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Résztvevôk: Bartha Pál, Erdészeti Hiva-
tal, vezetô fôtanácsos, dr. Péti Miklós,
ÁESZ Veszprémi Igazgatóság, igazgató
helyettes, Kiss János, ÁESZ Debreceni
Igazgatóság, osztályvezetô, Keresztes
György, HM Budapesti Erdôgazdaság,
vezérigazgató helyettes, Répászky Mik-
lós erdôtulajdonos és erdôgazdálkodási
integrátor, Mocz András erdôtulaj-
donos és erdôgazdálkodási integrátor.

A meghívó szerv: Thüringia Mezô-
gazdasági, Természetvédelmi, és Kör-
nyezetvédelmi Minisztériuma

A tanulmányút célja: a magánerdô-
gazdálkodás és a támogatási rend
mûködésének tanulmányozása, külö-
nös figyelemmel az EU-harmonizációs
igazgatási feladatokra.

A rendszerváltás hatása 
az erdészeti politikára

A német újraegyesítés után a volt
NDK is a polgári demokrácia és a
piacgazdaság útjára lépett. Ennek
során alkotmányosan helyreállították
a tulajdonjogot, majd tulajdonren-
dezést (reprivatizációt) hajtottak
végre. Mivel ez a folyamat az ügy
iránt elkötelezett vezetôket igényelt,
a magasabb vezetôi állásokat az
egész erdészeti igazgatásban újra
pályáztatták.

A magánerdô-gazdálkodásban a
személyes munkavégzésre való
képesség hiánya – a helyi társulási for-
mák és az államerdészeti üzemelés
lényegébôl fakadóan – a tulajdon és
használat egységét nem bontotta meg, a
gazdálkodói jogok az erdôtulaj-
donosoknál maradtak.

A gazdasági struktúrában a szemé-
lyes munkavégzésre való képesség az
állam gazdaságszervezô tevékenysé-
gének eszközrendszerében vízvá-
lasztó. Ahol a személyes munka-
végzésre való képesség a struktúrában
jelentôs, ott a mezôgazdasági családi
üzemeket és azok alulról induló ön-
szervezôdését – a non-profit elven
mûködô, értékesítô, beszerzô, szolgál-
tató típusú társulásokat – kell támogat-
ni. Ahol a személyes munkavégzésre
való képesség nagymértékben hiány-
zik a struktúrából, ott a mûkö-
dôképességhez erdôgazdálkodási szol-
gáltatást nyújtó vállalkozókra és egy
külsô/felsô szervezôerôre van szükség.
Thüringiában ez a szervezôerô az
államerdészet. 

Thüringia erdôgazdál-
kodásának irányítása

Thüringia erdôgazdálkodása nagy-
mértékben különbözik a magyar-
országi viszonyoktól, ugyanis az igaz-
gatási és gazdálkodási rendszer szer-
vesen összefonódik. Úgy tûnik, hogy
ez itt nem okoz összeférhetetlenséget.

Az ágazatirányítás jelenleg három-
szintû: 

• Thüringia Mezôgazdasági, Ter-
mészetvédelmi és Környezetvédelmi
Minisztériuma,

• Tartományi Erdészeti Igazgatóságok,
• Az erdészetek.
A közeljövôben ezt a háromszintes

szervezeti felépítést kétszintessé fogják
átalakítani. 

Thüringiában 11 000 hektáros átla-
gos területtel 46 erdészet található. Az
erdészetek feladatai:

• hatósági,
• erdôkezelôi,
• szervezô-szolgáltatói.
A hatósági feladat hasonlít az ÁESZ

erdôfelügyeleti munkájához. 
Kezelôi feladata az állami tulajdonú

erdôterületekre korlátozódik, ahol mint
erdôgazdálkodó tevékenykedik. 

Szolgáltatást a nem állami tulajdonú
erdôterületeken nyújt abban az eset-
ben, ha a tulajdonos ezzel az erdészetet
megbízza. Szervezô-szolgáltató tevé-
kenységét a támogatási rendszer
adminisztrációjának tökéletesebbé
tétele, valamint a nem állami területek
erdôgazdálkodásának demokratikus
módon való kézben tartása céljából is
végzi.

Magánerdô-gazdálkodás
Egyéni gazdálkodás keretében a tulaj-

donos vagy a család maga gazdálkodik.
Családon belül – az osztatlan közös
tulajdonból következôen – egy fô
képviselôt kell megbízni, ami csak 100
%-os egyetértés mellett lehetséges. A
társult erdôgazdálkodók átlagos üzemi
területe csupán 50-60 ha, de a folyama-
tos erdôborítású üzemmód általában
már ezen a kis üzemi területen is rend-
szeres jövedelmet biztosít. A magán-
erdô-tulajdonosok mintegy 80 százalé-
ka az államerdészettel együttmûködve
kezeli erdejét, a többi erdôterületen a
tulajdonos saját maga gazdálkodik, il-
letve az erdôterület rendezetlennek
minôsül. 

Állami tulajdonú erdôk 
kezelése

Az állami tulajdonú területeken az
erdészetek gazdálkodnak, itt külön
hatósági feladatokat nem látnak el.
Alapvetô elvárás a jövedelmezôség.

Mivel a természetvédelmi korláto-
zásokat az állam nem kompenzálja, ar-
ra törekednek, hogy a természet-
védelem alatt álló erdôk állami vagy
önkormányzati tulajdonban legyenek.

Közösségi tulajdonú 
erdôk kezelése

Ide tartoznak az önkormányzati, egy-
házközségi erdôk, valamint az egyéb szer-
vezetek erdei. Az önkormányzati erdôket
az erdôtörvény kötelezése alapján – a
többcélúság elve szerint – közösen kell
kezelni. A kezelô – megbízás alapján –
többnyire az államerdészet. E területeken
a szakirányítást 27 euro/ha évi térítés mel-
lett végzik.

Tulajdon-, birtok- és 
használati viszonyok

Állami tulajdon 42%
Magántulajdon 34%
Közösségi tulajdon 16%
Treuhandwald 8%

A tulajdonrendezés Thüringiában
sem problémamentes, mivel a kollek-
tivizálás után a földnyilvántartásokban
már nem vezették tovább az
örökösöket. Az erdész legjobb tudása
szerint mindenkinek megmutatja a tu-
lajdonát, amit az érdekeltek vagy elfo-
gadnak, vagy nem.

Öröklés következtében Thüringiában
is kialakult az osztatlan közös tulajdon és
a tulajdonostársak fellelése gyakran igen
nehéz. Ez az erdô igénybevételénél je-
lent nagy problémát, mivel ehhez min-
den tulajdonostárs egyetértése szük-
séges. 

Az erdôbirtok adásvétele nem jelen-
tôs. Egy hektár erdô ára 1500 – 3500
euro, de felmehet akár 5000 euróra is.
Megélni 300-700 ha erdô jövedelmébôl
lehet.

Társulási formák
Az erdôtulajdonosok községhatáron
belül társulnak, amihez 100 %-os kon-
szenzus szükséges. Ha az erdôtulaj-
donosok nem tudnak megegyezni – és
ha a munka az erdô szempontjából el-
kerülhetetlenül szükséges – az erdészet

Thüringiai tanulmányút
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gazdálkodik, de az ebbôl származó
jövedelmet/veszteséget elkülönítetten
kell kezelnie. A társulás hiánya
valójában csak az erdô igény-
bevételénél okozhat gondot, mert eh-
hez az összes tulajdonostárs belee-
gyezése szükséges.

A társulásoknak két alaptípusa van:
– amikor az erdôtulajdonosok par-

cellájuk helyét nem ismerik.
– amikor parcellája helyét minden

erdôtulajdonos pontosan ismeri.
Fenti társulások, magánszemélyek,

valamint az egyházi erdôk kezelôi –
községhatáron túlnyúlóan – jogi szemé-
lyiséggel bíró Erdôgazdálkodási
Közösséggé szervezôdnek tovább, az
alábbi feladatok ellátására: a támogatási
kérelmek begyûjtése, tagonként éves
terv készítése, anyagigény begyûjtése,
közös anyagbeszerzés, az elvégzett mun-
ka nyilvántartása erdôtulajdonosonként,
beruházások nyilvántartása erdôtulaj-
donosonként, közös értékesítés, a bevé-
tel tulajdonosonkénti nyilvántartása mel-
lett, adótanácsadás és ügyintézés, szak-
mai továbbképzés, tanulmányutak
szervezése, gyermekek ökológiai szem-
léletû nevelése, tanösvények létesítése,
közremûködés a földhivatali nyilván-
tartások rendezésében, évente közgyûlés
szervezése.

Mûködési elvek
A Közösség 75 euro/ha befizetésével
törzstôkét hoz létre, melyet tagonként
tart nyilván. Kilépéskor a befizetett
összeg elvihetô.

A Közösségek szervezô feladataik
elvégzéséhez néhány alkalmazottat tar-
tanak, továbbá a munkavégzéshez
néhány közmunkást alkalmaznak.

A Közösség gépparkot tart, ezek
vásárlásához a közösség és nem a tagok
kapnak támogatást.

A Közösség a tagok és idegenek
részére szolgáltatást nyújthat.

Minden tag havonta pénzügyi elszá-
molást kap.

A gépbeszerzések támogatásának
mértéke a gazdálkodói csoportok
között – egyes hazai vélekedésektôl
eltérôen – nem azonos mértékû az EU-
ban. Mivel a nagy értékû gépeket csak
az FBG-k – az erdôgazdálkodási
közösségek – képesek hatékonyan al-
kalmazni, ezért e társulások 40 % támo-
gatásra jogosultak. Ez kétszerese an-
nak, amit a vállalkozók kaphatnak. En-
nek alapján viszont Magyarországon
sem lenne akadálya az integrátorok ki-
emelt mértékû géptámogatásának. Az
önszervezôdésre ez is ösztönzôen hat.

Államerdészeti mûködés 
Az erdészet a magán- és közösségi tulaj-
donú erdôk kezelését „logisztikai
központ”-ként mûködve szervezi. A
kezelô erdészet kulcsszereplôje a
fôiskolai végzettségû kerületvezetô
erdész, aki cca. 1000 hektáron irányítja
és elvégezteti a munkát, közben
erdészeti hatósági feladatokat is ellát. A
pályázatok készítése is az államerdészet
segítségével történik.

Az erdészetet a gazdálkodás szakmai
koordinálásával, valamint az értékesítés
megszervezésével mind az egyéni,
mind a társult gazdálkodók meg-
bízhatják. Ennek a mozgatórugója
többek között az, hogy az erdészetek –
mint a fapiac jelentôs résztvevôi – a fa-
anyag értékesítése során mintegy 2 %-
kal magasabb árszintet tudnak elérni.
Fontos, hogy az erdészet az értékesítés-
ben csak segít a tulajdonosnak, a
szerzôdést a tulajdonos köti meg. 

Az erdôgazdálkodás 10 évre szóló
üzemterv alapján folyik és ezt, a hoza-
mok és a jövedelem egyenletességére
való törekvés mellett – az erdôtulaj-
donosok meggyôzésével – éves tervek-
re bontják. 

Az éves tervnek három része van:
– szakmai terv,
– értékesítési terv,
– pénzügyi terv.
A kerületvezetô az egész tervet a

magántulajdonossal megbeszéli, majd a
tulajdonos dönt. Az éves tervet a tulajdo-
nos, a kerületvezetô erdész és az
erdészetvezetô írja alá. Ezt követôen a
kerületvezetô erdész az elvégzendô
munkákról, illetve az értékesítési
lehetôségekrôl legalább 3 árajánlatot sze-
rez be. A konkrét munkavégzés meg-
szervezése (a kiválasztott vállalkozó
értesítése, a munkagépeknek a terepen
való irányítása, a kivágandó fák jelölése,

értékesítésnél a szállítás megszervezése)
teljes mértékben a kerületvezetô erdész
feladata. Az erdészet a szakirányítási szol-
gáltatásáért kezelési díjat számol fel. En-
nek mértéke 0-3 ha között 0 euro, 3 ha
fölött 2 euro/ha-ról indul és a terület
növekedésével a fajlagos díj is növekszik. 

Abban az esetben, ha az erdôtulaj-
donos nem az erdészet szakirányítási
szolgáltatását veszi igénybe, akkor az
általa alkalmazott erdésznek egyeztetni
kell a kerületvezetô erdésszel. Ebben az
esetben a kerületvezetô hatósági fel-
adatokat lát el. 

A költségeket és bevételeket az
erdészet gazdálkodónként tartja nyil-
ván és az általa közvetített szolgáltatá-
sokért díjat szed.

Erdôgazdálkodási szolgál-
tatást nyújtó vállalkozói

kör
Ezek a vállalkozások tôkeerôsek,
eszközparkjuk modern. E vállalkozói kör
kialakulásában és megerôsödésében az
igen kedvezô banki feltételrendszer volt
a meghatározó. A gépvásárlási támogatás
részükre csupán 20%, ugyanakkor igen
hosszú futamidô mellett 80%-ot bank-
kölcsönre kaphat a vállalkozó, ha:

– a vállalkozó egészséges,
– a vállalkozás folyamatosan mûködik, 
– van megrendelése, 
– a vállalkozás jövedelmezô.

Közgazdasági 
feltételrendszer

Az erdôgazdálkodásból származó
jövedelem után az erdôtulajdonos
elkülönítetten adózik. A mezôgazdasá-
gi és erdôgazdasági tevékenységbôl
származó jövedelem 5000 euro alatt
minden erdôtulajdonos részére adó-
mentes. 

M E G H Í V Ó

a VI. Országos Erdészettudományi és Fatudományi Fórumra

A Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottsága 2003. május 14-én 10 órai
kezdettel rendezi meg a VI: Országos Erdészettudományi és Fatudományi Fóru-
mot Budapesten az Akadémia Székházának Dísztermében és Felolvasó ter-
mében. (Budapest V. Roosvelt tér 9. I. em.) A Fórum vezér témája: „A FA”, még-
pedig: „A fatermesztés, a fakitermelés és a fahasznosítás ökológiai és ökonómi-
ai vonatkozásainak tudományos megalapozása a multifunkcionális, természet-
és környezetvédô erdôgazdálkodásban.” Délelôtt 10-12.30 között a Díszterem-
ben plenáris ülésre kerül sor. Délután 14-17 óra óra között lesznek a szekció-
ülések: a Díszteremben az erdészettudományi, a Felolvasó teremben a fatu-
dományi szekció ülésre kerül sor, ahol elegendô idô áll rendelkezésre a vitára
és a hozzászólásokra is. Az érdeklôdôket ezúton is tisztelettel meghívja az:

MTA Erdészeti Bizottsága
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A támogatási rendszer 
célcsoportjai

• A mezôgazdasági struktúra javítása és
közösségi feladatok ellátása címen, az
erdômûvelés, erdôszerkezet-átalakítás,
kárelhárítás és az erdészeti útépítés
támogatása,

• a racionális földhasznosítás
érdekében az erdôtelepítések támo-
gatása,

• a hátrányos helyzetû térségek
felzárkóztatása címen, a magánerdô-
gazdálkodásnak és kiemelten a
mûködésképtelen erdôk gazdálkodás-
ba vonásának a segítése.

Az erdészeti munkák támogatása EU-s,
szövetségi és tartományi finanszírozással
történik. EU támogatás megszer-zéséhez
Brüsszelben jóváhagyott Nemzeti
Fejlesztési Tervre és operatív programok-
ra van szükség. A támogatás dokumen-
tálása és a végrehajtás ellenôrzése az
erdészeti igazgatás feladata, az EU csak
véletlenszerû ellenôrzést folytat. Alapvetô
szempont, hogy az érdemi ellenôrzés
minél alacsonyabb szintre kerüljön. En-
nek megfelelôen, a kerületvezetô erdész
feladata a pályázat tulajdonossal való
egyeztetése, formába öntése, a munkák
irányítása, majd a teljesítések igazolása. A
támogatások nyilvántartása a teljes rend-
szerben elektronikus úton történik. A
támogatás legkisebb összege 250 euro.
Az ÁFA vissza-igénylésre nem jogosultak
az ÁFA-val növelt támogatást kapják.

A támogatási rendszer
mûködésének eljárás-

rendje
Az erdôtulajdonos támogatási igényével
megkeresi az erdészetet. Az erdészetnél a
pályázat elkészítésekor tanácsokkal látják
el, majd az admi-nisztrációban segítik. Az
erdészetnél minden esetben arra törek-
szenek, hogy az elvégzendô munkákra a
legnagyobb támogatási lehetôséget
ajánlják fel. Az erdészet a pályázatot
elektronikus úton feldolgozza, majd azt a
kifizetô helyként mûködô Tartományi
Erdészeti Igazgatósághoz továbbítja, ahol
csak a pénzügyi forrás meglétét vizs-
gálják. Fontos, hogy a támogatási
szerzôdések 1 naptári évre vonatkoznak.

Amennyiben a támogatásnak nincs
akadálya, akkor a tulajdonos újra felke-
resi az erdészetet és a kerületvezetô
erdésszel megbeszélik a teendôket. A
kerületvezetô erdész az elvégzendô
munkákra a korábban leírtaknak
megfelelôen árajánlatokat gyûjt be és
ezek alapján a tulajdonos eldönti, hogy
kivel végezteti a munkát. A szakmai

irányítás teljes egészében a
kerületvezetô erdészre hárul. 

A munka elvégzése után a tulajdonos,
a kerületvezetô erdész és az
erdészetvezetô a teljesítést a helyszínen
megtekinti, a látottakat jegyzôkönyvben
rögzítik. Ezt követôen az erdészet – a
támogatás folyósítása érdekében – elekt-
ronikus úton intézkedik a kifizetôhely
felé. A pályázónak lehetôsége van rész-
kifizetésre is, amennyiben az ehhez
szükséges részteljesítés igazolva van.

Az ellenôrzés háromszintû: 
• az erdészet minden munkáról pon-

tosan tájékozott,
• véletlenszerûen a Tartományi

Erdészeti Igazgatóság,
• véletlenszerûen az EU (az EU-s

ellenôrök helybeli szakemberek,
Thüringiában összesen 10 fô).

A pályázat legfontosabb elemei:
• jogszabályi hivatkozás,
• azonosítószám,
• a munka célja, és idôtartama,
• melyik pénzügyi elôirányzathoz

kapcsolódik,
• a pályázott összeg,

• az elvégzett munka értékelésének
szempontjai, 

• számlák csatolása, illetve a kifizetés
igazolása. (A pályázó az adóhatóság felé
ezzel igazolja bevételét.),

• nyilatkozat az ÁFA körbe való tar-
tozásról.

Thüringiában nagy gondot fordí-
tanak az erdôfeltárásra. Jelenleg az
útépítést 70 %-ban támogatják.

A hazai gyakorlattól eltérôen, az
erdôsítések támogatásának alapja nem
az erdôsítés eredményessége, hanem a
szakszerûen elvégzett munka. (Az ôszi
erdôsítés és a támogatás folyósítása egy
naptári évben nem is lehetséges
másképp.) Ennek a támogatási elvnek a
hazai bevezetése – figyelemmel a
katasztrófa következtében bekövetkezett
erdei károk felszámolását segítô EU
támogatás lehetôségére – módot adna a
kivédhetetlen erdôsítési károk (aszály,
árvíz, tûz és pajor) kompenzálására.

A hazai támogatási rendbôl
hiányzó támogatási jogcímek:

• piacrajutás,
• fafeldolgozás,
• a fa energetikai felhasználása.

ESEMÉNYNAPTÁR 2003. ÉV
Február
1 Erdész-Faiparos-Vadász-Természetvédô Családi Est és Bál, Sopron
Március
18 EFDSZ Nemzeti Erdôstratégia és Erdôprogram társadalmi vitája
21 Erdôk világnapja
Április
22-23 FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia, Siófok
22 Föld napja
22-25 Erdôpedagógiai szeminárium, Szolnok
23-26 Környezeti nevelés az erdôben, Sopron
Május
3 NYME EK Valétálás, Sopron
14 MTA VI. Országos Erdészettudományi és Fatudományi Fórum

OEE Nemzeti Erdôstratégia és Erdôprogram vita, Budapest
OEE Újságírók találkozója, Szombathely

Június 
5 Környezetvédelmi világnap 

Pro Silva gyakorlati alkalmazása, Északi hegyvidék
Július
4-5 OEE Vándorgyûlés, Közgyûlés, Mátrafüred / Gyöngyös
Augusztus
29-31 EFDSZ Országos Erdészeti és Faipari Sportnapok 
Szeptember NYME Erdômérnöki Kar tanévnyitó, Sopron
10-13 WOOD TECH, Sopron
18-20 Erdésznôk VIII. Országos Találkozója, Sarród
Október
3 ERDÔK HETE: „Erdészeti nyílt nap” a Parlamentben, Bp.

Újságíró találkozó
14-15 FAGOSZ Faipari és Fakereskedelmi konferencia, Siófok

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezetének III. Kong-
resszusa

November Tudomány napja, Sopron
December OEE évzáró rendezvénye
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Megjegyzendô, hogy az árvizek által
tönkretett feltáróutak helyreállításának
elôsegítésére támogatási jogcímet
kívánnak alapítani.

Figyelmet érdemel, hogy a kisbirto-
kosok számára külön jogszabály biz-
tosít valamilyen speciális támogatást.

Üzemterv és a
térképészeti információs

rendszer
A tartományban 10 évre szóló üzemterv
alapján gazdálkodnak. Az üzemtervi
kötelezettség általános, az állami és
közösségi erdôterületekre az üzemter-
veket az erdészetek készítik. A magán-
erdô-tulajdonos maga dönt az üzemterv
készíttetésérôl, azt magánirodák is
végezhetik. Jóváhagyása az erdészeti
igazgatás feladata. Bárki készítse is az
üzemtervet, azt a tervezônek, a tulajdo-
nosnak, az erdészetnek és a minisztéri-
umnak kell aláírni. Az üzemterv
készítésének költsége kb. 27 euro/ha,
ebbôl 10 euro támogatásból meg-
szerezhetô.

Az üzemterv erdôrészlet-leírást, vala-
mint 10 évre szóló pénzügyi tervet tartal-
maz. Az erdôállomány jellemzôinek
száma töredéke a mienknek, az
üzemterv csak a gazdálkodó számára
valóban fontos információt tartalmazza.
A 10 év alatt elvégzett munkát a hazai
gyakorlathoz hasonlóan lehet vezetni,
ugyanakkor az állományokban
bekövetkezett változások átvezetését –
korosbítás, növedékesítés – nem végzik! 

Leggyakrabban az alábbi tematikus
térképeket használják:

• faállomány,
• termôhely,
• tulajdonviszonyok,
• erdôfeltárás

Állandó erdôborítású 
üzemmód

Thüringia gyakorlatilag a bükkös
klímában található. A 800 mm/év
csapadékmennyiségébôl adódóan er-
dôállományai természetes úton köny-
nyen felújulnak. Ez éppúgy érvényes az
ôshonos lombos állományokra, mint a
szigorúan gazdasági célból telepített
fenyvesekre. A történelem során az
állandó erdôborításos üzemmódot
alakították ki, melynek lényege, hogy
az erdôbôl – a záródás kismértékû meg-
bontása mellett – célátmérôre tervezet-
ten vesznek ki fát. Az állandó
erdôborítást megtartó üzemmód a
magánerdôkben igen jól alkalmazható,
mivel ezáltal még viszonylag kis üzem-

méret mellett is rendszeresen szedhetô
jövedelem. Ez az erdôkezelési-fenn-
tartási mód jól szolgálja a ter-
mészetvédelem érdekeit is, továbbá a
széldöntés veszélyét is jelentôsen
csökkenti. Kihangsúlyozandó, hogy ez
az üzemmód, csak normalizált vadlét-
szám mellett gyakorolható.

Az erdôállományok – melyek most
inkább luc- és erdeifenyvesek – lassú
szerkezetátalakításra kerülnek (bükk és
kísérô fajai, tölgyesek). Egy „átszálalás”
idôtartama kb. 100 év, mely alatt az elegy-
arányt a lombosok javára 10-15 %-kal
kívánják javítani. E lassú átalakítással a
jó nyereséget adó fenyvesek gazdasági
elônyét sem vesztik el. A felújulás
jórészt természetes úton következik be,
mesterséges erdôsítésre inkább csak
kárfelszámoláskor kerül sor. 

A vágásos üzemmódot az erdôtulaj-
donosok anyagi okokból sem tudnák
vállalni, mivel egy hektár mesterséges
felújítás költsége mintegy 10.000 euro.
(Az élômunka költsége óránként hoz-
závetôlegesen 25 euro.) A gyenge ter-
môhelyeken folytatott vágásos üzem-
mód kizárólagos hazai gyakorlata – az
élômunka árának az EU átlagához
történô felzárkóztatása következtében
– erdôfenntartásunk jövôbeni finan-
szírozási válságát igen élesen veti fel.
Ugyanakkor a többszörösen túltartott
vadlétszám miatt, még a gyertyános-töl-
gyes és bükkös klímában sincs mód a
vágásos üzemmódból való kilépésre.

Vadgazdálkodás és 
vadászat

Állami területen az erdô kezelôje, az
erdészet gyakorolja a vadászati jogot.
Magántulajdonú erdôkben a vadászati jog
valóban földtulajdonhoz kötött, mivel a
minimális vadászterület nagysága
mindössze 75 ha. Ezt sok erdôtulajdonos
már egyedül is eléri, de ha nem, a
törvényben elôírt minimális vadászterület
önkéntes társulással könnyen elérhetô.
Ugyanakkor sok erdôtulajdonos a
vadászati jogát haszonbérbe adja. 

Érdekképviselet
A magánerdô-tulajdonosoknak két
érdekképviseletük van. Sokan tagjai az
erdészeti egyesületnek, de az erdôtulaj-
donosok hatékony civil érdekképviselet-
tel is rendelkeznek. Az egyetértési joggal
felruházott civil érdekképviselet a jelen-
legi háromszintû erdészeti igazgatás min-
den szintjén megvan. Az érdekképvise-
letek megalakulását az állam támogatta
és 10 évig a mûködésüket is fedezte. Ma
már a tagdíjaikból tartják fenn magukat.

Kapcsolattartás 
a társadalommal (PR)

Minden erdészetnél – egy erre rend-
szeresített állványon, hozzáférhetô
módon – színvonalas kivitelezésû tájékoz-
tatók állnak az érdeklôdôk ren-
delkezésére, a többcélú erdôgazdálkodás,
a fafeldolgozás, a természetvédelem, a
vadgazdálkodás, a környezetkímélô
mezôgazdaság, valamint a régió ismer-
tetésére. Ezek elkészítésére a minisztéri-
um elkülönítetten biztosít forrást. 

(Szerkesztett változat)
Bartha Pál

vezetô fôtanácsos

Az ifjúság és
a természet
Tavaly nyáron Felsôtárkányban „A
közcélú erdôgazdálkodás lehetôségei
magánerdôben” tárgyú konferencián
több elôadás hangzott el. Ezek egyikét
dr. Péti Miklós tartotta, aki elôadá-
sában a következô javaslattal élt:
„Sokat segítene a társadalom és az
erdôtulajdonosok erdôtudatának
kialakításában, ha elindítanánk egy
szerény mozgalmat az iskolákban,
melynek során meglátogatnák az
osztályok vagy kisebb csoportok tanu-
lótársaik családjának vagy ismerô-
sének erdeit.”

Az ötlet nagyszerû, melynek meg-
valósítása csak az akaratunkon múlik. A
természet bemutatása különösen a leg-
jobban erdôsült megyékben oldható
meg. Az iskolákon kívül a különbözô
társadalmi szervezetek is részt vehet-
nének a megmozdulásban.

A javaslatot alátámasztandó perenyei
példát mutatok be. 2002. év tavaszán az
iskolai szünet alatt a község társadalmi
szervezete, a Híd Egyesület a diákok
részére erdôlátogatást szervezett. (A
községben nincs iskola.) A fiatalokban
maradandó élményt nyújtó kirándulás
alatt a természet, a növény- és állatvilág
titkait a községben élô kertész és
vadász tárták fel.

A példából kiindulva ajánlhatom
erdôtulajdonosok mellett a szervezésbe
szakemberek bevonását is.

Éljünk ezzel a lehetôséggel, mert
csak ily módon érhetjük el, hogy a fel-
növekvô ifjú generáció felnôttként
becsülje, óvja erdeinket, környeze-
tünket.

Schalkház Lipót


