
288 Erdészeti Lapok CXLII. évf. 9. szám (2007. szeptember)

Új pályázati lehetõség a személyi jö-
vedelemadó 1%-ából „Az erdõk köz-
jóléti célú védelmére és bõvítésére”
befolyt összeg felhasználására. 

A pályázat célja a folyamatos erdõborí-
tással járó, természetes folyamatokra ala-
pozott erdõgazdálkodás támogatása, ter-
jedésének segítése. A társadalom számára
egyre fontosabbá válik az erdõ közjóléti,
természetvédelmi szerepe. A most igény-
be vehetõ 216 millió Ft-os keret közel 30
ezer adózó adója 1 %-ának felajánlásával
jött létre. Jól jelzi ez a támogatás azt, hogy
az állampolgárok egyre tudatosabban fo-
galmazzák meg igényeiket az erdõgaz-
dálkodókkal szemben, és azok elõremu-
tató törekvéseit támogatják. 

Mint ismeretes, az országban sok he-
lyen állami erdészetek és magán erdõ-
gazdálkodók egyaránt olyan, valóban
természetközeli erdõgazdálkodás meg-
teremtésén fáradoznak, amely úgy bizto-
sít faanyagot és ezen keresztül megélhe-
tést, hogy közben az erdõk közjóléti és
természetvédelmi funkciói sem sérül-
nek. A kiránduló az ilyen erdõkben nem
lát nagy kiterjedésû vágásterületet, és az
erdei élõvilág sem nélkülözi azokat a

szerkezeti elemeket (odvas fák, holtfa,
változatos faállomány), amelyek elen-
gedhetetlenek az adott területen való
hosszú távú fennmaradásukhoz, az élõ-
világ sokszínûségének megõrzéséhez. 

Az új – bár sok esetben régi hagyomá-
nyokra épülõ – gazdálkodásra való átál-
lás, az ismeretek átadása, a szemléletfor-
málás ugyanakkor idõigényes és költsé-
ges. A pályázat tehát a nagyközönség
számára is jól érzékelhetõen azon park-
erdei tevékenységekhez és védelmi ren-
deltetésû erdõk kezeléséhez kíván tá-
mogatást nyújtani, amelyek a folyamatos
erdõborítás és az egészséges erdõkép ki-
alakítása, az idõs fák megtartása érdeké-
ben elengedhetetlenek és amelyek a
közjóléti érdekeket szolgálva elõkészítik
a szálalásra, készletgondozó fahaszná-
latra való áttérést.  Támogatja a folyama-
tos erdõborítással járó erdõkezelésre va-
ló áttérés megtervezését, szakirányítását,
az erdõgazdálkodáshoz szükséges sza-
kismeretek oktatását és a széles körû is-
meretterjesztést is, aminek eszközei le-
hetnek különféle kiadványok, filmek,
tanfolyamok, oktatóhelyek vagy tanös-
vények. A pályázati célok meghatározá-
sánál fontos szempont volt, hogy azok

segítsék az elkövetkezendõ években
igénybe vehetõ EMVA támogatások ha-
tékony felhasználását, de ne legyenek
átfedésben azokkal.

A kezdeményezõk számára fontos,
hogy a nyertes pályázatok példaértékû te-
vékenységek megvalósulását támogassák.
Hisszük, hogy erdeink egy részének ter-
mészetesebbé alakítása hozzájárul ahhoz,
hogy mindannyiunk életminõsége javul-
jon, és az erdész szakma is megerõsíthes-
se a korábbi idõkben annyira jellemzõ tár-
sadalmi megbecsülést, elfogadást.

„A támogatási rendelet 2007. augusz-
tus 23-án, a Magyar Közlöny 2007/111.
számában jelent meg, száma: 91/2007.
(VIII. 23.) FVM rendelet „Az erdõk közjó-
léti célú védelmét és bõvítését szolgáló fel-
adatok ellátásának 2007. évi csekély
összegû (de minimis) támogatásáról, a
személyi jövedelemadó 1%-ának adófi-
zetõk által felajánlott részébõl képzett be-
vételbõl”.  A rendelet teljes szövege az
FVM honlapján is olvasható. Lapzárta
idején jelenik meg az a pályázati felhí-
vás, amely a támogatás igénybevételének
részletes feltételeirõl szól.”

Báder László, 
Palocsa Egyesület

Örökerdõk terjedésének támogatása 

A hazánkban mûködõ 19 állami erdé-
szeti társaság összefogásával nemrégi-
ben egy országos reprezentatív kutatás
készült a lakosság erdõállománnyal és
erdészetekkel kapcsolatos ismereteirõl.
Az eredmények megdöbbentõek.

A megkérdezettek nagy része elégte-
len és sokszor helytelen ismeretekkel
bír. Sok esetben olyan alapvetõ kérdé-
sek megválaszolásával is komoly falak-
ba ütközünk, mint például az erdész, il-
letve annak feladat- és foglalkozási kö-
rének meghatározása. 

A köztudatban gyökerezõ alapvetõ
tévhitek lerombolására néhány alapve-
tõ információ:

– Hazánk erdõterülete folyamatosan
nõ. Hazánk területének 20%-át erdõk
borítják, mely erdõterület az elmúlt 80
esztendõben 1 millió hektárral – 500
ezer futballpályányi területtel – nõtt, így
az már meghaladja a 2 millió hektárt. A
2006-ban életbe lépett Nemzeti Erdõ-
programnak köszönhetõen a jövõben is

folytatódnak az erdõtelepítések, így er-
dõsültségünk a közeljövõben megha-
ladja az ország összterületének 25%-át. 

Minden egyes magyar állampolgárra
több mint 1000 négyzetméter állami erdõ
jut, mely terület 5 lakóház területének fe-
lel meg.  (E változás nemcsak Európában,
de a világon is egyedülállónak számít.)

– Növényfajokban gazdag erdõk.
Büszkék lehetünk rá, hogy hazánk terüle-
tének több mint 9%-át eredeti növényta-
karó borítja, valamint, hogy erdeink nö-
vényfajokban való gazdagsága a Föld átla-
gának csaknem tizenötszörösére tehetõ.

– Erdészek és erdõgazdálkodók. Az
állami erdészeti társaságok az ország er-
deinek 56%-át kezelik, szakmailag elhi-
vatott szakemberekkel, összesen 1,2
milliárd hektár összterületen. Az erdé-
szek és erdõgazdálkodók a természeti
és társadalmi környezet, valamint a ter-
mészetes életminõség megõrzése és ja-
vítása érdekében igyekeznek munkáju-
kat végezni.

– Magánerdõk. Magyarország to-
vábbi erdõterületeit (44%) magánsze-
mélyek birtokolják. Az állami tulajdo-
nú erdészeti társaságok egyre több ma-
gánerdõ tulajdonos erdõkezelési fela-
datait látják el – az erdõvédelem, kör-
nyezetvédelem, természetvédelem,
egészségügyi, szociális, turisztikai, ok-
tatási-, kutatási szolgáltatások terüle-
tén –, melynek köszönhetõen újabb
erdõterületek szakszerû kezelése válik
biztosítottá.

– Turistaútvonalak. Az Európa szívé-
ben elterülõ magyar rengeteg soha nem
hitt területet foglal magában. Amennyi-
ben a hazai erdõterületeken húzódó, je-
lölt turistavonalak bebarangolására
szánnánk magunkat, annyit gyalogolhat-
nánk, mintha 8-szor körbejárnánk Ma-
gyarország határvonalán. Hazánk terüle-
tén 260 km hosszúságú erdei vasútvonal
mûködik, amelyeken évente több mint 1
millió kiránduló utazik.

A kutatási eredményekkel kapcsola-
tos további információkkal készséggel
álunk rendelkezésére:

Öhlmüller Eszter
projektvezetõ, Ferling Kft.

70/3360-769

Elképesztõ tudatlanság
Az erdõ, amit szeretünk, de nem ismerünk


