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Glattfelder Béla (Fidesz) európai par-
lamenti képviselõ az akác üldözésé-
nek abbahagyására szólított fel a
mézrõl szóló irányelvtervezet január
15-i plenáris vitájában. A képviselõ
emlékeztetett, hogy a méhészet támo-
gatása mind az Európai Unióban, mind
Magyarországon kiemelt politikai és
társadalmi célkitûzés. 

Hazánkban a legnagyobb a fajlagos
méhsûrûség az Európai Unióban. Átla-
gos évben a méhek 20-25 ezer tonna
mézet állítanak elõ. Ezen mennyiség
legnagyobb része akácméz. Minden
eszközzel támogatni szükséges a ma-
gyar méhészeket abban, hogy az akác
telepítése és az akácméz szüretelése te-
rén minden szükségtelen akadály nél-
kül tevékenykedhessenek.

Az akác biomassza-termelés céljára ki-
válóan alkalmazható fajta, tüzelõértéke át-
lag feletti. Elfogadhatatlan minden olyan
uniós és magyar törekvés, amely az akác
fafaj telepítését akadályozza, annak ható-
sági üldözéséhez vezet, vagy az akác kiir-
tását célozza. „Sajnos a közelmúltban
megjelent, az idegenhonos özönfajokról
szóló bizottsági tervezet és a hozzá kap-
csolódó EP jelentéstervezet éppen ennek
a rossz felfogásnak nyújtana határtalan le-
hetõségeket. Ehhez kapcsolódóan a kö-
zös agrárpolitika végrehajtását elõsegítõ
bizottsági jogszabálytervezet nem enged-
né meg a nem õshonos fafajok – könnyen
az akác is ebbe a csoportba kerülhet – te-
lepítését az ökológiai jelentõségû területe-
ken, így ellehetetlenítené a méhészeti és
megújuló energetikai beruházásokat. Az
ilyen gazdaellenes törekvéseket még csí-
rájukban el kell fojtani, a magyar EP-kép-
viselõknek és a magyar kormánynak eb-
ben vállvetve kell küzdeniük” – hívta fel a
figyelmet a néppárti politikus.

Ezt követõen a MEGOSZ már más-
nap jelezte levelében, hogy a magyar
magán-erdõtulajdonosok és gazdálko-
dók nagy örömmel és egyetértéssel ol-
vasták a parlamenti felszólalást az akác
védelmében. Leszögezték, hogy szá-
mukra ez a fafaj nem csupán gazdasági,
környezet- és természetvédelmi hasznai
miatt fontos, de a magyar vidék „kenyér-
adó fájaként” sok tízezer erdészettel,
méhészettel, mezõgazdasággal foglal-
kozó család megélhetésének záloga is.
Részletesen kifejtették azokat az érve-
ket, amelyek az akác mellett szólnak és
biztosították támogatásukról az ehhez
kapcsolódó kezdeményezéseket. Az

ügyben a MEGOSZ MTI-közleményt is
megjelentetett, aminek lényegét az
alábbiakban közöljük:

„A magyar magánerdõsök leghatáro-
zottabban tiltakoznak az ellen, hogy az
akác termesztését uniós szinten bármi-
lyen módon korlátozzák, vagy kizárják
bármilyen támogatásból!

Az akác gyenge termõhelyeken is al-
kalmazható, gyors növekedésû, kiváló
faanyagának pedig egyik legnagyobb
felhasználási területe a mezõgazdaság.
Pótolhatatlan talajvédõ, szélerózió elle-
ni alkalmazása közismert. 

Az akácból készült magyar termékek
keresettek és évi több milliárdos árbevé-
telt, számos munkahelyet jelentenek. Ha
az Európai Parlament rendelete az akácot
is a veszélyt jelentõ fajok közé akarja so-
rolni, akkor az hazánkra beláthatatlan, tel-
jesíthetetlen és pénzben ki nem fejezhetõ
mértékû kötelezettségeket jelentene.
Ezért a MEGOSZ mindent megtesz azért,
hogy az uniós döntéshozók minél széle-
sebb körét is tájékoztassuk, mert létkér-
dés, hogy egyoldalú vélemények alapján
ne korlátozhassák ennek a rendkívül érté-
kes fafajnak a további alkalmazását.” 

2014. január 27-én Akác Koalíció ala-
kult az akác és akácméz védelmére és
elismertetésére az alábbiak szerint: 

„Alulírottak a mai napon létrehoz-
zuk az Akác Koalíciót, mint a szerveze-
teink közötti együttmûködési fórumot.

Célunk az akác és a hozzá kapcsolódó
tevékenységek, különösen a méhészet vé-
delme az egyre szaporodó támadásokkal
és korlátozási szándékokkal szemben.

Magyarország akác és akácméz
nagyhatalom.

Hazánkban van Európa akácerdejé-
nek a fele, ami a hazai erdõterület egy-
negyedét adja. A nemzetközi hírnévnek
örvendõ magyar méztermelés bevételei-
nek jóval több, mint a fele akácméz ér-
tékesítésébõl származik. Okkal lehetünk
büszkék azokra az eredményekre, ame-
lyeket elõdeink ennek a fafajnak a hasz-
nosításával ez idáig elértek. Az akác
óriási lehetõségeket kínál a jövõben is.

A korlátozások és a támadások nem
csak a hagyományok megõrzését, de a
jövõbeni lehetõségek kihasználását is
veszélyeztetik. Különösen nagy aggo-
dalommal figyeljük azokat az EU jog-
szabálytervezeteket, amelyek az akác-
nak mint nem õshonos növénynek a
„betiltásához” vezethetnek.

A magyar érdekek, munkahelyek és
vállalkozások megvédése azt követeli,

hogy szembeszálljunk a felelõtlen és
rosszindulatú törekvésekkel. Nem ele-
gendõ azonban a mostani támadások
elhárítása, azt is el kívánjuk érni, hogy
az akác és az akácméz megfelelõ társa-
dalmi elismerésben részesüljön.

Ezért kezdeményezzük az akác és az
akácméz hungarikummá minõsítését.
Ez az erdészek, a méhészek és mindazok
munkájának elismerését jelentené, akik
oly sokat tettek az akácnak köszönhetõ
nemzetközi sikerekért. Reméljük, hogy a
hungarikummá minõsítés hozzájárul a
megalapozatlan támadások elhárításá-
hoz, megteremti a termesztés és a hasz-
nosítás hosszú távú biztonságát.”

A koalícióban résztvevõ szervezetek
és magánszemélyek a következõk: Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara, Szent István
Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettu-
dományi Kar, Országos Magyar Méhésze-
ti Egyesület, Magyar Gazdakörök és Gaz-
daszövetkezetek Országos Szövetsége,
Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetsége, Nemzeti Bio-
massza Egyesület, Országos Erdészeti
Egyesület, Nyugat-magyarországi Egye-
tem Erdõmérnöki Kara, Fagazdasági Or-
szágos Szakmai Szövetség, Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Simonyi Károly Mû-
szaki Faanyagtudományi és Mûvészeti
Kara, Nemzeti Agrárkutatási és Innováci-
ós Központ Erdészeti Tudományos Inté-
zet, Alföldi Erdõkért Egyesület, Glattfel-
der Béla európai parlamenti képviselõ.

Az akác és az akácméz hungarikummá
nyilvánításának elsõ lépéseként 2014. feb-
ruár 7-én az említett és további csatlakozó
szervezetek ünnepélyesen aláírták a „Ma-
gyar Akác” és a „Magyar Akácméz” hun-
garikummá nyilvánítását célzó kérelmet.

Idõközben ifj. Pályi Zoltán erdõmér-
nök elektronikus aláírásgyûjtést kezde-
ményezett az akác védelmében, amihez
több erdészeti hírportálon keresztül le-
het csatlakozni.

A Vidékfejlesztési Minisztérium feb-
ruár 4-én „Gondoskodunk az akácról”
címmel közleményt adott ki, amelynek
bevezetõjébõl idézünk: „A magyar Kor-
mány nem támogat semmilyen olyan
új uniós rendelkezést, amely ellehetetle-
nítené az akáccal foglalkozó erdõgaz-
dákat és méhészeket. Az akácos ültetvé-
nyek teljes felszámolása hazánkban le-
galább annyira elképzelhetetlen, mint
amennyire például a kukorica termesz-
tésének megszüntetése.”
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