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Elôadásom látszólag szûk területet:
az erdészeti igazgatás szerepe az erdô-
telepítési program megvalósításában
dolgozta fel. Mégis úgy érzem, sok-sok
„bugyra” alfejezete van e témának, s tel-
jes körû kifejtô jellegû ismertetésére
egy rövid elôadásban nincs is mód. 

Mit is jelent, az erdôtelepítés? A sok-
féle definíció közül egy:

Erdôtelepítés = Szolgáltatás
Szolgáltatás az egész ország, a kör-

nyezô világ lakossága érdekében. Felté-
tele annak, hogy a világon több oxigén,
több tiszta víz, több tiszta levegô legyen,
gyógyító és felüdítô szépség, és még gaz-
dasági haszon is. 

Az erdôsítés sikerében
minek van alapvetô 

jelentôsége?
– A termôhely biztos körvonalazásának,

– a választható fafajok spektrum szé-
lességének,

– a termôhelyi korlátok és a tulajdo-
nos célkitûzései kompromisszumának.

Az erdészeti ágazaton belüli munka-
megosztás bármely területén tevékeny-
kedôk – tágabb értelemben: oktatás,
kutatás, a gazdálkodás szereplôi, az
igazgatás (tervezés-hatóság) – ezen cél-
kitûzések megvalósulásáért dolgoznak.

Mi az a konkrét szerep – feladat,
amely az erdészeti igazgatásra jut?

Különbséget kell tennünk az erdé-
szeti igazgatás hierarchiális szintjei kö-
zött, ahol más és más a feladat.

Úgymint: 
– felsô szint az FVM, illetve FVM-EH,
– a középszint az ÁESZ Fôigazgató-

ság és az Igazgatóságok,

– illetve a közvetlen „tô melletti
szint”, melyet az erdôfelügyeleti, illetve
erdô-tervezôi osztályokon dolgozó er-
dôfelügyelô és tervezô kollégák valósí-
tanak meg.

Az egyes szintek együttesen önálló
egységes rendszert alkotnak. Az elvég-
zett feladatok egymásra épülnek, szö-
vetszerûen összefonódnak.

Az igazgatás felsô szintjét érintô sze-
repet csak utalásszerûen címszavak-
ban érintem, hiszen azt kifejtô jelleggel
önálló elôadás dolgozta fel, a májusi Er-
dészfórumon és a mai bevezetô elôadás
is érintette.

Az FVM és azon belül az Erdészeti
Hivatal – az erdôtelepítési program te-
kintetében – elôkészíti, koordinálja a
törvényhozás: az Országgyûlés, illetve a
végrehajtó hatalom: a Kormány részére
az agrárpolitikai koncepción belül az
erdôtelepítési programot.

Ennek számos történeti elôzménye
van, felsorolásszerûen, a teljesség igé-
nye nélkül:

– A Kormány 3224/1991. számú hatá-
rozata, amely1991-2000. között 150 eha
erdô telepítését célozta meg (teljesítés
66 eha 44 %).

1996-ban az Erdészeti Hivatal irányí-
tásával elkészült a megyénkénti és or-
szágos hosszú távú erdôtelepítési kon-
cepció. (Hosszú távú, országosan 778
eha erdôtelepítés).

– Folynak az EU csatlakozási tárgya-
lások. 

– A hosszú távú 1996. évi erdôtelepí-
tési koncepció elkészítését követôen
több országfejlesztési terv született, me-
lyet számos jogszabály, kutatási ered-
mény követett, amely hatással volt, il-

letve  van a programra. (Ilyenek pl.: Or-
szágos Területfejlesztési Koncepció,
Országos Területrendezési Terv (egy
földhasznosításon alapuló koncepció,
GATE 1998-ban készítette el).

– Az állami Erdészeti Szolgálat igaz-
gatóságai 1999-ben elvégezték a me-
gyei erdôtelepítés koncepciók felülvizs-
gálatát, ez a munka forrásértékû az er-
dôtelepítési programjavaslat irányelvei-
nek összeállításánál. Az ágazat az erdé-
szeti igazgatás közremûködésével a ta-
lajminôség alapján készítette el számítá-
sait, s kistájanként értékelte a területek
besorolását, számbavételét.

Ezen számítás számos érdeket (pl.
természetvédelem) figyelembe vett, s
egyes minôségi kategóriában meghatá-
rozott arányokkal számolt.

Az Erdészeti Hivatal meghatározta:
1. Erdôsítendô területek megválasz-

tásával kapcsolatos irányelveket.
2. Az erdôtelepítés szakmai irányel-

veit.
Az erdészeti igazgatás meghatározó

szerepe az erdôtelepítési program meg-
valósításában alapvetôen az, hogy ezen
irányelveknek direkt vagy indirekt mó-
don érvényt szerezzen! 

Melyek ezek az irányelvek?
A területmegválasztás irányelvei:
– Az évente erdôsítésre kerülô terü-

letet jelentôsen (15-18 ezer hektár/év
ütem elérésével) növelni kell,

– az erdôsítés területi súlypontját to-
vábbra is az Alföld és Észak-Magyaror-
szág hátrányos adottságú térségeire
kell helyezni a mezôgazdasági föld-
használati zónarendszer igény- és kö-
vetelményrendszerének figyelembe-
vételével,
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Az erdészeti igazgatás szerepe az erdô-
telepítési program megvalósításában

Erdôtelepítésre figyelembe vehetô terület
R é g i Szántó Legelô Rét Összesen 2001-2010 Arány

h e k t á r b a n %

I. Közép-M.o. 46 200 3 100 2 700 52 000 11 700 7

II. Közép-Dunántúl 41 500 5 600 4 200 51 300 11 500 6

III. Nyugat-Dunántúl 81 100 2 900 7 700 91 700 20 500 12

IV .D.-Dunántúl 79 000 8 200 4 700 91 900 20 500 12

V .É.-Magyarország 89 500 15 700 7 700 112 900 25 200 14

VI. É.-Alföld 216 200 5 500 3 400 225 100 50 300 29

VII. D.-Alföld 130 400 15 100 7 900 153 400 34 300 20

Országosan           ha            683 900 56 100 38 300 778 300 174 000 100 
összesen:               % 88 % 7 % 5 % 100 % – –
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– az Európai Unió pályázati feltétele-
inek megfelelôen a hosszú távú progra-
mot régiónként kell összeállítani, figye-
lembe véve az Országos Területfejlesz-
tési Koncepció regionális célkitûzéseit,

– az erdôtelepítési programot közép-
és rövid távú tervekre kell lebontani,
amelyeket a kistérségi területfejlesztési
és az erdôfejlesztési tervekhez kapcso-
lódva indokolt elkészíteni, 

– kiemelt erdôtelepítési programot
kell tervezni az extrém termôhelyekre
és a vidékfejlesztés, környzetvédelem,
turizmus stb. szempontjából fontos tér-
ségekre (belvizes területekre, elmara-
dott térségekre stb.-re).

Az erdôtelepítés kiemelt
szakmai irányelvei

– Kedvezôtlen adottságú mezôgazdasá-
gi területek hasznosítási módjának
megválasztásához (erdô vagy gyep)
olyan szempontrendszert szükséges al-
kalmazni, amely hangsúlyozottan figye-
lembe veszi az erdôtelepítés pozitív
környezetvédelmi (társadalmi érdek) és
gazdasági (földtulajdonosi érdek) hatá-
sait, szerepét.

– A védett természeti területeken er-
dôtelepítés a természet védelmérôl szó-
ló 1996. évi LIII. törvény értelmében ki-
zárólag ôshonos fafajokkal – ahol a ter-
môhely lehetôvé teszi többszintû, ele-
gyes állományokkal – természetkímélô
módon és a termôhelytípusra jellemzô
elegyaránynak megfelelôen végezhetô.

– Ahol a termôhelyi adottságok lehe-
tôvé teszik és az élôhelyvédelmi szem-
pontok indokolják, a nem védett terüle-
teken is természetközeli erdôk létreho-
zására kell törekedni. Ennek érdekében
a honos fafajokból álló célállománytí-
pusokat kell továbbra is differenciált tá-
mogatásban részesíteni. A lombos fafa-
jok arányának növelésével az energeti-
kai célú famennyiség is növekszik.

– Az erdôtelepítési tervek készítésé-
nél és az erdôk kezelésénél célszerû fo-
kozottabb mértékben alkalmazni az er-
dôgazdasági tájak szerinti differenciált
táji irányelveket.

– Az agrárövezetekben növelni kell a
környezet védelmét szolgáló korszerû
erdôsávok, fasorok, ligetek mennyiségét.

Az erdôsítendô terület helyét nagysá-
gát végsô soron a földtulajdonosok
szándéka, akarata dönti el.

Ezt kell az államnak, az erdészeti
közigazgatás közvetítésével, úgy irányí-
tani, hogy a szakmai és társadalmi érde-
kek találkozzanak a magánérdekkel. 

Ez alapvetôen a támogatási rendszer

megfelelô kialakításá-
val, folyamatos karban-
tartásával és ésszerû
mûködtetésével érhetô
el. Az erdészeti igaz-
gatás mindhárom terü-
leten jelentôs feladatot
teljesít, de szerepe kü-
lönösen a mûködtetés
során meghatározó!

Milyen nagyságren-
dû feladatot jelent ez a
munka az erdészeti
igazgatás „tô melletti
régiójában”?

Az ismertetésre ke-
rülô országos számada-
tok, a 2000. évi tény-
számokra épülnek.

Megjegyzem, a 2001.
évi várható tény ennél
30-35%-kal magasabb
érték lesz, s a követke-
zô tíz évben – a nagy-
ságrendet tekintve – ez
az arány meg is marad, vagy tovább
emelkedik.

A 2000. évben országosan teljesített
erdôtelepítés I. kivitel: 9807 ha volt, a
2001-ben eddig elvégzett meghaladja a
13 000 ha-t, az ôszi I. kivitellel együtt
közel 15 000 ha várható!

Általában elmondható, hogy az er-
dôtelepítés iránt érdeklôdôk – aki ügy-
félszolgálatunkkal kapcsolatba kerül –
egyharmada nyújt be pályázatot. Ez ha-
talmas PR munkát jelent, úgymint: felvi-
lágosítás, tájékoztatás, szaktanácsadás.

A 2000-ben elfogadott pályázatok
száma 1291 db volt, idén várhatóan
megközelíti a 2000 db-ot.

2000-ben az ÁESZ erdôfelügyelôi
6938 „E” lapot vettek fel, ez 37 939 ha
alávont területet érintett, a különbözô
készültségi fokú (I. kiv., többéves, befe-
jezett) erdôtelepítésekben. Már ma is je-
lentôs feladat, de még inkább az lesz a
jövôben: a befejezett erdôtelepítés –
ápolások – és a tisztítások  átvétele, az
ötéves revízióval érintett területek hely-
színelése, mûszaki szemléje. Az elsô ki-
vitel évében még az elôlegkifizetés és
statisztikai jelentés megalapozottsága
érdekében feladat a májusi szemle is.

A következô években várható 15-18
ezer ha/év elsô kivitellel számolva, az
erdôfelügyelet feladata lesz az elôzô-
ekben vázolt feladatok kapcsán 10-
12000 helyszínen 75-80 eha terület
mûszaki bejárása, minôsítése, adatfel-
vétele és feldolgozása. Némi idôeltoló-
dással a feladatnövekedés megjelenik
az erdôtervezô kollégáknál is.

2000-ben, erdôtelepítés kapcsán
3271 db költségvetés és u.e. leszámolás
készült el, illetve ellenôrzése történt
meg. Ez közel 2,5 milliárd forintos érté-
ket jelentett, 2001-ben ez lényegesen
magasabb összeg, várhatóan több mint
6 milliárd forint lesz. A keretfelhaszná-
lással kapcsolatos „banktechnikai” te-
endôk is komoly terhet jelentenek. Ha
figyelembe vesszük az erdôtelepítés
kapcsán keletkezô közvetlen hatósági
feladatokat (kifejtésükre idô hiányában
nincs módom), a társhatóságokkal (pl.
földügyi, természetvédelmi stb) egyéb
szakhatósági közremûködôkkel közö-
sen teljesített igazgatási munkát, megál-
lapíthatjuk, hogy az erdészeti igazgatás
teljesítménye, szerepe jelentôs.

Megjegyzem, a jelzett erdôtelepítési
ütem az ÁESZ-en belül évi 2-2 fô erdô-
felügyelôi és erdôtervezôi létszámfej-
lesztési szükségletet indukál, ezt feltét-
len biztosítani kell ahhoz, hogy a prog-
ram zavartalanul teljesülhessen!

Tapasztalatból mondhatom, hogy a
legkülönbözôbb ellenôrzô szervezetek,
egy-egy a témát érintô vizsgálat után,
egybehangzóan állítják, állították: az
agráriumon belül a legjobban doku-
mentált, teljesítményérzékeny és évtize-
dekre visszamenôen is ellenôrizhetô az
erdôtelepítés támogatási rendszere! 

Közös reményünk, hogy az erdészeti
ágazat összefogással a Nemzeti Erdô-
telepítési Programot maradéktalanul
teljesíteni fogja!

(Elhangzott az Erdôrendezési
Tudományos Konferencián)




