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A Regionális Energiagazdasági Kuta-
tóközpont tanulmánya szerint a nyil-
vántartásba vett évi 6,5-7 millió köb-
méter legálisan kitermelt fa mellett
éves szinten 3-3,5 millió köbméter
„fekete-vágás” is van, amelynek piaci
ára 50–75 milliárd forint lehet – írta
a Napi Gazdaság.

Elõre szeretném bocsátani, hogy
nincs üldözési mániám, se személyes,
se szakmai. Továbbá nem gyanítok
mindenhol összeesküvést és elutasítom
az összeesküvés-elméleteket. 

2009 szeptemberében, a Bakonyi
Erõmû Zrt. támogatásával, megjelent a
Regionális Energiagazdasági Kutató-
központ (REKK, www.rekk.eu) honlap-
ján egy tanulmány Erdészeti és ültet-
vény eredetû fás szárú energetikai bio-
massza Magyarországon címmel. 

A tanulmányra a REKK honlapját nem
minden nap látogató erdészszakmai kö-
zösség figyelmét dr. Jung László hívta fel.

A REKK az alábbiakban határozza
meg küldetését:

„… célunk az üzleti és környezeti
szempontból is fenntartható energiapia-
cok kialakításához való szakértõi hozzá-
járulás. 2004 óta széles körû kutatási, ta-
nácsadási és oktatási tevékenységet vég-
zünk a villamosenergia-, gáz- és szén-
dioxid-piacok területén. Elemzéseink a
szabályozói intézkedések hatásainak
vizsgálatától az egyedi vállalati beruhá-
zási döntés-elõkészítésig terjednek.”

A tanulmány elemzi hazánk erdei
élõfa-készletének és fapiacának mérle-
geit, vizsgálandó az erdei fa megújuló
energiaforrásként betöltött jelenlegi és
várható szerepét.

Az elsõ vizsgálati blokk a termelés ol-
daláról az MGSZH adatain alapul. A má-
sodik vizsgálati rész a felhasználási ada-
tokból (KSH forrásból) kiindulva megál-
lapítja, hogy az MGSZH adatok nem meg-
bízhatóak, az Adattáron évente átvezetett
6,5-7 millió m3 fakitermelési adat hamis. A
REKK becslése szerint további 3-3,5 mil-
lió m3 kerül illegálisan kitermelésre! 

A felhasználási adatokat - tekintettel a
tûzifának a fafelhasználáson belül meg-
határozó (a REKK szerint 80 %) arányára
– a KSH lakossági tûzifa-felhasználási
adataira alapozza. Számításuk alapja a
KSH háztartási statisztikája, amibõl az
egy fõre jutó tûzifa-kiadás (költség) éves
értékébõl extrapolálja a lakossági tûzifa-
felhasználást. Szépséghibája a számítás-
nak, hogy a háztartási kiadásból naturális

fogyasztásra való átszámításnál már nem
a KSH által közölt (http://por-
tal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xsta-
dat/xstadat_eves/tabl3_06_03ia.html)
éves átlagárat veszi figyelembe. A súlya-
datból m3-re számítás 1,38 váltószáma is
némi kétséget ébreszt, ismerve a tûzifa-
kereskedelem hazai szokványait. 

A tanulmány foglalkozik a fás szárú
energia-ültetvények létesítésének öko-
nómiájával is. Arra a megállapításra jut,
hogy a fás szárú energia-ültetvényen
elérhetõ üzleti fedezet meghaladja a
búza- és a kukoricatermelés fedezetét,
vetekszik az olajos növényekével. 

A témát tollhegyre tûzte a jelentõs be-
folyású Napi Gazdaság. A tanulmányra
hivatkozva október 27-én hírek jelentek
meg az interneten, „szakszerûen” inter-
pretálva annak „alapos és minden kétsé-
get kizáróan pontos” megállapításait,
például a Napi Online (http://www.na-
pi .hu/defaul t .asp?cCenter=ar t ic -
le.asp&nID=424750; vagy az Index
(h t tp : / / index .hu/gazdasag/ma-
g y a r / 2 0 0 9 / 1 0 / 2 7 / 7 5 _ m i l l i a r -
dra_nott_a_fa_feketepiaca/) felületén.
„Sokkal többet lopnak, mint bárki gon-
dolta” – állították a híradások.

Október 28-án, a Kossuth Rádió reg-
geli mûsorában Baló György megszólí-
totta a kutatást vezetõ dr. Szajkó Gabriel-
lát, Gálhidy Lászlót a WWF Magyaror-
szág erdõk védelme programvezetõjét és
dr. Nagy Dánielt az FVM Természeti Erõ-
források fõosztálya vezetõjét.   (http://re-
al1.radio.hu/kossuth/2009/10/28/2009-
10-28-k06.ram) 

A fõosztályvezetõ rámutatott, hogy
az erdészeti nyilvántartás nem fedi le a
az összes magyarországi fakitermelést,
csak az Erdõtörvény hatálya alatt álló

területekrõl származót. A tanulmány
megismerése után egyeztetést kértek
annak készítõitõl.

Gálhidy László elmondta, hogy ugyan
sok területen kifogásolják az erdõgazdál-
kodók munkáját, de az illegális fakiter-
melés ilyen mértékû nyomát nem tapasz-
talják a magyar erdõkben. Inkább valami
szisztematikus hibát gyanít a tanulmány
eredményeinek elõállításában. 

Dr. Szajkó Gabriellától megtudtuk,
hogy meglepõdtek az adatok nagyfokú
inkoherenciáján. Ezért a tanulmány készí-
tése során egyeztettek a szakma (erdész)
képviselõivel. Kiemelte, hogy a KvVM
Természetvédelmi Hivatala négy erdõ-
mérnöke is folyamatosan olvasta és javít-
gatta a tanulmányt. Végül azonban a kuta-
tásvezetõ – Baló György unszolására –
elismerte, hogy érdemes és szükségszerû
a témáról további egyeztetéseket folytatni.

Természetesen az illegális fakiterme-
lést akkor sem kívánom elbagatellizál-
ni, ha a volumene az itt feltételezettnek
csak a töredéke.

Nagy veszélynek tartom az erdészek
jó hírére nézve annak nyilvános állítását,
hogy az országban minden harmadik
köbméter fát illegálisan termelnek ki. 

Az állítás abszurditása érdemi erdõis-
meret mellett nyilvánvaló, a kalkuláció
több ponton ferdít és sántít. 

A bennem levõ kisördög feltette a kér-
dést: Mi van, ha ez a tanulmány a nyári
uborkaszezonban és nem a politikailag
már meglehetõsen forró, híranyagban
gazdag õszben kerül a média szeme elé?
Hány cikk és riport jelent volna meg ha-
sonló, esetleg még „szakszerûbb” szöveg-
gel a bulvár médiában, tovább „öregbíten-
dõ” a magyar erdõgazdálkodók jó hírét? 

Mizik András

Egy „hírbehozás” anatómiája

Felhívás az ÉV ERDÉSZE 2010. versenyre

Ötödik alkalommal hirdeti meg az Országos Erdészeti Egyesület az „Év Erdésze” versenyt, amely-
nek jövõre a Mecseki Erdészeti Zrt. ad helyet.

A verseny idõpontja: 2010. május 28-29., helyszíne: Pécs és a Mecsek.
A név szerinti nevezés határideje: 2010. április 15.

A hagyományoknak megfelelõen a verseny az „Országos Bányász – Kohász – Erdész Találkozó”
felvezetõ szakmai programja. 
A verseny célja a szaktudás gyarapítása, korszerûsítése mellett az erdészhivatás rangjának emelése,
a szakma népszerûsítése és az erdésztechnikusok baráti-szakmai kapcsolatainak elmélyítése.
A versenyt az Egyesület jóváhagyott versenyszabályzata alapján szervezzük. A versenyszabályzat 2009
novembertõl letölthetõ a www.mecsekerdo.hu honlapról, illetve elérhetõ a helyi csoportok titkárainál.
A szervezõk várják az erdészeti zrt.-k nevezését, valamint a MEGOSZ által delegált erdészkollégákat. 
Az Egyesület és a Szervezõk barátsággal várják a háziversenyek helyezettjeit, a versenyzõk ve-
zetõit és biztatóit is. A kísérõk jelentõsen emelik a szakmai vetélkedõ rangját, hozzájárulnak a ver-
senyzõk elismeréséhez.

Schmotzer András Szõnyi János
OEE alelnöke helyi csoport elnöke




