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2003. október 5-én nyitották meg az „Er-
dôk hetét”, rámutatva az erdôk megtar-
tásának – illetve növelésének – a jelen-
tôségére.

Somogy megyében – s azon belül
Dél-Somogyban, Barcs környékén – az
erdôknek igen nagy a jelentôsége, hi-
szen az országos átlagnál nálunk az er-
dôterület térfoglalása jóval magasabb.
Amint hazánkban, úgy szûkebb hazánk-
ban, Barcs környékén is négy ízben tör-
tént jelentôs túlhasználat erdeinkben:

– elôször a szabadságharc idején, il-
letve utána, amikor is a parasztságnak
juttatott erdôkben nagyarányú erdô-
pusztítás történt,

– majd a XIX–XX. századforduló ide-
jén, amikor nagy területen történt a me-
zôgazdasági terület növelése, mivel eb-
ben az idôszakban a burgonya iránti
kereslet Európában igen megnôtt,

– az elsô világháborút követô rövid
idôszakban, amikor egy ideig megnyílott
a szabad erdôrablás lehetôsége, majd

– a második világháború utáni elsô
három évben. Ekkor állami irányítással
történt túltermelés volt: sok értékes er-
dôt termeltek ki az ország újjáépítésé-
nek érdekében. Az országos érdekû
igény miatt a termelés célja igazolt volt,
– de mégis csak túltermelés történt,

– mindezeket azonban meghaladta a
múlt század kilencvenes éveiben – az
ún. „privatizációs termelések” során –
keletkezett nagymértékû kártétel, me-
lyet részben a lopások, részben az ön-
lopások okoztak.

Ma már a nagy termelések ideje lejárt.
A privatizáció során magánerdôként ke-
zelt területeken azonban helyenként még
mindig elôfordulnak szabálytalan terme-
lések, illetve falopások. Az erdôfelügyelet
visszautal ez esetben a rendôrségre, s mi-
vel ebbôl még nincs tényleges erdôvéde-
lem: mindkét intézmény a tulajdonosokra
hárítja át a felelôsséget, azzal a látszólagos
igazságtétellel, hogy a tulajdonos köteles-
sége, hogy a saját erdejét megvédje.

Igen ám, de hogyan?!
– A törvénynek nincs ereje,
– a rendôrség tehetetlen a bûnözôk-

kel szemben,
– az Erdôfelügyelôségnek nem fel-

adata az erdôôrzés, hanem feladata az
ellenôrzés és az irányítás és a büntetés,

– a kis erdôterületek tulajdonosai fe-
lelôs erdészt alkalmazni nem tudnak,

hiszen ma a becsületes erdôgazdálko-
dás mellett igen kicsi a jövedelem,

– az erdômûvelési, erdônevelési és er-
dôfenntartási feladatok – a sokéves elma-
radás miatt – a csillagos egekig érnek.

Rengeteg pénz kellene az erdôk felújí-
tásához, az elmaradt ápolások elvégzésé-
hez, a tisztításokhoz stb., illetve nemcsak
pénz, hanem emellett felelôsségtudat és
az erdô szeretete is. Ezért nagy jelentôsé-
gû – és társadalmilag fontos és szükséges
– az erdô szeretete, megbecsülése: nem-
csak a tulajdonosok részérôl, hanem
minden magyar állampolgártól is.

Ha az erdôt túltermeljük: magát a ter-
mészetet jelentô „termelôeszközünket”
csökkentjük le, illetve  tesszük tönkre!
Nem szabad elfelejtenünk: ha az iparban,
a mezôgazdaságban hibát követünk el,
az 1-2 év alatt általában helyrehozható.
De ha az erdôgazdálkodásban történik
mulasztás, akkor annak helyretételéhez –
nagy erôfeszítés és jelentôs költségtérítés
mellett – 40–100 év szükséges.

Az erdôk léte, fenntartása összma-
gyar társadalmi és nemzeti érdek. Ez –
sajnos – nincs eléggé bent a magyar
köztudatban. A magánerdôk léte, jövô-
je meglehetôsen bizonytalan, a jövedel-
mezôség sokáig ráfizetéses, csak a vég-
termelésnél – nagy sokára – van némi
jövedelem. Így az erdôk megtartása –
szeretete, megbecsülése – mindnyájunk
szívügye kell, hogy legyen. Ezért volt
jelentôs az erdôk hetének megszerve-
zése, s ami ennél is fontosabb: az erdô-
szeretet ne kampányszerû legyen, ha-
nem örökké éljen bennünk!

Hajdu István

Gondolatok az „Erdôk 
hetével”kapcsolatban

Nagyot nézne egy mezôgazda, ha az
aratás után „búzafenntartási járulékot”
kellene befizetnie, és rögvest az utcára
vonulna, ha megszûnne a vetésterület
után járó, földalapú agrártámogatás.

Az erdôgazdálkodásban fordított a
helyzet, hiszen nekünk fizetnünk kell a
növedékfokozó gyérítésekben és a vég-
használatokban kitermelt faanyag után,
és nem biztos, hogy „állami támogatás”
címén vissza is kapjuk az általunk befi-
zetett, teljes összeget.

Néhány éve még volt belsô kompenzá-
ció, tehát a befizetést csak az éves egyen-
leg után kellett teljesíteni, mára viszont
egyértelmûbbé vált a járulék adójellege.

Nem szeretném, ha félreérthetôek
lennének a fenti gondolatok. Én sem
vágnám le az egy idôben „szent tehén-
nek” aposztrofált erdôfenntartási járulé-
kot, hiszen az mindenkor egyfajta szoli-
daritási jelzés az eltérô termôhelyi adott-
ságú területeken dolgozó erdészkollé-
gák számára, az viszont ágazati érde-
künk lenne, hogy a tényleges támogatá-
sok összege a mi befizetésünk felett leg-

alább annyi legyen, mint az agrárium
más ágazataiban.

Nem irigylem az ÁESZ vezetôit és
munkatársait, hiszen az egyre szûkösebb
kereteket egyre nehezebb felosztani.
Nem tudják támogatni az elvégzett tuskó-
zásokat még ott sem, ahol ez egyébként
indokolt volt. Az erdôtelepítések és a be-
fejezett erdôsítések ápolási támogatását
meg kellett felezni, és nem jut pénz a le-
égett erdôk helyrehozatalára sem.

Nem lenne jó megkongatni semmiféle
vészharangot, de a tendenciák nem túl biz-
tatóak sem az állami szektorban, sem a
magánerdô-gazdálkodás területén, pedig
az EU-csatlakozás elôestéjén illenék emel-
tebb fôvel és magabiztosabban hirdetnünk
távlati céljainkat, azaz az ország erdôsült-
ségének megduplázását és az erdôgazdál-
kodás pénzügyi alapjainak feltöltését.

A tôkés világba fontos lenne elégsé-
ges tôkével besétálni, úgy, hogy „...dönt-
hessük a fát, és ne siránkozzunk, és hogy
ne kelljen szisszennünk minden kis
szilánkhoz...”

Dr. Czerny Károly

Miért mostoha ágazat az 
erdôgazdálkodás?

ERDÉSZBÁL
Egyesületünk – tagsági kérésre – is-
mét Sopronban rendezi meg hagyo-
mányos egyesületi bálját és családi
estjét, mely ezúttal konferenciával
egybekötve kerül megrendezésre
2004. február 7-én, a Hotel Maroni
termeiben. A további információkat
idôben eljuttatjuk tagtársainkhoz, ad-
dig is kérjük a naptárban elôjegyezni
a dátumot. Barátsággal várunk min-
den érdeklôdôt.

Rendezôség


