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– Bölcs döntést hozott a Parlament,
hogy az üzemtervezett erdõbõl származó
fát nem vette ki a támogatási körbõl. Ám
ellenkezõ esetre csak korlátozottan ren-
delkezünk önvédelmi lehetõségekkel.
Nyilván az ilyen jellegû támogatás
hosszú távon nem tartható fenn. Alapo-
san tanulmányoznunk kell a transzfer-
hatékonyságot: az a kérdés, hogy milyen
hatékonyságúak azok az erõmûvek,
amelyek most a mi fánkat használják fel.
Abban látom a megoldást, hogy a cége-
ink tudnának-e olyan kisebb – 2-3 mega-
watt kapacitású – erõmûveket létesíteni,
amelyek egyúttal rövidítenék a szállítási
távolságokat is. Ez komoly tartalékot je-
lent, másrészt a kisebb beruházások költ-
séghatékonyabbak. Az Európai Unió
sem támogat 20 megawattnál nagyobb
erõmûvet. El kell mondanom, hogy több
milliárddal nõtt a fedezetösszegünk a tû-
zifa árának helyére kerülése által. Kap-
tunk kritikát is, amikor ezt a programot
elkezdtük, elsõsorban a faipartól, de ez a
saját cégeinket is érintette, hiszen azok is
piaci áron veszik az alapanyagot. 

Faipar és vadászat
– A gazdasági tevékenység fontos muta-
tója a hozzáadott érték. A mi szak-
mánkban ez elsõsorban a faiparban je-
lenik meg. Tervezi-e az ÁPV Zrt. a fa-
ipari tevékenység bõvítését a társasá-
goknál?

– A faiparban nem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy ez a tevékenység ma
már csak az országhatárokon belül, nem
értelmezhetõ. Faipari tevékenységet fej-
leszteni alapvetõen a Dunántúlon lenne
érdemes, mivel gazdasági erdõvel elsõ-
sorban ott rendelkezünk. Ugyanakkor a
korábban említett, 1992-es stratégiai dön-
tés – miszerint a társaságok ne foglalkoz-
zanak faiparral – azt eredményezte, hogy
a határon túli fafeldolgozók megerõ-
södtek. Ezt a versenyhátrányt behozni
szinte lehetetlen. Még ha fejlesztéssel le
is dolgoznánk az elmaradást, korántsem
biztos, hogy a piacokat is meg tudnánk
szerezni. A magas minõségû rönkterme-
lésünk korlátozott mértékû, és sajnos a
rönkök nagy részét is feldolgozatlanul
adjuk el. Figyelembe véve a kapcsolódó
másod-harmadlagos feldolgozóipar fej-
lettségét, úgy tûnik, hogy csak módjával
fejleszthetjük a faipart.

– Marad tehát az ellentmondásos
megítélésû akác, ami, úgy tûnik, nagy
karrier elõtt áll. 

– Igen, az sok vitára ad okot, hogy
nem õshonos. De azt mondhatom,
hogy a leggondosabb kezekben van ez
a fafaj. A teljes vertikuma, a szelekció, a

csemete-elõállítás, -mûvelés és végül a
feldolgozás. A közelmúltban járt itt a
szlovák kollégám, aki nagy érdeklõdést
mutatott az akác iránt. Napjainkban
igen keresett az akác a nemzetközi pia-
con. Nálunk különösen a Nyírerdõnél
magas színvonalú ez a szakmai munka,
és reményteljes kapcsolatokat építenek
többek között Kínával is. Ennek a fafaj-
nak feltétlenül helye van a hazai
erdõgazdálkodásban, hiszen az akáccal
való területhasznosítás ökológiailag is
jelentõs, és a felhasználhatósága rend-
kívül széles körû.

– A vadkerítést ma beruházásként
számolják el a társaságok. A vadgaz-
dálkodást bírálók azt vetik föl, hogy ha
ezt költségként számolnák, akkor az
alágazat eredményessége egészen más-
ként festene.

– A számviteli szabályok betartásával
nagyon pontosan számon tartjuk, hogy a
vadkárelhárító kerítés milyen módon,
melyik ágazatban kerül elszámolásra. Ezt
a jövõben még pontosabban ellenõriz-
zük. Ezt már csak az idõrõl idõre
felmerülõ viták miatt is meg kell ten-
nünk. Erre azért is nagy figyelmet fordí-
tunk, hogy a társaságon belüli eredmé-
nyességet is mérni tudjuk. A közelmúlt-
ban megkötött vadászati szerzõdéseknél
is kellõképpen érvényesíteni tudtuk part-
nereinknél a kerítések költségeit.

Hatóság és vagyonkezelés
– Az erdõfenntartási járulék megszû-
nése és az erdõtörvény módosítása vár-
hatóan számos változást hoz az erdé-
szeti igazgatásban is. Ezek mennyiben
érintik a társaságokat?

– Az erdõfenntartási járulék és a ter-
vezés szerintem piaci tényezõk. Az er-
dészeti hatóságnak kifejezetten a fel-
ügyeleti tevékenységgel kellene foglal-
koznia. A jelenlegi tevékenység a szak-
mai hagyományok alapján alakult ki, de
a társaságoknál megjelenõ gazdasági
fejlõdés és vagyonkezelési színvonal
alapján ehhez a kérdéshez bátran hoz-
zá lehetne nyúlni. Ezt a társaságcso-
portnál dolgozó vezetõk véleménye
alapján is mondom. 

– Milyen külföldi módszereket lehet-
ne nálunk is bevezetni a vagyonkezelés
területén?

– Utalok arra a megállapításra, hogy
amiért nem fizetnek, annak nincs érté-
ke. Elsõsorban a természetvédelmi költ-
ségek és hozamkiesések terén az volna
helyes eljárás, ha ezek pontosan elszá-
molhatóak lennének és megtérítenék.
Hasonlóan a közjóléti területen is meg-
térülnének a költségeink. 

– Emlékezetes, hogy a választásokat
követõen az erdészetet „átcsempészték” a
KvVM hatáskörébe, amit aztán törvény-
módosítással sikerült korrigálni. Ennek
az „esélye” még nem múlt el. Errõl mi az
álláspontja az ÁPV Zrt.-nek?

– Ezek a kérdések meghaladják a
vagyonkezelõ kompetenciáját. A szak-
mai véleményem az, hogy az új va-
gyonkezelõ szervezet – amelyben a ke-
zelt és a kezelõ együtt van – még
erõsebb, nagyobb súlyú szervezet lesz.
Ez a vita várhatóan alábbhagy. Ha végig-
tekintünk az agrártárca hatósági területe-
in, akkor azt látjuk, hogy szinte az egész
élõvilággal kapcsolatos ellenõrzõ tevé-
kenységnek – kezdve a talaj- és növény-

Almalét az erdészettõl
Az erdei gyümölcsök sajátos felhasználása céljából új vállalkozásba kezd
a Mecseki Erdészeti Zrt.: a szeptember 18-án nyíló kárászi léüzemében na-
túr gyümölcslevek elõállítását tervezik. A különleges vállalkozás az erdé-
szeti társaság számára nem csupán piaci áttörést hozhat, de a környék
foglalkoztatottságát is javítja.

Gémesi József, az ÁPV Zrt. Erdészeti és Agrárgazdasági Portfóliókezelõ Igazgató-
ság ügyvezetõ igazgató-helyettese nyitja meg a Mecseki Erdészeti Zrt. új üzemét
2007. szeptember 18-án, 11 órakor. A hivatalos nevén „Erdei Melléktermék Felvásár-
ló és Feldolgozó Telep” különlegességnek számít, hiszen ilyesmire eddig nem volt
példa: az erdészeti társaság natúr-gyümölcsleveket állít majd elõ. A telep a késõb-
biekben egyéb erdei termékek felvásárlásával, feldolgozásával is fog foglalkozni. 

A – nem csak nevében – natúr eljárás során a gyümölcsöt megmossák, felap-
rítják, préselik, kíméletesen hõkezelik, majd egy különleges, ún. „bag-in-box”
kiszerelésbe töltik. Az így keletkezett termék valóban 100%-ig natúr, nem készül
sûrítmény, mindenféle tartósítószer hozzáadása nélkül készül.

A piaci alapú vállalkozás során az elsõ gyümölcs az alma lesz, így az üzem a
környékbeli almatermelõk forgalmát is fellendítheti. A késõbbiekben az
almaléhez erdei gyümölcsök, esetleg zöldségek levét keverik. Az így nyert levek
a korszerû táplálkozás részei.
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