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Az elmúlt évben a falopásról elhíresült
sajóládi erdõtömb szélén az utóbbi idõk
legjobban sikerült sajtótájékoztatóját tar-
totta az MFB és az Északerdõ Zrt. 

Zay Adorján vezérigazgató rövid, tö-
mör ismertetõjében összefoglalta a szép
számban megjelent újságírók elõtt a tör-
ténteket.

„Az Északerdõ Zrt. kezelésében lévõ
103 ezer hektár állami erdõterületen az
utóbbi években évente 7–10 ezer m3

becsült mennyiségû fa esik lopás áldo-
zatává. Az így eltulajdonított faanyag ér-
téke évi mintegy 80–100 M Ft-ra tehetõ. 

A társaságunk erdészeti szaksze-
mélyzetének õrzés-védelmi feladatain
túl évente átlagosan 10–12 M Ft-ot költ
külsõ, õrzõ-védõ vállalkozások erdõ-
védelmi, faállomány-védelmi feladatai-
nak ellátására. Évente több millió fo-
rintért építünk, újítunk fel erdészeti
utakat lezáró sorompókat a hatéko-
nyabb õrzés-védelem érdekében.
2009. év folyamán vásároltunk 2 db
quad jármûvet, amiket a BAZ megyei
RFK használatába adtunk; a quadok
fenntartási és üzemeltetési költségeit
az Északerdõ Zrt. viseli.

A Sajólád és Girincs községhatárok-
ban lévõ, összesen 230 ha állami erdõ-
területrõl az utóbbi 15-20 évben mint-
egy 800 m3 faanyagot loptak el évente,
melybõl fakadóan a jogszabályi elõírá-
soknak megfelelõen 4-5 ha közötti éves
erdõfelújítási kötelezettségünk keletke-
zett. Az eltulajdonított fa értéke kb. 10
M Ft, a közvetlen káron túl a bevétellel
nem fedezett erdõfelújítások költsége 5
M Ft, az õrzõ-védõ vállalkozások igény-
bevétele 3 M Ft, a társaság alkalmazásá-
ban álló szakszemélyzet területre irá-
nyítása további, mintegy 2 M Ft többlet-
költséget jelent évente. 

Az erõfeszítések ellenére a lopások
ezen területeket továbbra is sújtják, pe-
dig a fenti számokból is látható, hogy az

Északerdõ Zrt. teljes területének mint-
egy 0,2%-át kitevõ erdõterület külsõ
vállalkozásokkal történõ védelmére az
átlagos hektáronkénti ráfordítás több
mint százszorosát költöttük.

Fentiek alapján a két községhatár er-
dõterületeinek lopásából fakadóan éven-
te mintegy 20 M Ft a közvetlen anyagi
terhe. A lopások mértékének fokozódása
óta eltelt 15-20 éves idõszak alatt a társa-
ságot terhelõ kár és többletköltség közel
400 M Ft, ami nagyon jelentõs! 

Az erdõterületek felújítása az arra
vonatkozó erdészeti hatósági kötelezést
követõen folyamatosan megtörténik, je-
lenleg 110 ha terület áll felújítás alatt,
további 20 ha-on folynak a befejezett
erdõsítések ápolási munkái. 

Ezen feladatokat, s az ezzel kapcso-
latos ráfordítást úgy végezzük, hogy az
utóbbi három évben a társaság nem
kezdeményezett fakitermelést ezeken a
területeken, az erdõfelújítással és az õr-
zéssel kapcsolatos költséget egyéb te-
rületek jövedelmébõl kell fedezni.”

A Magyar Fejlesztési Bank álláspont-
ját a kérdésben Nyíri János szóvivõ is-
mertette:

„A sajóládi és a girincsi nem az elsõ
ellopott erdõ Magyarországon, viszont
reményeink szerint az utolsó. A Magyar
Fejlesztési Bank meg akarja védeni a
közvagyont képezõ erdõket, ezért is
kapta az Országgyûléstõl a felhatalma-
zást az állami erdõgazdaságok tulajdo-
nosi joggyakorlására.

A lopás súlyos bûn. A falopás is sú-
lyos bûn. A közvagyon védelmében
ezúton kérünk mindenkit, hogy ne
hunyjon szemet a közvagyon pusztítása
fölött, és társadalmi együttmûködést
kérünk a falopások visszaszorítására.
Egyfelõl kérünk mindenkit, hogy jogi-
lag tiszta eredetû tûzifát vásároljon,
másfelõl tudatjuk, hogy föl fogunk lép-
ni a fatolvajok ellen.”

MFB–Északerdõ Zrt.

A Magyar Fejlesztési Bank és az
Északerdõ Zrt. sajtótájékoztatója




