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Magyarország az EU-csatlakozással több
anyagi forráshoz juthat. Egyik ilyen le-
hetôség a Strukturális Alapokba tartozik,
mely hozzájárul az agrárstruktúra és a
vidékfejlesztés finanszírozásához.

A Strukturális Alapok fogadására va-
ló felkészülés tervezésében jelenleg az
egyik fontos feladat a Nemzeti Fejlesz-
tési Terv (NFT) kidolgozása. Ez több
szakaszban történik, úgymint helyzet-
elemzés, stratégia elkészítése, operatív
programok kidolgozása, a végrehajtás
intézményi rendszerének kialakítása, az
NFT Kormány általi elfogadtatása. A
munka során folyamatosan egyeztetni
kívánnak a társadalmi szervezetekkel
és régiókkal. Az NFT koordinálását a

Gazdasági Minisztérium végzi, az FVM-
en belül pedig a Közgazdasági Fôosz-
tály.

Elkészült az NFT agrár- és vidékfej-
lesztés fejezetének a helyzetelemzést
tartalmazó anyaga, melyet Egyesüle-
tünknek megküldtek véleményezésre.

A kialakult rendünknek megfelelôen
a szakosztályoknak, mint szakértôi cso-
portoknak, megküldtük az erdészetre
vonatkozó részt azzal, hogy az észrevé-
teleket és javaslatokat tegyék meg, saj-
nos most is a szokásos rövid határidô
állt rendelkezésünkre. Az FVM-nek
megküldött anyagban a vastagon sze-
dett sorokkal a szakosztályaink kiegé-
szítô javaslatait jelöltük.

A Nemzeti Fejlesztési Terv agrár- és
vidékfejlesztési fejezete helyzetelemzés
részanyagának véleményezése

1.1.7. Erdôgazdálkodás
Az ország területének közel 20%-a

erdészeti hasznosításban áll. A tényle-
ges terület 1994-ben 1713 ezer ha,
1999-ben 1798 ezer ha volt (KSH szerint
az erdô mûvelési ágban lévô terület
1994-ben 1766 ezer ha, 1999-ben 1759
ezer ha volt). Az ország erdôsültsége
európai összehasonlításban alacsony,
de különbözik az erdôk fafajok szerinti
megoszlása is. Míg az EU országaiban a
fenyôfélék dominálnak, addig hazánk-
ban a terület 85%-át lombos fafajok fog-
lalják el. A faállományok élôfakészlete
és növedéke, a fakitermelés egy hektár
erdôterületre vetített mennyisége meg-
haladja az EU átlagát. Az EU-ban az er-
dôterv szerinti kezelt erdôk aránya 60%,
hazánkban a teljes erdôterületen erdô-
terv szerinti gazdálkodás folyik. Az álla-
mi erdôk aránya Magyarországon 59%,
az EU-ban 21%.

Az erdôrôl és az erdô védelmérôl
szóló 1996. évi LVI. törvény kellô jogi
védettséget nyújt az erdôknek. Hangsú-
lyozza az ôshonos fafajok elôtérbe he-
lyezését az erdôfelújításokban és erdô-
telepítésekben. Az ôshonos lombos fa-
fajok jelenleg a faállománnyal borított
terület 57%-át foglalják el.

A rendszerváltást követôen mintegy
700 ezer ha erdô került magántulaj-
donba, ami elsôsorban erdôtelepítés-

sel mára 755 ezer ha-ra növekedett. A
magánerdô-tulajdonosok száma az er-
dôterület mûködôképes részén meg-
közelíti a 250 ezer fôt, ami a magáner-
dô-tulajdon elaprózódottságára utal
(1,5 ha/fô). Vannak hatályos jogsza-
bályok, melyek megteremtették a tár-
sult erdôgazdálkodás jogi hátterét, így
az 1994. évi XLIX. törvény az erdôbir-
tokossági társulatról. A társult erdô-
gazdálkodás aránya erdôterület alap-
ján számítva 82%.

Az erdôk területi megoszlása az or-
szágban nem egyenletes, összefüggô
nagy erdôtömbök a hegyvidékeken he-
lyezkednek el. Magas az erdôsültség a
Dunántúlon (Zala, Veszprém, Vas és
Somogy megye) és az Északi-közép-
hegységben (Nógrád és Borsod-Abaúj-
Zemplén megye). Az Alföldön az erdôk
zöme a gyenge minôségû homokterüle-
teken helyezkedik el. Új erdôk telepíté-
sére elsôsorban az Alföldön van igény a
köztudatban, de komoly erdôtelepí-
tési lehetôségek vannak a hegy- és
dombvidéki területeken is.

Az elmúlt két évtizedben romlott a
magyar erdôk egészségi állapota, de ez
a tendencia megállni látszik. Termôhe-
lyi okok következményeként számolni
kell azzal, hogy az Alföldön a száraz,
gyenge termôhelyen álló erdôk egy ré-
szét (a természetvédelmi elvárások mel-

Agrár- és vidékfejlesztés
(Helyzetelemzés a Nemzeti Fejlesztési Tervhez)

lett törlendô) nem lehet gazdaságosan,
zárt erdôként kezelni.

A gyenge közbiztonság jele, hogy az
erdôkben a falopások miatt évrôl évre
igen jelentôs kár keletkezik.

Az erdôgazdálkodás multifunkcioná-
lis tevékenység, egyszerre szolgál gaz-
dasági, védelmi és jóléti célokat. Elsôd-
leges funkció szerint a magyarországi
erdôk mintegy 80%-a gazdasági rendel-
tetésû, 15–20%-a védelmi, 5%-a közjó-
léti és egyéb rendeltetésû. Az elsôdle-
ges rendeltetéseken belül a védelmi
rendeltetések aránya nô. A termé-
szetvédelmi és honvédelmi rendel-
tetések következetes átvezetése
után a gazdasági erdôk aránya 70%
lesz. Ez az arány középtávon (3–5
év) beáll.

1994 és 1999 közötti évi átlagban
6483 ha erdôtelepítés történt, bár a tele-
pítési volumen ebben az idôszakban
igen dinamikusan növekedett (1994-
ben 2874 ha, 1999-ben 8707 ha volt), de
még az utolsó évben is elmaradt a
hosszú távú programban tervezettôl. Az
erdôtelepítések 90–95%-a magántulaj-
donosokra jutott.

A hosszú távú erdôtelepítési prog-
ram az 1991-tôl számított elsô ütemben
150 ezer hektár, a második ütemben
(2005-tôl) 630 ezer ha új erdô telepíté-
sét irányozza elô. Az elsôdleges ren-
deltetés a tervezett erdôk 75%-ában
gazdasági, 25%-ában védelmi célú.
Megvalósításával 2,5 millió ha lehet az
erdôterület, az erdôsültség pedig elér-
heti a 27%-ot.

Az évenkénti fakitermelés enyhén
növekvô. A bruttó kitermelés 1994-ben
5,7 millió köbméter, 1999-ben 6,9 millió
köbméter volt. A fakitermelésben az ál-
lami erdészetek aránya csökken, 1994-
ben még 75,6, 1999-ben 59,7% volt. A
kitermelt fatérfogat (fatömeg) közel
60%-a iparifa, 1999-ben a kitermelt fa
66%-át keménylombos, 23,6%-át lágy-
lombos fafajok adták, a fenyôfélék ré-
szesedése 10,4% volt.

Az erdôgazdálkodás a korábbi év-
tizedekben mindig magában foglal-
ta a természetvédelmet. Az 1996-os
törvényi szabályozás különválasz-
totta ezeket az összetartozó tevé-
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kenységeket. Az ország védett terü-
letének 47%-a erdô, mely termé-
szetvédelmi kezeléséhez szükséges
végrehajtási rendeletek máig sem
készültek el.

A nagyvad (szarvas, ôz, vaddisz-
nó) által okozott kár az erdôk felújí-
tását és ezen keresztül a faanyag op-
timális idôben, legnagyobb értéken
való kitermelési lehetôségét is ve-
szélyezteti.

Az erdôgazdálkodás gépesítettsé-
ge közepes színvonalú. Érdemi gé-
pesítettség csak az állami tulajdonú
erdôkhöz kötôdôen létezik, tíz évet
meghaladó átlagéletkorú géppark-
kal. A magántulajdonú erdôk gépe-
sítettsége – egy-két kivételtôl elte-
kintve – gyakorlatilag még megol-
datlan. A közeljövôben mindkét te-
rület jelentôs fejlesztése szükséges.

Az erdô és erdôgazdálkodás inf-
rastruktúráját jelentô feltáróhálózat
alacsony, a teljes erdôterületre vo-
natkoztatva 3,94 fm/ha, mely gátja a
védelmi és rekreációs igények kielé-
gítésének, a kistérségi kapcsolatok
és törekvések megvalósításának.

Az elsôdleges fafeldolgozás nagy
részben mûszakilag elavult techno-
lógiával dolgozik.

Növekszik a társadalmi igény a
rekreációs lehetôségek iránt, ennek
kielégítésében az erdô szerepe ki-
emelkedô, elsôsorban a városok
közelségében, de kapcsolódva a fa-
lusi turizmushoz, ökoturizmushoz.

Az erdészeti és faipari felsôfokú
képzés anyagi gondokkal küszköd-
ve, de egyre fejlôdô, bôvülô lehetô-
ségekkel képezi a szakembereket.
Az erdészeti kutatás a korábbiaknál
szûkebb területen, de az alapfelada-
tokat ellátva végzi feladatát.

Az erdészeti szakképzés jogilag
szabályozott körülmények között,
megfelelôen folyik. A közoktatás
rendszerének rendszerváltás utáni
átalakítása az általános mûveltség
növelésének érdekeit tartotta szem
elôtt és kevésbé volt figyelemmel a
szakképzés érdekeire. Az ágazatnak
nincs továbbképzési oktatási rend-
szere.

Elônyös vonások:
– az erdôgazdálkodás törvényileg

szabályozott,
– a teljes erdôterületen erdôterv sze-

rinti gazdálkodás folyik,
– rendelkezünk részletesen kidolgo-

zott, a tárca által elfogadott hosszú távú
erdôtelepítési programmal,

– a földhasználatban az erdô arányá-
nak (a kedvezôtlenebb adottságú terü-
leteken a mezôgazdasági termelés
csökkentése) növelése javítja a mezô-
gazdasági termelés hatékonyságát,

– az ország faanyag-szükségletének
hazai forrásból történô egyre nagyobb
arányú kielégítése javítja a kereskedel-
mi mérleget (ez a pont törlendô),

– az erdôk javítják az ország környe-
zeti állapotát (különösen a védelmi cé-
lú erdôk, nem kell),

– az erdôsítések helyi munkaalkal-
mat teremtenek, javítják a vidék népes-
ségmegtartó képességét,

– az erdei úthálózat tudatos fej-
lesztésének lehetôsége a többcélú,
több tulajdonosú erdôgazdálkodás
céljainak és a társadalom igényei-
nek is megfelel,

– fokozódik a társadalmi igény a rek-
reációs lehetôségek iránt, a kielégítés-
ben az erdô szerepe kiemelkedô, külö-
nösen a falusi turizmushoz, ökoturiz-
mushoz kapcsolódva,

– biológiai, mûszaki és gazdasági
téren is jól képzett szakemberek áll-
nak a feladatok megoldására ren-
delkezésre.

Hátrányos vonások:
– az ágazat nem rendelkezik a

szakma, a Kormányzat és a Parla-
ment által elfogadott Erdészeti Poli-
tikával, Erdôstratégiával,

– a magántulajdonú erdôk elapró-
zódtak, a kistulajdonosok nehezen tár-
sulnak, a magántulajdonú erdôterület
közel felén nem folyik gazdálkodás,

– a falopások komoly erdôkárokat
okoznak, elsôsorban a magántulajdonú
erdôkben,

– a gyenge minôségû faalap-
anyag gazdaságos hasznosítási le-
hetôségei nem tisztázottak,

– a mezôgazdaságilag gazdaságo-
san nem mûvelhetô termôhelyeken
végezhetô erdôtelepítések támogatá-
sa mélyen alultámogatott, nem ösz-
tönzô a magántulajdonosok felé,

– az elsôdleges fafeldolgozás esz-
közparkja mûszakilag elavult, tá-
mogatási rendszere gyakorlatilag
nincs,

– a nagyvad létszáma nincs össz-
hangban az erdôk vadeltartó képes-
ségével, emiatt az életközösségek és
az erdôgazdálkodók károsodnak,

– az erdôben elhelyezett illegális
szemét katasztrofális méreteket öl-
tött,

– az alacsony útfeltártság, amely-
nek következménye, hogy az erdô-

gazdálkodás csak jelentôs környe-
zeti károkkal valósítható meg, és a
többcélú erdôgazdálkodás haté-
konysága és kistérségi hatása ala-
csony,

– a rekreációs igények növekedé-
sével egyidejûleg nem növekszik az
állam támogatása erre a feladatra,

– az erdô sokrétû szolgáltatásai-
nak nem kis hányadát a társadalom
egésze élvezi, az erdôgazdálkodás
finanszírozási forrásösszetételében
ez nem tükrözôdik vissza, sôt az ál-
lamerdészet kezelôi díjat fizet az ál-
lamkincstárnak,

– az erdôgazdálkodó, kiemelten
az államerdészet természetvédelmi
feladatokat is ellát és el is akar lát-
ni, melyhez hiányoznak a termé-
szetvédelem területén a végrehajtá-
si rendeletek és a pénzügyi támoga-
tás,

– nem kedvez a szakképzésnek a
finanszírozás módja, a képzési idô
lerövidülése, mely a kis létszámú
szakmákra, mint az erdészet külö-
nösen érvényes,

– az ágazatnak nincs továbbkép-
zési oktatási rendszere,

– az ágazat csak az erdészeti tevé-
kenység alapján kerül megítélésre
gazdasági teljesítését illetôen (GDP)
és nem kerül számbavételre a kap-
csolódó tevékenységek pénzügyi és
nem pénzügyi közvetett hozama
[fafeldolgozás egy része, erdei mel-
léktermékek (méz, faszén stb.), va-
dászatszervezés, vadhús-kereskede-
lem, vadhúsfeldolgozás, természet-
védelmi tevékenység, ökoturizmus,
erdei iskolai oktatás, nagyszámú vi-
déki, valamint képzetlen munkaerô
foglalkoztatása stb.].

Ismét olvashatjuk a

NYÍRERDÔ Rt. szíves

invitálását a

Vándorgyûlésre.

A hátsó borító belsô

oldalán az áprilisi szám-

ban a technika ördöge

néhány szót eltüntetett.

Most teljes a szöveg.


