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SZAKMAI FÓKUSZ – ÖKONÓMIA

Egy erdészgenerációnyi és nemes-
nyár vágáskornyi idõ eltelt az úgyne-
vezett „cellulóz program” lecsengé-
se és gyászos bukása óta. Ismét idõ-
szerû a magyar nemesnyár-gazdál-
kodás helyzetének áttekintése, érté-
kelése.

Érdemes vizsgálni a tervezett vágásko-
rokat. 

Leszûrhetõ következtetések:
• A vizsgált négy klón tervezett vá-

gáskora még a legjobb termõhe-
lyeken is körülbelül 5 évvel meg-
haladja a pénzügyileg számított
optimumot (20-22 év, Márkus és
munkatársai).

• Ráadásul minél gyengébb a ter-
mõhely, a vágáskornak annál in-
kább csökkennie kellene (V-VI.
FTO 15 év, Márkus és munkatár-
sai), ez pedig nem tükrözõdik visz-
sza az Országos Erdõállomány
Adattárban. 

• A tényleges vágáskor meghaladja
a tervezett vágáskort.

• A vágáskor tervezése sem gazdál-
kodói, sem hatósági oldalról köz-
gazdaságilag nem tudatos.

Az élõfa-készlet megoszlása is nagy
jelentõséggel bír.

Az összes élõfa-készletnél a gazdasá-
gi számításokhoz alkalmasabb informá-
ciókhoz juthatunk klónonként a fajla-
gos fakészletet (br.m3/ha), a termõhely
minõségét (I-VI. FTO) és a kor össze-
függéseit vizsgálva. Ezt pedig a reg-
resszióanalízis segítségével valósíthat-
juk meg.

Mindenekelõtt az Országos Erdõállo-
mány Adattár adatbázisait kellett meg-
szûrni. Az elsõ vizsgált elem a magas-
ság, mivel a korhoz kötõdõen a termõ-
helyet aszerint osztályozzuk. Követke-
zõ lépésben a mellmagassági átmérõ és
kor, majd legvégül a fajlagos fakészlet
és kor összefüggésének egyenleteit szá-
mítottam ki fatermési osztályonként. A
mintán elõszûréssel éltem. Terület >= 1
ha, 10 év <= kor<=45 év. A korbehatá-
rolással elkerülhetõ volt, hogy tervezési
adat zavarjon be, így mért magasságból,
átmérõbõl stb. indultam ki. A fakészlet-
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re vonatkozó megfelelõ adatbázis kló-
nonként általában IV.(III.) – VI. FTO-
ban állt rendelkezésre.

Szoros összefüggést a magasságnál
találtam (az FTO-ba sorolás alapja), a
D1,3 – cm és V – m3/ha a klónokon és
fatermési osztályokon belül is nagyon
szór (záródás, kezelés mikéntje). 

Az 1981. évi NNY-elemzés alapján
ökölszabályként alkalmazhatjuk azt a
tételt, miszerint a gazdasági küszöbér-
ték = 15 éves korban az összfatermés
átlagnövedéke  10 m3/ha/év (Márkus és
munkatársai). A fõ ár- és költségará-
nyok azóta sem változtak. 15 éves korig
a termõhely és az I. kiviteli hálózat

függvényében 1 TI és 1 TKGY kerülhet
végrehajtásra, de a VI. FTO-ban esetleg
már nincs is fahasználat. A kapott ered-
ményeket az OLNY klónon mutatom
be.

Az OLNY 89 br.m3/ha VI. FTO-ban
elért 15. éves kori élõfa-készlete, a ~ 6
brm3/ha/év tételû 15. éves átlagnöve-
dék, még a nem valószínû végrehajtású
TI-TKGY értékét hozzáadva is bizonyo-
san gazdasági küszöbérték alatti terme-
lésre utal. Az értékek a PANY klónnál
VI. FTO, 15. év, 81 brm3/ha, az Agathe-
F klónnál VI. FTO, 15. év, 85 brm3/ha,
míg az ÓNY klónnál ugyanez az érték
mindössze 54 brm3/ha. Az ÓNY klónnál

még az V. FTO vonatkozó adata is csu-
pán 94 brm3/ha.

Összegezve bátran kijelenthetõ,
hogy NNY állományaink VI. FTO beso-
rolású része gazdasági küszöb alatti
„nyárfatemetõ”. Ezek becsült összes te-
rülete ~ 45 000 ha, 36%.

A korábbi gondolatok mentén to-
vábbmenve, ha az erdõtelepítés támoga-
tása fedezi az I. kivitelt és a fiatal korfok
költségeit, egyúttal nagyvonalúan úgy te-
kintjük, hogy az elõhasználati bevétel és
a véghasználatig felmerülõ költség szal-
dónk legalább „0”, akkor marad vala-
mennyi véghasználati eredmény.

A tervezett vágáskoroknál kiszámítot-
tam klónonként a várható fakészletet és a
véghasználat eredményét (lábon álló ár).
Átlagos költségszinttel, választékeloszlás-
sal és apadékkal, viszonylag kedvezõ vál-
tozatot vettem figyelembe. 

A 330-500 eFt/ha véghasználati ered-
mény nem, vagy alig fedezi az erdõfelú-
jítási költségeket. Mindent összeadva
még akkor sincs a VI. FTO termõhelyen
a NNY-gazdálkodásnak eredménye, ha
támogatásból megfinanszírozott erdõte-
lepítést vizsgálunk.

Végsõ következtetések:
• Megismételtük(jük) a cellulózprog-

ram hibáit!
• A VI. FTO minden vizsgált és meg-

határozó NNY klónnál már gazda-
sági küszöb alatti erdõ, az ÓNY
esetében valószínûleg az V. FTO is. 

• Ekkor a megfinanszírozott I. kivi-
tel mellett sincs az erdõnek pozi-
tív elõjelû járadéka.

• Sajnálatosan az álló NNY állomá-
nyok  ~ 36%-a, legalább 45 000 ha
ismét nyárfatemetõ! 

• Nagyon gyenge termõhelyeken a
NNY erdõtelepítéssel a támogató
célja megvalósul (területet vonunk
ki a mezõgazdasági növényter-
mesztésbõl, erdõmûvelési ágba so-
rolódik a termõföld), de végered-
ményében a veszteséges mezõgaz-
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dasági növénytermesztést „áttol-
juk” veszteséges erdészeti terme-
lésbe, ami viszont nem felel meg a
nemzetgazdasági érdekeknek. 

• A nyárfatemetõknél klónváltás,
vagy fafajcserés szerkezet-átalakí-
tás végrehajtása indokolt.

• A VI. FTO-ban a tervezett vágás-
korok melletti elérhetõ fakészlet
és lábon álló ár erre nem biztosít
fedezetet (330-500 000 Ft/ha).

• A folyamatos termeléshez külsõ
erõforrás bevonása szükséges.

Javaslatok:
• A NNY az alacsony ökológiai értéke

miatt az erdõtelepítésekben csak a
jó, vagy közepes termõhelyeken (I-
IV. FTO) legyen támogatva (termõ-
hely-értékelés és/vagy a telepítési
terv pénzügyi elemzéssel történõ
kiegészítése).

• A jó termõhelyeken a fontos alap-
anyagok elõállítása érdekében (pl.
lemezipari rönk) feláras többlettá-
mogatást célszerû adni (pl. nyesés
mûveletére), illetve a tervezés-
szaktanácsadás külön pénzügyi tá-
mogatása is indokolt lehet.

• Az erdõfelújításokban a gyenge
NNY termõhelyeken a fafajcserés
szerkezet-átalakítás támogatása a
célszerû megoldás. 

• A támogatott NNY erdõtelepíté-
sek minimális egységnyi területé-
nek, mint határértéknek az elõírá-
sa 2 ha kiterjedésben.

• A tervezett vágáskor csökkenté-
se. A NNY állományok vágás-
érettségi szakaszának alsó értéke
15 év legyen, attól a kortól pedig
szabad gazdálkodói döntés a
véghasználat végrehajtása. Ez
nem igazgatási, hanem közgaz-
dasági kérdés.

• A felfutó klónok tudományos
igényû és mélységû vizsgálata, a
várható gazdasági eredmény ki-
mutatása fontos és megfinanszí-
rozott kutatási témakörként sze-
repeljen.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönet a NÉBIH Erdészeti Igazgató-
ságának az adatszolgáltatásért! 

Az Erdészeti Lapok májusi számában
Hans Carl von Carlowitz Sylvicultura
oeconomica címû könyvérõl (is) szóló
cikk idõszerûségét az is mutatja, hogy az
idén Münchenben az Oekom Kiadó is-
mét kiadta a könyvet, immár a számunk-
ra használhatóbb, latin betûs írással. A
könyvhöz az elõszót és a szerzõ bemu-
tatását Dr. Joachim Hamberger erdõ-
mérnök, az Állami Élelmiszeripari, Me-
zõgazdasági és Erdészeti Vezetõi Aka-
démia (Staatlichen Führungsakademie
für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten, Landshut, Bayern) docense, Fenn-
tarthatóságért Egyesület (Verein für
Nachhaltigkeit e.V.) elnöke írta. A fenn-
tarthatóság kérdése ma idõszerûbb,
mint bármikor, a könyv magyarítása
ezért a hazai erdészeti szakkönyvkiadá-
sunk egyik legfontosabb feladata lenne!

Keresztes György

Dr. Somogyi Zoltán cikkének
margójára

Május 23-án, „Gondolatok az erdõ jövõ-
jérõl” címmel kötetlen kerekasztal be-
szélgetés és baráti együttlét keretében,
kollégái, munkatársai, egykori és mai
tanítványai köszöntötték Mátyás Csaba
akadémikust, az ERTI Kámoni Arboré-
tumának Ökoturisztikai Központjában.
Dr. Borovics Attila az ERTI fõigazgatója
üdvözlõ szavaiban utaltak arra, hogy az
akadémikus szívében valójában mindig
„ERTI-s” maradt. Ezen túlmenõen tudo-
mányos munkásságával hidat képzett a
soproni egyetem és az intézet között,
amely ma már – ennek köszönhetõen is
– a nemzetközi kutatói
hálózat elismert intéz-
ménye. Az ünnepi kö-
szöntések sorát Soly-
mos Rezsõ akadémikus
folytatta az 1963-as esz-
tendõt is felidézve, ami-
kor elõször találkozott
Mátyás Csabával a drez-
dai egyetem erdészeti
fakultásán. Fél évszáza-
dot felölelõ szakmai,
baráti kapcsolatuk ek-
kor vette kezdetét.  A
további felszólalók kö-
zött Dr. Bondor Antal a
kutató, a pályatárs szak-

mai életútjának fõbb állomásait, sarok-
pontjait idézte fel, megállapítva, hogy
az ünnepelt, az erdészeti genetika és
klímakutatás terén iskolát teremtett. Dr.
Führer Ernõ már a fiatalabb szakmai
generáció képviseletében emlékezett
vissza a közös kutatói munkára, melyet
sorban követtek az egykori és mai tanít-
ványok, akár versbe is öntött, köszöntõ
szavai. A szinte családias hangulatú ren-
dezvényt rendhagyó szakvezetés zárta
az arborétumban, melyet maga az ün-
nepelt vezetett.      

Nagy László

Mátyás Csaba akadémikus 70 éves


