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2003 folyamán két alkalommal hívta
össze az  MTA.Erdészeti Bizottsága az
ország kiváló erdõmûvelõit a témakört
érintõ problémák megvitatására és a
2004-ben tervezett nemzetközi erdõ-
mûvelési konferencia elõkészítésére. A
2003. november 6-án tartott „Erdõ-
mûvelés a XXI. században” címû szak-
mai kerekasztal tárgyalás eredménye-
ként a következõ témakörökben folyt
vita és alakult ki állásfoglalás: 

– az erdõgazdálkodás célja
– finanszírozási javaslatok
– a vadászat jövõképe
– magánerdõ-gazdálkodás esélyei
– a kutatással és oktatással szemben

megfogalmazott követelmények
– az erdészeti szakigazgatás korsze-

rûsítése
– PR tevékenység

Az erdõgazdálkodás célja:
Hosszú távon vagyonérdekelt, több-
célú, készletgondozó természet-
közeli erdõgazdálkodás folyamatos
erdõborítás fenntartásával, melynek
terméke a kiváló minõségû erdõ, pi-
acképes faanyag és a hasznosítható
vadállomány.

Finanszírozási javaslatok :
– A jórészt mesterséges felújítások-
ra alapozott, ma már korszerûtlen
finanszírozás helyett egy megalapo-
zott ökonómiai hátteret jelentõ
rendszer bevezetése, figyelembe vé-
ve a tulajdonosi hátteret is. A szek-
torsemleges járulékképzés és támo-
gatás sérti a tulajdonosi jogokat és
érdekeket.

– A természetközeli erdõkben foko-
zatos felújító vágások és, folyamatos
erdõborítást biztosító üzemmód esetén
a járulékrendszer alkalmazásától indo-
kolt eltekinteni.. 

– A természetközeli erdõk külön el-
bírálást érdemelnek akár vágásos
üzemmódban fokozatos felújítóvágás-
sal, akár folyamatos erdõborítást bizto-
sító üzemmódban kezelik õket. A járu-
lékfizetés és a felújítási támogatás rend-
szerébõl teljesen kivezetendõ. Ennek
alkalmazása amúgy is nehézkes a vágá-
sos üzemmódban, a folyamatos
erdõborítást biztosító üzemmód esetén
pedig csaknem lehetetlen.

Ezen típusú erdõállomány-gazdálko-
dás esetén az erdõt mint ökológiai
rendszert  magas szakmai szinten gon-

dozzuk, és olyan többletértéket óvunk
meg, illetve hozunk létre, mely a társa-
dalmat is gazdagítja. Indokolt az így ke-
zelt természetközeli erdõállományok
felújítását és fenntartását költségvetési
keretbõl a társadalmi érdek miatt külön
támogatni.

– A véghasználati elõírások a gazdál-
kodók üzemterveiben lehetõségek.
Amennyiben ezt megteszi valaki, akkor
az adott véghasználat hozamából újítsa
fel az erdõt. Az állam viszont ne vonja
el tõle az ehhez szükséges forrásokat. 

A vadászat jövõképe
A vadászat jövõképét az élõhelyi
egyensúlyt biztosító vadállományi lét-
szám adja. Az élõhely pontosan mutatja
a vadsûrûséget, tehát nem számolni
kell, hanem az elviselhetõ vadlétszámot
fenntartani. (Ennek feltétele a jogsza-
bály-módosítás a vadászterület és a va-
dászati jog tényleges gyakorlása vonat-
kozásában.)

A magánerdõ-gazdálkodás 
esélyei

A magánerdõ esetében a korszerû öko-
lógiai szemléletû erdõmûvelés érdeké-
ben a legfontosabb megoldandó felada-
tok a következõk:

a) korszerû erdõszemlélet kialakítása,
az erdõtulajdonos az erdõgazdálkodó és
az állampolgár vonatkozásában egy-
aránt.

b) A magánerdõ-gazdálkodás jövedel-
mezõsége érdekében a közgazdasági jogi
szabályrendszer korszerûsítése, ágazati
sajátosságok figyelembevételével.

c) Az erdõtulajdonnal való rendelke-
zési jog EU komform érvényesítése.

d) Az erdõvagyon mint magánva-
gyon védelme és vagyonbiztonságának
fenntartása.

e) A rendezetlen sorsú, jogilag mû-
ködésképtelen erdõk területének csök-
kentése és a birtokstruktúra javítása.

f) Szolgáltató magánerdészetek (in-
tegráció) kialakításának, mûködésének
segítése, anyagi támogatása.

A kutatással és oktatással 
kapcsolatos követelmények
– Sürgõs feladat az erdõmûvelési kuta-
tások fejlesztése.

– Az egyetemi oktatás terén nem hát-
rány a sokszínûség, de az alapokkal, az
erdei életközösség legkorszerûbb szel-
lemû, a társadalom igényeit is kielégítõ

kezelésével tisztában kell lennie min-
den mérnöknek. Vallhat más nézetet,
de azzal ne ossza meg a szakmáról ki-
alakított képet.

Az erdészeti szakigazgatás 
korszerûsítése:

Az erdészeti szakigazgatás korszerûsíté-
se terén a gazdálkodók és a természet-
védelem közös igénye a vágásos üzem-
módban kezelt, egykorú, többszáz hek-
tár területû erdõtömbök új tervezési és
felügyeleti szemlélete. Ezalatt értendõ
az alábbi szakmai elv: ahol az állo-
mánytípusok alapján a szálalóvágás
vagy szálaló üzemmód alkalmazható,
ott legyen meg a lehetõsége a szakigaz-
gatásnak ezt is érvényesíteni.

Ennek tükrözõdnie kell az üzemter-
vekben és mûködnie kell a gyakorlat-
ban. Tehát ebben a szellemben folyik a
tervezés, és a felügyelet ezt segítõen tá-
mogatja és ellenõrzi.

A PR tevékenység
jelentõsége és szerepe:

Az erdészeti ágazat leggyengébb terü-
lete. Valamennyi ágazati képviselõ által
vállalható cél kitûzését követõen min-
denkinek részt kell vállalnia benne. Ki-
emelt szerepet kell kapjanak : Erdésze-
ti  Hivatal (mint  az ágazat  szakmai fel-
ügyeleti szerve) a végre megnevezett
tulajdonos, továbbá azon  külsõ, az
ágazat népszerûsítésében tenni akaró
intézmények, amelyek véleményére
számítunk.

dr. Péti Miklós
dr. Papp  Tivadar

Erdôültetvények
telepítése a trópusi
országokban
Az erdõterületek rohamos csökkené-
se a trópusokon végre kikénysz-
erítette az erdõültetvények nagyará-
nyú telepítését. Brazília a múlt század
90-es éveiben évente 4–500 000 ha
erdõt telepít, a Fülöp-szigetek évente
50 000 ha-t szándékozik ültetni. Leg-
nagyobb mértékû az erdõsítés Kíná-
ban (évente 1,0–5,0 millió ha). Utób-
bit sürgeti az évente jelent-kezõ óriási
eróziós kártétel és a kivédhetetlen ár-
vizek veszélye.

Ref.: Dr. Szodfridt István
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