
Erdészeti Lapok
Az Országos Erdészeti Egyesület folyóirata

CXXXVII. évfolyam 3. szám
(március)

Fôszerkesztô
PÁPAI GÁBOR

A szerkesztôbizottság elnöke:
DR. SZIKRA DEZSÔ

A Szerkesztôbizottság tagjai: dr. Bartha Dénes, dr.
Bondor Antal, Dévai Péter, Gencsi Zoltán, dr. Járási
Lôrinc, dr. Király Pál, Oláh Tibor, Pintér Ottó,
Répászky Miklós, dr. Somogyi Zoltán, Szakács
László, Tóth Miklós.

Szerkesztôség: 1027 Budapest, Fô u. 68.
Telefon/fax: 201-7737
Mobil: 06-30-97-15-255
Internet: http://larix.efe.hu/oee

Kiadó:
Országos Erdészeti Egyesület

1027 Budapest, Fô u. 68.

Felelôs kiadó:
KÁLDY JÓZSEF

Nyomdai munkák: INNOVA-PRINT, Budapest
Felelôs vezetô: ifj. Komornik Ferenc

A kézirat lezárva: 2002. február 28.

ISSN: 1215-0398

Terjeszti az Országos Erdészeti Egyesület. Felvilágosítást a
lappal kapcsolatban az Egyesület ad. Megjelenik havonta.
A beküldött kéziratokat, fényképeket nyilvántartásba
vesszük. A cikkek, írások nem feltétlenül azonosak a szer-
kesztô véleményével, azok tartalmáért mindenkor a szerzô
felel. A szerkesztôség fenntartja magának a szerkesztés jo-
gát. Honoráriumot – megegyezéssel – csak felkért íráso-
kért, a fotóért, illetve grafikai munkákért fizetünk.

Címképünk: Szép erdeinkbôl szemétdombot csinálnak
Fotó: Pápai Gábor

Tartalom

Természet–Erdô–Gazdálkodás 81

Még egyszer az erdômérnökképzésrôl 85

Nyílt levél dr. Szász Tibornak 88

Az év fája 89

Tóth Sándor Ferenc: Japán erdeirôl 3. rész 91

Erdész Bál Sopron, 2002 92

Grétsy László 70 éves 95

Az Erdészeti Múzeum 2001-es évérôl 95

Dr. Balázs István: Viszontválasz a viszontválaszra 97

Gólya János: Környezetbarát olajok és üzemanyagok 
az erdészetben 99

Egyesületi hírek 102

A lapot
Magyarország legnagyobb médiafigyelôje, az

OBSERVER BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.
1084 Budapest, Auróra u. 11.

Tel.: 303-4738

rendszeresen szemlézi

» OBSERVER «

Fotó: Szakács László

OEE Titkárság
tel.: 201-6293, Fax: 212-7518

e-mail: oee@mtesz.hu
Internet cím: 

www.quercus.emk.nyme.hu/oee



Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 3. szám (2002. március) 81

CSÉPÁNYI PÉTER

Tartamosság ökonómiai
és ökológiai értelemben

A természetközeli erdôgazdálkodás
ökonómiai szempontból felbecsülhe-
tetlen elônyöket hordoz magában. A
biotikus és abiotikus károsításoknak, a
természeti katasztrófáknak ellenállóbb
erdôállományok létrehozásával, és a jö-
vô generációk érdekében a tartamosság
alapelvének szigorúbb betartásával biz-
tosítja ökonómiai célok jobb érvénye-
sülését. A Nyugat-Európában, fôleg
Franciaország és Németország erdôte-
rületein bekövetkezô természeti ka-
tasztrófák, széldöntések, szúkárok rá-
irányították a figyelmet a szinte mono-
kultúraként kezelt gazdasági erdôkre.
Néhány perc alatt 10-50 millió m3 élô-
fakészlettel rendelkezô erdôségek tör-
tek össze, és a kiesô gazdasági haszon
mértéke és a helyreállítás költségei ha-
talmas kárt jelentettek.

Az erdôgazdálkodásnak úgy kell ke-
zelni a tartamosság kérdését, hogy az er-
dô funkcióinak, az ökológiai, közjóléti
értékeinek védelme mellett a gazdasági
tartamosság is biztosítható legyen. A tar-
tamosság megôrzésének biztosítéka a
termôhely teljes védelme, az eddigi gaz-
dálkodás hatására bekövetkezett lerom-
lási folyamatok megállítása, a leromlott
termôhelyek regenerálása. Az ökoszisz-
téma – és benne a termôhely – védelmét
a lehetô legteljesebb mértékben, a záró-
dást, az erdôterület borítottságát legke-
vésbé sértô, célátmérôs egyedi vagy
csoportos szemléletû erdôgazdálkodási
módszerek teszik lehetôvé. A természet-
szerû gazdasági erdôkben, amely cso-
portos szerkezetû, vegyeskorú és ele-
gyes, továbbá a termôhelynek megfele-

lô fafajokból áll, a minô-
ségi élôfakészlet kialakítására kell töre-
kedni (Madas, 1997).

A természetszerû, a természet erôivel
együttmûködô erdôgazdálkodás be-
avatkozási módszere a készletgondozó
használat, amelynek során az ápolások-
tól, a tisztításokon, a gyérítéseken át a
véghasználatig minden beavatkozás
elemei megtalálhatók. Az ilyen módsze-
rek felhasználásával kialakított állomá-
nyok által létrehozott erdô a szálaló er-
dô, a szálalóvágásos erdô, a kisebb-na-
gyobb csoportokba szervezôdô vegyes-
korú, elegyes erdô.

Miért jelenthet ökonómiai szempont-
ból is kedvezôbb alternatívát a termé-
szetszerû erdôgazdálkodás?

Ábrázoljuk egy adott termôhelyen
lévô ôshonos fafajokból álló egykorú
erdôállomány korszaki jövedelmét a
pénzáram diagram segítségével. A
pénzáram diagram (cash-flow diagram,

1. ábra) az egyes erdôgazdálkodási be-
avatkozások (az erdôfelújítás, az erdô-
nevelés, a véghasználat bevételeinek és
a fellépô összes költség különbségébôl
adódó) tiszta hozamait ábrázolja a ke-
letkezés évében, lefelé mutató vekto-
rokkal érzékeltetve az adott év negatív,
felfelé mutató vektorokkal az adott év
pozitív összegeit. A vektorok hossza
egyben tájékoztatást nyújt a keletkezett
pénzáramlás értékbeli mértékérôl. A
vízszintes tengely az idôtengely, ame-
lyeken a pénzáramlások idôbeliségét
érzékeltetjük. A hosszú idôre való te-
kintettel mindent reálértékben tekin-
tünk, hiszen a vagyon reális változása
érdekel minket. Egy idôpontban, azaz
ugyanabban az évben esedékes pénz-
mozgásokat összevontan ábrázoljuk,
mint például egy gyérítés esetében,
ahol a bevételbôl levonva az összes
költséget, csak a tiszta hozam jelenik
meg (1. ábra). Ha az általános költségek

Természet – Erdô – Gazdálkodás

A természet-
közeli erdô-
gazdálkodás
ökonómiai 
vonatkozásai

1. ábra. Az erdôgazdálkodás pénzáram diagramja egy vágásfordulón belül
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nélkül az árbevétel és a közvetlen költ-
ségek különbségét nézzük, akkor a fe-
dezeti összegeket hasonló pénzáram
diagram segítségével szemléltethetjük.

A hagyományos erdôgazdálkodás
esetében a hatékonyságot, a belsô ka-
matlábat a termôhelynek okozott károk
különbözô mértékben rontják (2. ábra).
A belsô kamatlábat a természetközeli
erdôgazdálkodás módszereivel ellen-
tétben az is csökkentheti, hogy a kiter-
melt faanyag minôségét a gazdálkodó
a vágáskor kényszerû szabálya miatt
csak átlagosan tudja kihasználni. Sok
egyedet idô elôtt termel ki, és sok, érték-
ben már romló egyedet – a felújítási
okok miatt –, megközelítôen egyenletes
hálózatban meg kell tartani, az újulat
megjelenéséig. Véghasználat után a jó
minôségû egyedek további értéknöve-
déke elvész, a rossz minôségû, vissza-
tartott törzseken pedig szintén értékki-
eséssel kell számolnunk. Az erdôfelújí-
tás során a talaj-elôkészítés, az elsô ki-
vitel, a pótlás, a gyomosodás miatt fellé-
pô ápolási munkák jelentenek komoly,
évente felmerülô költségeket.

Ellenkezô esetben, a természetszerû
gazdasági erdôkben (pl. a szálalóvágá-
sos, és a szálaló erdôkben a célátmérôs
fák folyamatos kivételével), a termô-
hely kevésbé intenzív kihasználásával,
az erdôfelújítási költségek minimalizá-
lásával, a törzsek értékmaximumon tör-
ténô kitermelésével, szinte minden év-
ben biztosítható egy kisebb, de folya-
matos pozitív gazdasági hozam. Ez a
hozam, hasonló idôszakra vetítve leg-
alább akkora, mint a hagyományos er-
dôgazdálkodás esetében. Több elméle-
ti vágásfordulót tekintve pedig a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás a termô-
hely elônyösebb kondíciói és a minô-
ségre fordított nagyobb figyelem miatt,
magasabb gazdasági értéket, azaz ma-
gasabb belsô kamatlábat eredményez-

het (3. ábra). Az erdômûvelési munkák
intenzitása és költségigénye ebben az
esetben várhatóan alacsonyabb költsé-
geket fog eredményezni.

Az elméleti modell mellett szól az a
megfigyelés is, hogy a természetközeli
gazdálkodás esetén a kitermelt faanyag-
ban a célátmérôt elért méretes egyedek
aránya magasabb, mint az egykorú vá-
gásos erdôk kitermelésekor.

Készletgondozó 
használatok gazdasági

megfontolásai
Elôször, elsôsorban a rosszabb minôsé-
gû törzsek kitermelését kell végrehajta-
ni. Az állományhoz csoportos szemlé-
lettel kell közelíteni. Tehát egy törzset
akkor szabad kivágni egy csoportból,
ha a csoport az újonnan adódó
növôteret úgy használja ki, hogy a ma-
radó egyedekre rakódó értéknövedék
meghaladja a csoport érintetlenül ha-
gyása esetén várható értéknövedéket.

A szálalóvágás és a szálalás során a
természeteshez hasonló erdôképet, a
borítást fenn kell tartanunk a termôhely
védelme érdekében. A vágásos üzem-
mód esetén nem számolunk a lombsátor

által nyújtott védelemmel és annak to-
vábbi elônyeivel. A szálalóvágás egy-
részt a folyamatos jövedelemtermelés
eszköze, másrészt fenntartja a folyama-
tos erdôképet, növôteret engedve a jobb
minôségû törzseknek, valamint az úju-
latnak. A borítást biztosítjuk addig, amíg
az újulat meg nem telepszik az idôs fák
alatt, ezután ezek kivághatóak, ha az
anyafák védelmezô szerepére tovább
nincs szükség. Az egész folyamatot gon-
dosan úgy kell ütemezni, hogy ez egy-
beessen a célátmérô elérésével. Egy idôs
törzset akkor szabad kitermelni, ha az
adott termôhelyen az adott fafajra jel-
lemzô célátmérôt elérte. Hazánk viszo-
nyai között ez nemcsak a szálalást jelen-
ti. Mivel az egyes fafajok eltérô erdômû-
velési tulajdonságai ezt nem mindig te-
szik lehetôvé, ezért más, elsôsorban a
csoportos szálalóvágás, a kiscsoportos
lékvágás, és a csoportos felújítóvágás
eszközeire kell alapozni, a vezérfonala
azonban mindegyiknek ugyanaz, a ter-
môhelyi potenciál védelme és maximális
minôségre történô törekvés.

A túlnépesedett vadállo-
mány gazdasági hatásai

A túlnépesedett vadállomány externális
hatást fejt ki az erdôgazdálkodásra. Az
externália, olyan külsô hatás (szomszéd-
sági hatás), amelyet egy személy vagy
gazdálkodószervezet törvényes tevé-
kenysége gyakorol mellékhatásként egy
másik személy vagy szervezet tevékeny-
ségére és annak jövedelmezôségére
(Pearce, 1993). A külsô hatás lehet külsô
gazdaságosság és külsô gazdaságtalan-
ság attól függôen, hogy pozitív vagy ne-
gatív hatást gyakorol másik fél tevékeny-
ségére. Kedvezôtlen hatásként (külsô
gazdaságtalanságként) gyakran említik a
folyók mellé települt szennyezést kibo-
csátó ipari üzemek és alsóbb folyami
szakaszokon gyakorolt halászati tevé-

2. ábra. A hagyományos vágásos erdôgazdálkodási módszerek hatásai a jövedelmezôségre

3: ábra. A vágásos és az természetközeli gazdálkodás összehasonlítása
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kenység kapcsolatát. Kedvezô hatásként
(külsô gazdaságosságként) pedig a mé-
hészet és a kertészet közötti kölcsönö-
sen kedvezô viszonyt. Hasonlóan ked-
vezôtlen hatás alakulhat ki az erdôgaz-
dálkodás és a vadgazdálkodás között. A
számviteli értelemben kimutatott
vadgazdálkodási, vadászati jövede-
lem hamis képet fest a valóságban
lejátszódó folyamatokról. A számvi-
tel nem mutatja ki a túlnépesedett
vadállomány erdôgazdálkodásra
gyakorolt externális hatásait, a ter-
môhely degradációját, a természetes
felújítás lehetôségeinek korlátozá-
sát, és a faállományban bekövetkezô
mennyiségi és minôségi romlást.

A vadállomány által okozott külsô
gazdaságtalanság hamis gazdasági im-
pulzusokat ad a gazdálkodóknak és a
rövid távú gondolkodást segíti elô.
Amennyiben ezt elismerjük, akkor a
megoldást a vadállomány számának
korlátozása szolgáltathatja. Ha a vad-
gazdálkodás által nyújtott kínálat költ-
ségeibe (a vadgazdálkodás, vadászat
költségei) beszámoljuk az erdôgazdál-
kodásra gyakorolt külsô gazdaságtalan-
ságot – mint költséget –, akkor a maga-
sabb költségen létrejövô kínálat maga-
sabb egyensúlyi árat és kisebb keresle-
tet fog eredményezni. Természetesen
ez visszahat a vadgazdálkodásra is,
csökkenô vadlétszám fenntartására ösz-
tönözve a szervezeteket.

Az ökonómiai elônyök
összefoglalása

Az erdônek, mint ökoszisztémának meg-
vannak a saját önszabályozó folyamatai,
amelyekbe úgy kell beavatkoznunk,
hogy lehetôleg ne rontsuk a termôhelyi
adottságokat. Az erdész a beavatkozások

során lehetôleg az erdôvagyon gazdasági
értékét próbálja növelni úgy, hogy az ál-
lomány belsô kamatlába is kissé maga-
sabb legyen. A természetközeli erdôgaz-
dálkodás ökonómiai elônyeit a minôségi
csoportos gyérítés fôbb megállapításai is
alátámasztják (Kató, 1989):

A jobb minôségû, az átlagosnál vas-
tagabb fák nem egyenletes, hanem
egyenetlen eloszlásban találhatók az ál-
lományban. Ezért ha az egymáshoz
közelálló jó minôségû egyedeket kiter-
meljük, akkor a javafák arányát nagy-
mértékben csökkentjük.

A jó minôségû, az átlagosnál mérete-
sebb, egymáshoz közelálló fák azt bizo-
nyítják, hogy a közeli állás nem okozott
növedékcsökkenést.

A valóságban az egyedek vastagsága
és növôtere különbözô.

A minôségi csoportos gyérítés foko-
zott lehetôséget ad a csoportosan fellé-
pô betegségben szenvedô törzsek eltá-
volítására.

A csoportos gyérítés következtében
a fakitermeléssel járó károk is csökken-
nek, mert a nagyobb hézagok több
mozgási lehetôséget adnak.

Az állományban a törzsek csoportos
állása összevetve a hálózatos eloszlás-
sal sem növedékveszteséget, sem ovális
keresztmetszetet nem okozott.

A minôségi csoportos gyérítés alkal-
mazásával nagyobb mértékben ve-
szünk ki értéktelenebb törzseket, mint
az egyenletes hálózatú gyérítési beavat-
kozások esetében. Ennek következté-
ben az erdônevelési beavatkozások so-
rán értéktelenebb anyagot termelünk
ki, visszahagyva az értékesebb törzse-
ket az utolsó növedékfokozó gyéríté-
sekre és a véghasználati munkákra, így
a minôségi csoportos gyérítésekkel ke-
zelt állományok értéktöbblete a korral

fokozatosan növekedik. Nehéz jobban
és módszeresebben taglalni a csoportos
szerkezetû, természetszerû gazdasági
erdôk ökonómiai elônyeit, mint azt a
fenti megállapítások teszik.

A gazdasági eredményesség iránti
igény sok esetben szolgál indokul az
elôbb említett módszerek elvetésére,
azonban ez nem bizonyított. A
szálalóvágások, a szálalás, és a készlet-
gondozó használat is lehet eredmé-
nyes, sôt hosszabb távon mindenkép-
pen kedvezôbbek az erdô szempontjá-
ból. A 110-130 éves korban levágott ál-
lományokban sok olyan egyed van,
amely ezután termelné a legnagyobb
értéket. Lehet, hogy egy adott bükk
egyed 150 vagy 160 éves korában van
faanyagérték szempontjából a maximu-
mom. A teljesítôképesség csúcsán túlju-
tott egyedeket ki lehet termelni, de ki
kell használni az egyes egyedek eltérô
tulajdonságait, amelyre az uniform
felújítóvágások nem alkalmasak.

Az álgesztesedés szintén gyakori ok
az állományok letermelésének gyorsítá-
sára. Amennyiben az álgeszt egészsé-
ges, és az átmérôje nem túl nagy, az
éves 5-8 mm-nyi évgyûrûvastagságból
adódó növedék értéke jelentôs lehet,
akkor a faanyag értéke még mindig nö-
vekszik. Az egykorú vágásos állomá-
nyok összehasonlítása a vegyeskorú er-
dôalakkal azért sem pontos, mert a két
erdôalak sûrûsége eltérô, az utóbbi
esetben a fatérfogat növedéke és az ér-
téknövedék kisebb területre számolan-
dó, csak az idôs egyedek által elfoglalt
növôtérre. A vastagabb, méretesebb ál-
lományok kialakításához a faegyedek-
nek (a jó minôségû törzseknek) na-
gyobb növôtérre van szükségük. A vas-
tagodáshoz szükséges nagyobb
növôtér miatt ezeknek az állományok-
nak kisebb a törzsszámuk és az élô-
fakészletük, mint a nagyobb sûrûségû,
de vékonyabb állományoké (Madas,
1968). A viszonylagosan kisebb élô-
fakészletû, de vastagabb állományok
élôfakészletének értéke azonban na-
gyobb, mint az ugyanolyan korú, de vé-
konyabb, nagyobb sûrûségû és élô-
fakészletû állományoké (Madas, 1968).
A vastagabb fák kitermelése esetén faj-
lagosan kevesebb tápanyag kerül ki az
erdôbôl, mint a vékonyabb egyedek ki-
termelésekor (Krutzsch, 1952). A kor-
osztályos erdônek nemcsak a hozama,
hanem az egészségi állapota is romlik
hosszú távon (Krutzsch, 1952) (lásd 2.
ábra.).

A tisztánlátást a vadkár elhomályosít-
ja, mert ennek elismerése nélkül bebizo-

4. ábra. A vadgazdálkodás erdôgazdálkodásra vonatkozó externális hatása
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nyosodik, hogy egyes erdôtípusok kép-
telenek spontán módon felújulni. A ter-
mészetközeli erdôgazdálkodási módsze-
rek szélesebb elterjedésének legna-
gyobb akadálya a vadkár. Természete-
sen nem gondoljuk azt, hogy a tölgyese-
ink szálaló erdôkké alakíthatóak, azon-
ban van arra lehetôség, hogy különbözô
fafajok számára a hazai viszonyoknak
megfelelô módszert dolgozzunk ki.

És ne felejtsük el, hogy a ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás jótékony
hatást gyakorol a gazdaságra (mint külsô
gazdaságosság). Például azok az ingatla-
nok, amelyek ilyen területek közelében
helyezkednek el látványosan magasabb
áron értékesíthetôk. Az életminôségre,
az egészségre gyakorolt kedvezô hatás
szintén felbecsülhetetlen segítséget je-
lent a társadalom és a gazdaság számára.
Természetesen ezek az értékek a hagyo-
mányos erdôgazdálkodással érintett te-

rületeken is érzékelhetôk, és megfelelô
módszerek alkalmazásával ez a hatás to-
vább növelhetô.

Végezetül elmondhatjuk, ha elég
hosszú idôszakra tekintünk, a termô-
hely kíméletével, az ökoszisztéma védel-
mével párosuló természetközeli erdô-
gazdálkodás gazdaságilag és egyéb vé-
delmi szempontból is elônyösebb a tár-
sadalom és a tulajdonos számára.

Kislexikon:
A nettó jelenérték /Net Present

Value/: vagy más néven nettó kezdôér-
ték, az összes jelenbeli, illetve jelenér-
tékre átszámított jövôbeli pénzáramlás
elôjeles összege.

A belsô megtérülési ráta (i*, Internal
Rate of Return): az a belsô kamatláb,
amely mellett a nettó jelenérték zérus,
amely a vizsgált idôszak valódi hoza-
mát mutatja meg.

Az MNFA Kht. ügyvezetôje a földügyi
szakértôi körökben ismeretlen Sebes-
tyén Róbert lesz, aki korábban a
hôgyészi állami gazdaságban dolgozott.
A cég háromtagú felügyelôbizottságát
Tunyogi András, a Magyar Mezô- és Er-
dôgazdasági Érdekképviseleti Tanács
(Maét) fôtitkára, Reke Barnabás, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem mosonma-
gyaróvári mezôgazdasági karának
számviteli tanszékvezetôje és Zachariás
József, a közelmúltig állami tulajdonban
tartott HKG herceghalmi Kísérleti Gaz-
daság Rt. igazgatója alkotja majd.

Úgynevezett elôtársaságként mûköd-
het a Magyar Nemzeti Földalap (MNFA)
Kht., mivel az FVM benyújtotta a cégbí-
rósághoz a cég alapító okiratát – értesült
a Világgazdaság. Az új intézmény létre-
hozásáról, a nemzeti földalapról egy ta-
valy elfogadott törvény rendelkezik. Ez
évtôl e szervezet látja el az állami földek
vagyonkezelését, ezenkívül – több más
feladat mellett – a tervek szerint vesz, ér-
tékesít és haszonbérbe ad területeket.

Szakértôk már most érdeklôdési döm-
pingre számítanak a fokozott gazdálko-
dói várakozások miatt, és kezdetben ko-
moly munkát jelenthetnek az állami föl-
dek eddigi vagyonkezelôinél (fôként az
ÁPV Rt.-nél) felhalmozódott ügyek is.
Úgy tudjuk ugyanis, hogy az ÁPV Rt. a
földalapról szóló törvény január elsejei
hatálybalépése után földkérdésekben
többnyire már nem hozott döntéseket.

Az ÁPV Rt.-nek és a Kincstári Vagyo-
ni Igazgatóságnak (KVI) március 31-ig

kell átadnia az állami területekkel kap-
csolatos adatokat az MNFA Kht.-nak –
mondta a Világgazdaságnak Borókai
Gábor kormányszóvivô. Nyilvánvaló,
hogy a kht. csak ezután kezdheti meg a
gazdálkodást az induló vagyont képezô
állami földekkel. Hozzátette azonban,
hogy a szervezési elôkészületek már
más területeken is folynak. A kht. ügyve-
zetôje kiválasztotta 14 munkatársát, és –
információink szerint – egyeztetések
folynak a megyei földhivatalokkal és
földmûvelésügyi hivatalokkal is, ame-
lyek a kht. területi szerveiként mûköd-
nének.

(Nógrád Hírlap)

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Stihl-nyuszi!

Faerômû
Berentén
Az amerikai AES Corporation tulajdoná-
ban lévô berentei hôerômû két kazán-
blokkjának tüzelését szénrôl faaprítékra
alakítják át. Ez lesz az ország elsô
faerômûve.

Nehéz helyzetben van az amerikai
AES, hiszen jelenlegi formájában nem so-
káig üzemeltetheti széntüzelésû berentei
erômûvét. A komplexum a múltban Ka-
zincbarcika fûtésérôl gondoskodott és a
BorsodChem (BC) Rt.-t is ellátta ipari gôz-
zel. A BC Rt. azonban tavaly önálló ipari
erômûvet helyezett üzembe. Ebben nem
az amerikaiak, hanem a hazai energia-
iparban ugyancsak jelentôs szerepet ját-
szó német RWE Energie AG volt a vegyi
kombinát szakmai partnere.

A váltás másik indoka a mélymûvelé-
sû szénbányászat költségnövekedése le-
het, ám az is bizonyos: a környezô fafel-
dolgozó gazdaságokban rengeteg a fe-
lesleges hulladékfa. A terv megvalósítása
érdekében az érdekelt cégek: az Északer-
dô Rt., az Egererdô Rt., valamint az erô-
mûvet üzemeltetô Borsodi Energetikai
Kft. konzorciumot hoz létre. Ez lehet az
ország elsô faerômûve, míg a kontinen-
sen tucatnyi faerômû mûködik. A fejlesz-
tés összköltsége 4-5 millió dollárra tehe-
tô. A faerômû üzemeltetéséhez szüksé-
ges mintegy 280 ezer tonnányi tüzelô-
anyagot a régió két erdôgazdasága szol-
gáltatja, amelyek a konzorcium tagjai is
egyben. A hulladékfa felhasználásán túl a
gazdaságok úgynevezett energiaerdôk
létrehozását is tervezik.

Szaniszló Bálint (Miskolc)
(Magyar Nemzet)

Megalakult a földalapkezelô


