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PROF. DR. HABIL. MÉSZÁROS KÁROLY1, DR. LENGYEL ATTILA1, HOLDAMPF GYULA2

Bevezetés
A magyar erdészeti politika kialakítá-
sában és megvalósításában jelenleg két
folyamat hat a legnagyobb súllyal. A
nemzetközi erdészeti politika és a rend-
szerváltást követô helyzetben az EU csat-
lakozás új feltételeihez való alkal-
mazkodás kényszere, ill. jól felfogott
érdekbôl való önként vállalása.

1992-ben Rio de Janeiroban megren-
dezett UNCED (United Nations Confe-
rence on Enviroment and Development)
az erdôpusztulás megállítása érdekében
egy jegyzéket fogadott el AGENDA 21
néven. Ez elôírja, hogy az aláíró országok
dolgozzák ki az erdô fenntartását és az
erdôgazdálkodás tartamosságát biztosító
nemzeti akcióprogramjaikat. Az 1990 óta
tartó páneurópai folyamat (MCPFE) is a
nemzeti erdôprogramokat nevesítette a
tartamos erdôgazdálkodás megvaló-
sításának erdészetpolitikai kereteszkö-
zeként. Magyarország ezen egyezmé-
nyeket aláírta és evvel vállalta erdészeti
politikájának összehangolását e folyama-
tokkal.

Az 1989-es rendszerváltást követô
mozgalmas évtized után az új évezred
elsô éveiben és az európai uniós csatla-
kozás vitájában Magyarországon olyan
történelmi helyzet állt elô, amelyben az
erdôgazdálkodás és a faipari ágazat
megújulást sürget, az erdôk szerepének
hazai és nemzetközi változása, továbbá a
civil szféra megerôsödése lehetôvé tesz
egy társadalmi egyeztetéssel készülô,
nemzeti szintû stratégiai és operatív prog-
ram kidolgozását. Ez az erdôk és
erdôgazdálkodás szerepét, feladatait,
jövôjét határozza meg közép és hosszú
távon is. A Nemzeti Erdôprogram meg-
valósítása így a magyar erdô- és erdészeti
politika egyik elsôdleges feladatává vált. 

Az említett nemzetközi és hazai
okok tehát együttesen vezettek oda,
hogy 2001-ben Magyarországon, elin-
dult az az erdészetpolitikai folyamat,
melyben az erdô és erdészeti straté-
gia, ill. program az összes érdekelt fél
bevonásával megfogalmazásra kerül. 

A Nemzeti Erdôstratégia 
és Erdôprogram fogalma 

Mi a Nemzeti Erdôstratégia és Erdô-
program?

A Nemzeti Erdôstratégia az erdôvel
kapcsolatos feladatok megoldásának,
hosszú távú, alapelveket megfogalmazó,
holisztikus megközelítésben készülô
nemzeti szintû dokumentuma, mely kitér
a következôkre (Nemzeti Erdôprogram
Programiroda, 2002):

• Az erdôk társadalmi értéke,
környezeti, ökológiai, gazdasági szerepe,
a többfunkciós erdôgazdálkodás célja és
feladatai Magyarországon.

• Tartamos erdôgazdálkodás a riói
„Föld-Csúcson” megfogalmazott fenn-
tarthatóság értelmében.

• Az erdô mint környezetkímélô föld-
hasznosítási forma.

• Az össztársadalmi érdekû erdôfenn-
tartás feladatainak meghatározása.

A Nemzeti Erdôprogram a Nemzeti
Erdôstratégia elvei alapján program-
szerûen megvalósított, az erdôhöz kap-
csolódó munkaterületek célállapotának
közelítését jelentô, 10 év futamidejû ope-
ratív programok összessége. Fontos
jellemzôje, hogy nemcsak az erdészeti-
ágazati irányítás hozza létre, hanem szek-
torok közötti egyeztetéssel és társadalmi
összefogással készül (Nemzeti Erdôprog-
ram Programiroda, 2002).

Azon konfliktusokra és a konfliktusok-
ból eredô problémákra kell választ adnia
az erdôprogramnak, melyek jórészt a
gazdasági-politikai rendszerváltást
követô szerkezeti váltásból eredô új
ágazati és ágazat közötti viszonyokra
vezethetôk vissza, amikor is markánsan
elkülönülô érdekek jelentek meg az erdô
és a hozzá kapcsolódó haszonvételek és
szabályozási kérdésekhez kötôdve.

A Nemzeti Erdôprogram célja:
• Az erdôgazdálkodás tartamossága

nemzetközi fejlôdésével való harmonizá-
ció biztosítása a hazai gyakorlatban az
erdôvagyon hosszú távú fennmaradása
érdekében. 

• Politikai keret nyújtása az

erdôgazdálkodás középtávú fejleszté-
séhez az erdôt érintô politikai döntések
racionalitásának növelésével és érvé-
nyességük középtávú biztosításával.

• A megvalósításhoz szükséges
speciális eszközök kidolgozásával az
erdôtörvényen és a létezô erdôhöz kap-
csolódó programokon kívül egyéb garan-
ciák biztosítása a kívánt fejlôdéshez. 

• Az ágazat fejlesztésének beillesztése
a nemzetgazdaság egészének és a kap-
csolódó ágazatok fejlesztési programjaiba. 

• A nyílt párbeszéd lehetôségének
megteremtése a társadalom és az
erdôgazdálkodás között.

Az erdôprogram folya-
matának szervezete és

résztvevôi 
A Nemzeti Erdôprogram elsô szakértôi
fázisaiban az erdôt közvetlenül érintô
ágazatok (erdôgazdálkodás, faipar,
környezetvédelem és természetvédelem,
tudományos kutatás, vidékfejlesztés)
szakértôi vettek részt. Ebben a körben
minisztériumok (FVM, KVM), szakhatósá-
gok (ÁESZ, TH), érdekképviseleti szerve-
zetek (FAGOSZ, MEGOSZ, OEE),
gazdálkodói szervezetek (erdôgazdasá-
gok, integrátorok, magánvállalatok), civil
szervezetek (WWF, Palocsa Egy., OEIE),
kutatási intézmények (ERTI), oktatási
intézmények (NyME) képviselôi vettek
részt különbözô az erdôt érintô érdekek
megjelenítôjeként. A program folya-
matának fôbb jellemzôit az 1. táblázat és
az 1. ábra foglalja össze.

A NES-NEP társadalmi 
vitaanyaga és javaslatai

A Nemzeti Erdôstratégia és Erdôprogram
szakértôi javaslatának 1. kiadása (Fehér
könyv) két részre osztható: egy stratégiai
hosszútávú részre (Erdôstratégia) és egy
operatív középtávú (10 éves futamidôvel)
részre (Erdôprogram).   

Az információs vitaanyag szerkezete:
Bevezetô
1. Az erdôk sokrétû jelentôsége.
2. Nemzeti Erdôstratégia és Nemzeti

Erdôprogram – definíció és történet,
nemzetközi vonatkozások.

3. Magyarország erdei és erdôgazdál-
kodásának fô jellemzôi.

Nemzeti Erdôstratégia és Erdôprogram
Magyarországon I. rész

1. Nemzeti Erdôstratégia és Erdôprogram Programiroda, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdô-
vagyon-gazdálkodási Intézet, H-9400 Sopron, Ady u. 5., T: 06/99 518-201, 06/99 518-145, F: 06/99
329-911, Email: NFPHungary@emk.nyme.hu, Web: http://quercus.emk.nyme.hu/NFP_Hungary/ 

2. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Erdészeti Hivatal, elnökhelyettes
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4. Nemzeti Erdôstratégia – stratégiai
alapelvek.

5. Nemzeti Erdôprogram – operatív
programok.

6. A programtervezés megvalósítása,
társadalmi vitája .

7. Összefoglaló.
8. Irodalom.
A dokumentum részletes elemzés és

további javaslattétel céljából hozzáférhetô
az FVM Erdészeti Hivatalnál, a Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdôvagyon-
gazdálkodási Intézet – NEP Prog-
ramirodánál1, ill. letölthetô a Program
internet oldaláról: http://quercus.emk.
nyme.hu/NEP_Hungary/. 

A Nemzeti Erdôprogram folyama-
ta a társadalmi vita fázisában tart
tehát, mely országos, regionális és
helyi szinten egyaránt folyik. A folya-
matot leginkább azon szervezetek ger-
jesztik, amelyek képviselôi már a sza-
kértôi fázisban is részt vettek, de egyre
többen csatlakoznak hozzá felismerve
fontosságát. A Program fôvédnöke a Ma-
gyar Köztársaság elnöke.

Az OEE több helyi csoportja rendezett
már vitafórumokat, felhívjuk a szakosztá-
lyokat, hogy szakosztályi szinten is
tegyék ezt meg, ahol a Program stratégiai,
ill. programrészeihez várjuk részletes ja-
vaslataikat! Ez a program azonban nem

csak szakmai kérdéseket kell, hogy meg-
fogalmazzon, az erdô egészérôl szól,
ezért közös párbeszédre van szükség a
társadalmi csoportosulások és az erdész-
szakma között. Ezért fontos, hogy a
vitafórumokon mindenki részt vehessen
és valódi alkotói hangulat alakuljon ki,
melyet a párbeszéd jellemez.

Egyidejûleg a parlamenti vita elô-
készítése is megkezdôdött, hiszen politi-
kai érdekérvényesítéssel érhetô csak el a
Program megvalósítása. A Parlament
Mezôgazdasági Bizottságán belül Erdé-
szeti Albizottság alakult, melynek egyik fô
feladata e parlamenti vita elôkészítése. A
folyamat várhatóan országgyûlési
határozathozatallal zárul, amely a továb-
bi kormányzati és társadalmi felada-
tokat is meghatározza, ill. jogi alapot
nyújt megvalósításukhoz.

A Program reális lehetôsége, hogy a
szakmai érdekeket megfelelô szinten inte-
grálja és továbbítsa a társadalom és a poli-
tikai döntéshozók felé, ami lehetôséget
kínál arra, hogy az erdôk ügye közüggyé
válhasson és az erdôgazdálkodás helyzete
javuljon. Ehhez az erdészeti ágazat
szerkezetváltozását a regionális különb-
ségek figyelembevételével és racionális
erdészetpolitikai eszközrendszer kidol-
gozásával kell támogatni. 

Ezúttal is felhívjuk a szakmát, az érin-
tetteket, az érdeklôdôket, hogy minden
szervezet jogosult vitafórumok ren-
dezésére, ill. véleményeiket várjuk az
Erdészeti Hivatalnál vagy a NEP Prog-
ramirodánál. A stratégia vagy programele-
mek egészét, vagy csak egyes tematikus
pontokra vonatkozó részletes, akár telje-
sen új vélemények megfogalmazása
alapvetôen hozzájárul az eddigi javaslatok
pontosításához, javításához vagy átfor-
málásához. A folyamat nyitott minden
érdemi vélemény számára és ezekbôl
épül!

Kérjük, hogy e cél elérése érdekében a
programot szakmai véleménynyilvánítá-
sukkal támogassák és hatáskörükön belül
járuljanak hozzá ahhoz, hogy e vélemé-
nyek eljussanak a Programirodához.

Összegzés
• A Nemzeti Erdôprogram folyamatának
beindulásával a nemzetközi erdészeti po-
litika Magyarországra is érvényes
határozatainak és dokumentumainak
gyakorlati megvalósítása egy újabb, aktív
fázisba lépett. 

Az Erdôprogram folyamatát mind ha-
zai, mind pedig nemzetközi tényezôk
gerjesztik és tartják fenn. Résztvevôinek
széles köre, biztos társadalmi és szakmai
alapot nyújt a programhoz. 

1. táblázat: A NES-NEP tervezési folyamatának egyes jellemzôi

Használt rövidítések: Feladat (F), Idôtartam (I), Résztvevôk (R), Munkamód-
szer (Mm), Eredmények (E)

Programfázisok A programfázisok jellemzôi 

Szakértôi szint (F) Helyzetfeltárás
1. fázis (I) 2001. június – 2001. december  

(R) 15 meghívott szakértô  
(Mm) Szakértôi tanulmányok 
(E) Az erdôgazdálkodás helyzetelemzô tanulmánya

Szakértôi szint   (F) Javaslatok készítése az operatív programokhoz, 
2. fázis 6 szakértôi csoportban, 6 találkozón, ill. a stratégiai 

célokhoz
(I) 2002. január – 2002. július 

(R) 70 meghívott szakértô 
(Mm) Munkacsoport-találkozók, közös vita 
(E) 6 munkacsoport 6 programjavaslata

Szakértôi szint   (F) A Fehér könyv összeállítása, össz-szakértôi vita alapján
3. fázis (I) 2002 július– 2002. szeptember 11. 

(R) 90 meghívott szakértô 
(Mm) Javaslati anyag a programiroda összeállításában, 
szakértôi értékelés, végsô össz-szakértôi vita  
(E) A Fehér könyv szakértôi javaslata 2002. augusztusban, 
Fehér könyv kiadása 2002. szeptemberben

Társadalmi vita  (F) A Fehér könyv, mint elsô szakértôi anyag vitája, a
1. fázis társadalom bevonása az erdészeti politika megalkotásába

(I) 2002. szeptember – 2003 nyár  
(R) Mindenki számára nyitott, társadalom és 
érdekképviseleti csoportok 
(Mm) Társadalmi vitafórumok országos, regionális és helyi 
szinten a szakértôi csoport értékelése mellett  
(E) A NEP-be integrálandó javaslatok 

Szakértôi szint (F) A NES-NEP végsô javaslati anyagának kidolgozása 
4. fázis (I) 2003. nyár – 2004. január 

(R) Szerkesztôbizottság 
(Mm) Bizottsági ülések 
(E) A NES-NEP végsô javaslati anyaga  

Társadalmi vita  (F) Paralmenti vita a NES-NEP szakértôi javaslatáról  
2. fázis (I) 2004 

(R) Parlamenti képviselôk 
(Mm) Parlamenti vita 
(E) Országgyûlési határozat a NES-NEP-rôl 

Megvalósítási fázis (F) A NES-NEP folyamatos monitoring melletti megvalósítása   
(I) 2004-2014 
(R) Az egyes programok felelôs szervezetei 
(Mm) – (E) Középtávú programok megvalósulása
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A folyamatban a stratégia és operatív
programrészek elválnak, de erôteljesen
befolyásolják egymást. 

Az erdôgazdálkodás ágazati
fejlôdési pályára állítása és kommu-
nikáció alakul ki a szakmai és egyéb
erdô iránt érdeklôdô érdekcsoportok
között. Evvel lehetôség nyílik az
erdôgazdálkodást érintô belsô és külsô
konfliktusok megelôzésére, ill. a
létezôk oldására.

A folyamatban való részvétel és a tár-
sadalmi vita eredményeinek irányított fel-
használása szükséges ahhoz, hogy a
program hatékony és megvalósítható
elvárásokat és célokat fogalmazzon meg.
A további tervezési folyamatban az érin-

tett egyéb szektorok képviselôinek be-
vonása szükséges a jelenleg már országos
hatáskörrel bíró fejlesztési programokhoz
való illeszkedés biztosítása céljából. Eb-
ben a regionalitás elvének alkalmazása
alapvetô.   

• A Nemzeti Erdôprogramnak a Ma-
gyar Köztársaság Parlamentje általi elfo-
gadásával és alapos elôkészítô munkával
a társadalom elkötelezettségét nyilvánítja
az erdô ügyében. 

• A Nemzeti Erdôprogram folyamata
elérheti, hogy az erdôk ügyének kér-
désére több figyelem összpontosuljon és
evvel a társadalom jobb környezettudatá-
nak kialakulásához, mint átfogóbb célhoz
is hathatósan hozzájárul.    

1. ábra. A Nemzeti Erdôprogram szervezési folyamatábrája

Társadalmi
egyeztetés
1. A NEP Programiroda által összeállí-
tott ún. Fehér könyv jó felosztásban tár-
gyalja a program induló alapjait.

2. A célok körvonalazása is alapját je-
lentheti egy jó erdôstratégiának, mely-
nek eléréséhez szükséges eszközrend-
szer bôvíthetô, egyértelmûsítendô.

3. A magánerdô-gazdálkodás mûkö-
dési feltételeit javítani szükséges. Ki kell
terjeszteni a mezôgazdaságban már
mûködô családi gazdálkodási formát az
erdôgazdálkodásra is.

4. Meg kell teremteni a jogi alapját és
finanszírozási lehetôségeit – a ter-
mészetes erdôfelújítás analógiájára – a
természetes erdôtelepüléssel létrejövô
erdôvagyon-bôvülésnek. (Az erdôterü-
let ugyanis tudatos emberi tevékeny-
séget feltételezve, nem csak úgy gyara-
podhat, hogy csemetét ültetünk, sok-
szor azon az áron is, hogy a majdnem
kész erdôt az erdôtelepítés elôtt letarol-
juk, mert csak így jutunk az
erdôtelepítési egységárhoz.)

5. A közcél érdekében az állami
erdôk jelenlegi területét csorbítatlanul
meg kell tartanunk. Az állami erdôknek
a társadalom közérzetében betöltött
pótolhatatlan szerepe, illetve elhanya-
golható jövedelemtermelô képessége
miatt az állami erdôgazdálkodás tekin-
tetében meg kell szüntetni a nyere-
ségérdekelt gazdálkodási formát.

6. Az erdôgazdálkodás jelentôsége
ma már messze túlmutat a szakmai fel-
adatokon, fontosságát növelik a tár-
sadalmi-közjóléti, védelmi (elsôsorban
a biodiverzitás megôrzése) szerepek. A
gazdálkodás céljai között kiemelt
hangsúlyt kell kapnia a természet-
közeliségnek, az ôshonos fafajok
telepítésének. Ezen céloknak megfelelô
erdôgazdálkodás jelentsen elônyt mind
az állami, mind a magánerdôk
kezelôjének.

Életfa Környezetvédô Szövetség

Idén 2700 hektárnyi területen termelnek
ki fát Veszprém megyében, ebbôl hetven
százalék állami, míg harminc százalék
magántulajdonú erdô. Úgynevezett ter-
mészetközeli gazdálkodás összesen 2250
hektáron folyik a megyében. Tarvágást
csupán 450 hektáron alkalmaznak az
erdôgazdálkodók.

(Metro)


