnak ítél-
te a faalapanyag hasznosítását. (Az elmúlt
9 év során hazánkban az erdôtervi lehetô-
ség 78%-át termeltük ki, évente közel 4
millió m3-rel növekedett erdeink élôfa-
készlete. A sarangolt választéknál így is ér-
tékesítési problémákkal küszködtek az er-
dôgazdálkodók. Több 100 000 m3-es nagy-
ságrendben exportálunk faalapanyagot, és
egyre növekvô mértékben importálunk fa
alapanyagú félkész és készterméket, mely-
nek következtében 1990 és 1998 között 9
milliárd Ft-ról 55 milliárd Ft-ra nôtt a fater-
mék külkereskedelmi forgalom éves
passzívuma, negatív egyenlege.)

A versenyképes mezôgazdasági mûve-
lésre alkalmatlan mintegy 1 millió hektár
termôterület fával történô beültetését (az
erdôtulajdonosok számára jelenleg megfi-
zetésre nem kerülô immateriális szolgálta-
tásait nem tekintve) csak akkor érdemes
felvállalni, az erdôvel történô betelepítését
csak akkor nevezhetjük a vállalkozók
szemszögébôl területhasznosításnak, ha
az így elôállításra kerülô alapanyag nem a
tô melletti fakészleteket, az értékesítés
gondjait növeli, hanem belföldön ipari fel-
dolgozásra vagy energetikai hasznosításra
kerül. Így követhetnénk a fejlett országok

példáját, hazánk is készterméket exportál-
hatna és – ha egy hazai feldolgozó létesít-
mény alapanyag-igénye belföldi termék-
kel nem lenne kielégíthetô – ahhoz alap-
anyagot importálhatna.

Dr. Szász Tibor hozzászólásában kifej-
tette, hogy már 20 évvel ezelôtti tanul-
mányútján tapasztalta, hogy a finnek ho-
gyan oldják meg falvaikban a fa energeti-
kai hasznosítását. (Nem importból szár-
mazó gázt vezettek oda, hanem környe-
zettisztább, újratermelhetô, fahasznosító
hôközpontokat létesítettek.) Látta, hogy a
fa lombját bizonyos baktériumkezelés,
komposztás után állati takarmányként
hasznosítják. Javasolta ezek hazai beveze-
tését, de véleménye szerint a falobbinál
erôsebb érdekek ezek megvalósítását
napjainkig gátolják.

Dr. Erdôs László agrárpolitikai célként
deklarálta az erdôtelepítést. Bizonyító ada-
tai vannak arra, hogy a versenyképes me-
zôgazdasági mûvelésre alkalmatlan terüle-
tek gyorsan növô fafajok telepítésével jö-
vedelmezôvé tehetôk. Különösen így len-
ne ez, ha az akácrönköt nem Olaszország-
ban dolgoznák fel az új termikus eljárással,
a hossztoldást, tömbösítést belföldön vé-
geznék, és alapanyag helyett mi jelennénk
meg késztermékkel a világpiacon.

Dr. Király Pál a lengyel példát ecsetel-
te. Országuk 28%-os erdôsültsége ellené-
re tovább kívánják növelni a lengyel er-
dôk kiterjedését. Kárhoztatta azonban az
elmúlt évtizedek során hazánkban kiala-
kult és még mindig tetten érhetô – általa
„impex” politikának nevezett – szemléle-
tet, mely a fakereskedelem során az or-
szág érdeke elé helyezi a vállalati érdeket.

Dr. Tóth Sándor az elhangzottakat kö-
vetôen rákérdezett, létezik-e Magyaror-
szágon napjainkban következetes fa-
nyersanyag politika?

Môcsényi Miklós arról szólt, hogy az ag-
rárkormányzatot azzal lehetne véleménye
szerint meggyôzni az erdôtelepítés fontos-
ságáról, ha felhívnánk a figyelmüket arra,
hogy a faalapanyag hasznosításának meg-
oldása esetén a mezôgazdasági hulladé-
kok is bekerülhetnek az energia- és egyéb
hasznosítási folyamatokba.

Dr. Marjai Zoltán az ülés másik elô-
adójaként az erdôtelepítési program
maggazdálkodási vonatkozásairól tar-
tott ismertetést. Értékes észrevételei so-
rán visszaidézte az 50-es, 60-as éveket
(amikor az erdôtelepítések aranykora
volt). Akkor kapott az ágazat feladatai-
hoz elegendô pénzt. Önálló országos
szerv irányította (megfelelô oktatási,
kutatási, ellenôrzési háttérrel) az or-
szágfásítást – ERTI, ERFATERV, FAKI.
Volt önálló erdészeti magvizsgálat, kije-

lölésre kerültek a magtermô állomá-
nyok, létesültek magtározók, beindult a
nemesítés, a rontott erdôk átalakítása
stb. Hasonló volumenû feladat végzé-
séhez napjaink vezetôinek is ezt kellene
kiharcolniuk.

Virágh János
*

Az OEE Gépesítési Szakosztálya 2000. már-
cius 9-én Sopronban tartott ülést, melynek
helyszíne a „Dr. Káldy József Erdôgép-
fejlesztô Központ” új épülete volt. Az ülés
résztvevôit köszöntötte dr. Faragó Sándor,
a NYME Erdômérnöki Karának dékánja és
dr. Jámbor László, a TAEG Rt. vezérigazga-
tója. Ezt követôen dr. Horváth Béla, a
NYME EMK EMKI Géptani Tanszékének
vezetôje adott tájékoztatást a „Dr. Káldy
József Erdôgépfejlesztô Központ” tervezett
mûködésérôl, tevékenységérôl.

A következôkben Kiss Géza, a
Fluidprogress Engineering Kft. igazgatója,
majd Balogh József, a Bioenergia Hungary
Kft. igazgatója adtak tájékoztatást cégeik
tevékenységérôl és annak kapcsolódási le-
hetôségeirôl az erdészeti mûszaki terüle-
tekkel. Ezután Ormos Balázs fôtitkár aktu-
ális egyesületi témákról szólt.

Az ülés a továbbiakban a VALTRA VAL-
MET tájértekezlettel folytatódott, ahol
Lekrinszki István, a Csongrádi Agrotechni-
ka Kft. ügyvezetô igazgatója és munkatár-
sai elôadásában tájékoztató hangzott el a
2000. évi mezôgazdasági támogatásokról,
a Csongrádi Agrotechnika Kft. kereskedel-
mi tevékenységérôl, a VALTRA VALMET
traktorok mûszaki újdonságairól és a
HiTech traktorokról, továbbá a mezôgaz-
dasági gépek finanszírozási lehetôségeirôl
(hitel, lízing).

Az egyéb szakosztályügyek között tag-
felvételekrôl és a 2000. évi külföldi tanul-
mányútról esett szó. A Gépesítési Szakosz-
tály új tagjai lettek: Bozó Sándor, Fejér La-
jos, Vargovics József és Zsilvölgyi László. Az
idén a szakosztály az erdészeti gépek szé-
les skáláját felvonultató németországi Kwf-
kiállításra szervez tanulmányutat, 2000.
szeptember 12–15. között. A tanulmányút-
ra a szakosztályon kívüli érdeklôdôk is je-
lentkezhetnek.

Ebéd után a VALTRA VALMET trakto-
rok és munkagépeik üzem közbeni bemu-
tatására került sor a TAEG Rt. Soproni Er-
dészetének területén, Remenyik Imrének,
a TAEG Rt. mûszaki igazgatójának és Csa-
pó Józsefnek, a TAEG Rt. erdészetvezetôjé-
nek irányításával.

A jól sikerült rendezvényen – melyért
köszönet illeti a Tanulmányi Erdôgazda-
ság Rt.-t és a Csongrádi Agrotechnika Kft.-
t – összesen 49-en vettek részt.

Dr. Horváth Béla

Erdôtelepítés!?



Timberjack
Ha erdészeti gépet akar, partnerek vagyunk!

Harvester:
Timberjack 1270/ 746B – 8.612h, BJ 1993
Kran FMG L190/ 10 m
Timberjack 1270/ 756 – 8.500 h, BJ 1993
Kran FMG L190/ 10 m

Knickschlepper/Traktoren:
SAME Allradtraktor SILVER – 90 PS
BJ 96, 2.500 h – in Forstausrüstung
+ Krananhänger PATU, 10 t Nutzlast,
druckluftgebremst,
+ Kran PATU 925, 51 kNm, BJ 97

Timberjack GmbH
A-2512 Oeynhausen, Handelsstr. 17.
Tel. +43 2252 43055, Fax: +43 2252 43028

Timberjack-Servicepartner in Ungarn:
„BOROSTYÁN”, Fenyô út 27., H-8868 Letenye
Tel.: (93) 343-855, Mob.: (60) 462-913, 
Fax: (93) 343-855

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um Vadgazdálkodási és Halászati Fôosztálya állást
hirdet köztisztviselôi munkakörre, a vadászati, és
vadgazdálkodási szakirányítás területére, azonnali
belépéssel, a köztisztviselôi törvény szerinti illet-
ménnyel.

A munkakör betöltésének feltétele:

erdészeti és faipari egyetem erdômérnöki karán
vagy az agrártudományi egyetem mezôgazdaságtu-
dományi karán szerzett végzettség, vagy az állator-
vostudományi egyetemen, illetve mezôgazdasági
fôiskolán szerzett végzettség akkor, ha vadászati-
vadgazdálkodási tárgyból vizsgát tartalmaz,

valamilyen idegen-nyelvbôl legalább középfokú
állami nyelvvizsga,

a szakmában vagy az államigazgatásban eltöltött
legalább 5 éves gyakorlat.

A döntésnél elônyt jelent a vadgazdálkodási szak-
mérnöki diploma.

Jelentkezni részletes szakmai önéletrajz és a szak-
képzettséget, nyelvismeretet igazoló oklevelek
másolatának 2000. május 1-jéig, az FVM Vadgaz-
dálkodási és Halászati Fôosztály Pintér Károly fô-
osztályvezetô részére történô megküldésével
(1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.) lehet.
Információt Pintér István fôosztályvezetô-helyettes
úr ad a 301-4038-as telefonon.


