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A magyar magántulajdonon alapuló erdőgazdálkodás 
közelítő programja az Európai Unió erdőgazdálkodásához (II.) 

Erdőfelújítás, erdőfenntartás 
A privatizáció során az átlagos hozamokat tekintve a 

gyengébb erdők kerültek magánkézbe és ezeknek mintegy 
harmada a birtokbaadási folyamatok elhúzódása miatt elha
nyagolt, amelynek rendbetétele olyan anyagi forrásokat igé
nyelne az új tulajdonosoktól, amelynek nincsenek birtoká
ban. Ugyanakkor a magántulajdonon alapuló agro-erdészeti 
rendszerek az erdóígazdálkodást nem önmagukban értékelik, 
hanem hogy annak révén mennyire javul agrártermelésük 
jövedelme a racionálisabb földhasználatuk, eszközkihaszná-
lásuk és az erdő saját gazdaságukban hasznosítható hozamai 
által. Mindezek azt eredményezik, hogy a magántulajdonú 
erdőgazdálkodás gazdaságossági küszöbe alacsonyabb, más 
szóval a magánerdőben az. erdő közfunkciói alacsonyabb 
költségszinten teljesülnek. Természetesen ez nem jelenti azt, 
hogy a magántulajdonú erdők nagy része támogatás nélkül 
is fenntartható, de ez a támogatás - legalábbis az elhanya
goltan átvett területeknél - a gazdálkodás beindítására, a 
tőkeelvonás csökkentésére, az erdőgazdálkodás érdekében 
felhasznált jövedelmek utáni kedvezményekre korlátozód
hat. Azi mindenkeppen és minél előbb el kell érni, hogy a 
birtoknagyság miaui ciklikus erdőjövedelmek ne kerüljenek 
elvonásra. 

Vadgazdálkodás, vadászat 

Biztosítani kell. hogy a föld- és erdőtulajdonos élhessen 
vadászati jogának gyakorlásával és az gazdálkodhasson az 
állam tulajdonában lévő vadállománnyal, aki keserves mun
kával előállított termékeivel eléli azt. Ennek céljából a ma
gántulajdonban lévő földteriilet minimális nagyságát, ame
lyen a tulajdonos vadászati jogát önállóan gyakorolhatja, 70 
hektárban kell megállapítani. 

Fafeldolgozás 

A magánerdő-gazdaságnak létérdeke, hogy az. alapanya
got piaci értékén felvenni képes feldolgozó üzemek működ
jenek elsősorban a belföldi minőségű fűrészipari alapanyag 
és a vékony sarangolt választékok terén. Ez utóbbinál nem 
látszik elégségesnek a belföldi agglomerátumgyártók terve
zeti fejlesztése, ezért kiemelten szükséges támogatni az 

energetikai célú fejlesztéseket, és ki kell alakítani ennek a 
kis- és közepes méretű mintaüzemeit. A közép- és kisüze
mek tekintetében támogatni kell az olyan csomagoló fater
mékek előállítását, amelyben a termelőtől a fogyasztóig -
esetleges tároláson és hűtésen keresztül - eljuttathatók a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek. Számba kell 
venni a mezőgazdasági termelés minden területén az ott fel
használható fatermékeket (szerszám, építmény stb.) és tá
mogatni kell az. ezek előállítását célzó üzemeket. A fejlesz
tés másik területe az olyan kisüzemek létrehozása, amelyek 
magas készültségi fokon egyedi kertészeti és lakberendezési 
termékeket köpések előállítani. 

A magánerdő-gazdálkodás erdővagyon-kezelési 
stratégiája és programja 

Az erdőtulajdonosok nagy része felismerte alapvető ér
dekeltségét erdővagyona értékének megőrzésében, illetve 
fokozásában. Ehhez azonban arra van szüksége, hogy pon
tosan ismerje annak térbeli elhelyzekedését. határait. Sajnos 
a jelenlegi jogszabályok összekapcsolják az osztatlan közös 
gazdálkodást az osztatlan közös tulajdonlással, és így az 
önálló birtoklás csak a magánerdők egyharmadában lehet
séges, ami ellentmond a magántulajdon természetének. A 
jelenlegi helyzetet tovább nehezíti az. elaprózott birtoknagy
ság. Mivel a birtokkoncentráció az azt elősegítő központi 
intézkedések mellett is évtizedekig tarló folyamat, a straté
giának a tevékenység koncentrációjára kell összpontosíta
nia. Erre a célra azok a magántulajdonú erdészeti szakmai 
műhelyek a legalkalmasabbak, amelyek ma már szép szám
mal fellelhetők országszerte. Ezek közül pályáztatással kell 
kiválasztani, és erdőműveléssel, erdővagyonkezeléssel kap
csolatos költségeik 60-100%-os átvállalásával támogatni 
kell a legmegfelelőbbeket. Ezzel a tulajdonosok megbízása 
alapján kialakulhatnak a magántulajdonú erdővagyon-kezc-
ló szervezetek, amelyek megfelelő nagyságrend esetén ké
pesek az. elaprózott birtokszerkezet mellett is az egységes 
és tartamos erdőállomány-kezelésre és az abból származó 
ciklikusság kiegyenlítésére. 

Az információs rendszer ezeken az egységeken keresztül 
részben a tesztüzemi hálózaton, részben az Államerdészeti 
Szolgálaton keresztül biztosítható és megvalósítható általuk 
az. előbb-utóbb bevezetendő terméktanúsítványi rendszer is. 

Az agárkörnyezetben való eddigi működésük alapján 
ezek az egységek nem csupán az erdőgazdálkodás speciális 
szempontjai szerinti gazdálkodásra, hanem az agrár-erdé
szeti fejlesztések megvalósítására is alkalmasak. Ez. röviden 
összefoglalva azt jelenti, hogy a már meglévő és az ezután 
telepítendő erdőknek, az azokban folyó munkálatoknak és 
az abból nyerhető termékeknek a lehető legszorosabban 
kapcsolódniuk kell az agrárágazat más tevékenységeihez, 
úgy, hogy fokozzák az egész agráraim hatékonyságát, jö
vedelemtermelő képességét, és ezzel, valamint a környezet
re, tájra kifejtett pozitív hatással elősegítsék a vidék lakos
ságmegtartó képességét. Ennek figyelembevételével kell ki
alakítani a magánerdőkben követendő fafajpolitikai és fa-
hasznosítási célkitűzéseket is. Ennek kapcsán a mezőgaz-



dasági művelésből csak időlegesen - pl. 10-25 év, vagy egy 
vágásfordulóra - kivont területeken a faültetvényeket is tá
mogatn i kell, és az ó'shonos fafajokat e lsősorban azokon a 
területeken kell forszírozni, amelyeken véglegesen fel kívá
nunk hagyni a mezőgazdaság i hasznosí tással . 

A hosszú távú piaci működéshez javasolt 
kormányzati intézkedések 

A pénzügyi-gazdasági feltételek 

Ezeket a feltételeket úgy kell alakítani, hogy véget ves
senek a tőkekivonásnak, az a lu l támogatot tságnak és fejlő
dési pályára állítsa a magánerdő ' -gazdálkodást . 

A tőkekivonás egyik módja a cikl ikus (20-120 évente 
jelentkező') faki termelések tárgyévi , vagy társas erdőgazdál 
kodás esetén, m a x i m u m öt évre elhatárolható e redményének 
megadózta tása . E z egyéni és kis erdőbir toknál fokozottan 
érvényes . 

Fel té te lezve a b i r tokbaadások befejezését, a teljes ma-
gánerdő-gazdaság m ű k ö d é s e esetén 3,4 mill ió m 3 véghasz
nálati és 0,6 mill ió m 3 ápolóvágásokból k ikerü lő faanyag 
piacát kell biztosítani , ami a forgács és farostlemezipar ter
vezett és részben már elkezdet t fejlesztése az energetikai 
célú felhasználás támogatásával és a Fafeldolgozás alfeje
zetnél említett kis- és középüzemi kapaci tások létrejöttével 
megoldha tónak látszik. A fakitermelésből szá rmazó árbevé
tel mai áron 20,5 mill iárd Ft, ami az állami erdőkben 1996. 
évben realizált 4 ,5%-os haszonkulccsa l 0,93 milliárd Ft adó
zás előtti nyereséget és 32%-os át lagos adókulccsal számít
va 0,3 mill iárd Ft adóbevéte l t j e len tene . Mivel a magáner-
dő-gazdaság nyugat-európai megfigyelések szerint lényege
sen ha tékonyabb , mint az ál lami, ahhoz képest kétszeres 
ha tékonyságot feltételezve a teljes adómentességgel is ma
x i m u m 0,6 milliárd adóbevételről való lemondássa l 1,8 ~ 
2,0 milliárd Ft ál lna éven te rendelkezésre a magánerdő-gaz-
daság fejlesztésére. Az adóbevételekről való lemondás azon
ban csak látszólagos, hiszen a megnövekedett feldolgozás 
bevétele ennek többszöröse lesz. 

Erdőfenntartás rendje 

Az e lőző pontban javasol tak megvalósí tásával a magán
erdők fenntartásának pénzügyi feltételei 50%-ban biztosí
to t tnak l á t szanak . 2 5 % a k ö t e l e z ő bef ize tések je lenlegi 
szint jének megta r t á sáva l is b iz tos í tha tó . A még hiányzó 
25%-ot a köl tségvetésnek kell biztosí tania, közvetet ten vagy 
a fafeldolgozásból és fakereskedelemből szá rmazó adók egy 
részének át irányításával . 

Azoknál a gazdá lkodóknál , ahol az erdészeti hatóság az 
e rdő kö te lező felújítását nem látja biztosí tot tnak, köte lezővé 
kell tenni a felújítás köl tségeinek saját számlára tör ténő le
tétbe helyezését . 

Összefoglalás, javaslatok 

A magánerdő-gazdá lkodás megfe le lő pályára állítása ér
dekében a lehe tő legrövidebb időn belül , korrnányzti támo
gatással ki kell alakítani annak önálló struktúráját, amely
nek teljes mér tékben a magántula jdon és magángazdá lkodás 
elvein kell alapulnia. Ennek főbb területei: 

- érdekképviselet: (a meg lévők részvételével egy orszá
gos szövetség megalakí tásának elősegítése, alapítási költsé
gcinek 80-100, működési köl tségeinek 50-80%-os támoga
tásával); 

- gazdálkodás: az egyéni erdőgazdálkodást azonos mó
don kell kezelni, szabályozni , adóztatni stb. a mezőgazda
sági őstermeléssel , azzal a különbséggel , hogy itt a feltéte
lezett jövedelemtar ta lmat 5%-ban cé lszerű megállapítani . 
Ha az egyéni e rdőgazdá lkodó erdőgazdasági célú megtaka
rításait az erdőbanknál vezetett saját számlán helyezi el, az 
után kapjon teljes adóhalasztást , ami akkor és azután fize
t endő meg, ha erről a számláról a kivétet n e m erdőgazdasági 
célra használja fel. 

A társult erdőgazdálkodás valamennyi formájához meg 
kell adni az alakulási köl t ségek 100%-os támogatását és 
működés i köl tségeinek a n e m fakitermeléssel kapcsolatos 
árbevétel -arányos része is részesüljön 50-80%-os támoga
tásban. Az agrár és erdőgazdasági tevékenységet végző cé
geket e t evékenységük és magántula jdoni tulajdonhányaduk 
arányának megfe le lő társasági adójuk után kapjanak 50%-os 
adóvisszatartási lehetőséget , e r edményük erdőgazdasági cé
lú fejlesztésre fordított része után pedig 100%-os adómen
tességet; 

- erdőállomány gazdálkodás: a kárpót lás i vagy rész
arány-tulajdon kiadási eljárás során mindazon erdőterületek 
után, amelyeket a b i r tokbaadáskor erdőfelújítási kötelezett
ség és esetleg ennek e lhúzódásából adódóan szankció ter
helt, a szankciók eltörlése mellett az erdősí tés kezdő, illetve 

Mégis lesz erdészeti közmunka? 
Miután napvilágo t látott , hog y a z 1998. év i sikeres erdészet i közmunk a 1999-be n ne m folytatódhat, kérésünkre Harrach Péter 

szociális é s családügy i miniszte r ú r fogadot t engem , min t a z OEE elnökét, Cserép Jánost, a  FAGOS Z elnöké t é s Herczegh 
Miklóst, az EFDSZ főtitkárát . Társaságunkba n vol t a  minisztérium ké t munkatársa, Krava/ik Zsuzsanna, a  miniszter ú r személy i 
titkára é s Berény/ Gyula szzk-fáXznácsos, a z erdészeti közmunkaprogra m felelős e is. 

A köze l eg y órás, j ó hangulatú , kölcsönö s tájékoztatás t ad ó megbeszélés utá n a  miniszte r ú r határozot t Ígérete t tet t az 
erdészeti közmunkaprogra m 2000 . év i folytatása mellett . 

A beszélgeté s végé n szóbel i megállapodá s született , miszerin t a  pályáztatás előkészítésé t 199 9 tavaszá n me g kell kezdeni . 
Káldy József 

OEE elnök 



befejező" evének módosítása mellett, ha az szakmailag in
dokolt, kapjon az erdőgazdálkodó a mindenkori normatív 
támogatás maximum 50%-ának megtelelő többlettámoga
tást. Erdőgazdálkodási bírság ezekben az esetekben csak ak
kor legyen kiszabható, ha a kötelezettséget ennek ellenére 
elmulasztja. 

- erdőfenntartás: Ha a fenti adókedvezmények beveze
tésre kerülnek és megvalósul az erdőbanknál vezetett saját-
számlás rendszer, a gazdálkodók jelentős része nemcsak az 
addigi, hanem egy magasabb szin
ten történő fenntartást is meg tud 
valósítani különösebb befizetési és 
költségvetési támogatási kötele
zettségek nélkül is. Becsülhetően 
azonban a gazdálkodók mintegy 
harmada csak 

- támogatás mellett lesz képes 
erdeit fenntartani. Támogatást kell 
biztosítani, továbbá azokra az ese
tekre, amikor az erdőt olyan káro
sodás éri, melynek felszámolása 
meghaladja a tulajdonos lehetősé
geit. Ilyenek a tűz- és viharkárok, 
a hótörés. a száradéktermelés, a 
hatóságilag elrendelt növényvéde
lem és az emissziós károk. Itt a tá
mogatást a létrehozandó állami ál
talános kataszuófa alapból kellene 
fedezni. Támogathatók a turiszti
kai, pihenési-üdülési, vadgazdál
kodási, oktatási, kutatási célok, 
vagy a véderdő. Támogatni kell to
vábbá az erdőgazdasági műszaki 
fejlesztéseket, az erdő kezelésével és őrzésével kapcsolatos 
járulékos költségeket és természetesen teret kell adni az er
dőgazdálkodásban is minden olyan támogatásnak, amelyben 
a mezőgazdaság általánosan részesül (hitel, kamat, gépbe
szerzés, építés stb.); 

- birtokpolitika: a birtokkoncentráció elősegítése érdeké
ben az erdő művelési ágú ingatlanok forgalmát illetékmen
tessé kellene tenni, a forgalomból származó jövedelmet pe
dig kedvezményes - pl. 10%-os forrásadó - kulccsal kellene 
adóztatni. A megfelelő gazdasági egységek kialakítása ér
dekében lehetővé kell tenni, hogy a magánbirtok által kö
rülvett és összefüggő állami tulajdonú erdőtömbhöz, nem 
csatlakozó állami erdőt a magánbirtok erdőgazdálkodó szer
vezete haszonbérbe vehesse az államtól az állami erdőgaz
dálkodóra vonatkozó feltételek mellett. 

A források kezelése 

Az új magánerdó'k telepítési forrásai Európai Uniós pén
zekből biztosítottnak látszanak és ezek erdőfenntartási kér
dései leghamarább 15-20 év múlva jelentkezhetnek, ami
korra már remélhetőleg olajozottan működik a magánerdők 
fenntartási rendszere, amelynek biztosítania kell a forráso
kat. Az ehhez szükséges szervezet az. önállóan vagy az ag
rárbankon belül működő erdőbank részvénytársaság lehet
ne. Alaptőkéjét az állam és az erdőtulajdonosok jegyzései 
biztosítanák. Likvid tőkéjét az erdőtulajdonosok kötelező 
(erdőfenntartási járulék) és önkéntes (erdőgazdasági célú 
megtakarítások adókedvezménye) saját számlájukra történő 
befizetései, a leosztott állami támogatások és a tőkehoza
dékok adnák. Csak magánerdő-tulajdonosokkal számolva 

azok befizetései 3.0-3,5 milliárd forintra becsülhető A saját 
számláról a tulajdonosa által fel nem használt pénzből más 
tulajdonosok erdőgazdasági célú hiteleket vehetnének lel 
igen kedvezményes, esetenként kamatmentes feltételekkel, 
amelyet a betétek alacsony kamata és költségvetési kamat
támogatások tesznek lehetővé. A jelen tanulmányban meg
jelölt célok megvalósítása érdekében a működés első 5-8 
évében legalább az erdőtulajdonosok befizetéseivel egyező 
nagyságrendű költségvetési támogatásra van szükség. A 

bank működését jelentősen elősegítheti, 
ha az bonyolítja le az erdőtelepítések fi
nanszírozását is. Természetesen mind az 
alaptőke nagyságái, mind a működés 
részletes feltételeit megfelelő pénzügyi 
és banki szakemberek bevonásával kell 
kialakítani. Magával az erdőfenntartás 
„sa já tszámlás" finanszírozási rend
szerével azonban számos szakmai fó
rum (MTA. Soproni Egyelem, FAGOSz 
stb.) egyetért. 

Záradék 

Jelen tanulmányt a magánerdő-gaz-
dálkodásban érintett alulírott érdekkép
viseleti szervezetek azzal a kéréssel kül
dik meg a Miniszterelnöki Hivatalnak, 
a gazdasági, a pénzügyi, a földművelé
sügyi és vidékfejlesztési, és az EU tá
mogatásokat felügyelő tárcák vezetői
nek, hogy saját területükön adjanak meg 
minden segítséget ahhoz, hogy a hét éve 
stagnáló magánerdő-gazdálkodás végre 
fejlődési pályára állhasson és az Euró

pai Unióhoz való csatlakozásunk időpontjára méltó partnere 
lehessen Európa erdőtulajdonosi közösségének. Ahhoz, 
hogy a magánerdő-gazdálkodás elé tornyosuló akadályokon 
az Unióhoz való csatlakozás remélt idejéig úrrá lehessünk, 
hathatós kormányzati segítségre van szükség. 

Tisztelettel kérjük ezért tanulmányunk címzettjeit, hogy 
támogassák annak kormányzati szintű megvitatását a szük
séges törvénymódosítások céljából, és addig is saját terüle
tükön adjanak meg minden segítséget a magánerdő-gazdál-
kodásnak. mert ezzel nemcsak az abban érintett közel 
300 000 polgár boldogulását, hanem a magyar vidék fej
lesztését és hazánk felvirágoztatását is támogatják. 

Hajdú-Bihar megyei Magánerdő Tulajdonosok Egyesülete 
[Puskás Mihály elnök s.k.): 

Magyar Bérkilövő és Független Vadászok Országos Szö
vetsége (/)/'. Kovács Árpád elnök s.k.); 

Magánerdő-tulajdonosok és Erdőgazdálkodók Veszprém 
megyei Egyesülete (Kapcsánál .kínos titkár s.k.); 

Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövet
ségének Erdészeti Választmánya (Dr. Csötönyi József titkár 
s.k., Vas László elnök s.k.); 

Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi Szövetsége (Szuda 
János orsz. alelnök s.k., Kása Gyula elnök s.k.); 

Magánerdő-tulajdonosok és Gazdálkodók (korábban Társas 
Erdőgazdálkodók) Országos Szövetsége (Teletidv Pál elnök 
s.k.) 



BEJCZY PÉTER - ILLÉS PÉTER 

Erdőgazda-tanfolyam 
Vas megyében 

Vas megyében - mint az ország más részein - a magántulaj
donba került erdó'k aránya közel 50%. Az erdőtulajdonosok jelen
tős hányada semmilyen erdészeti képesítéssel, erdőgazdálkodási 
ismerettel nem rendelkezik. Ebből a felismerésből kiindulva jutott 
az. OEE Szombathelyi Helyi Csoportja arra az elhatározásra, hogy 
egy „Erdőgazda-tanfolyam" keretében alapvető erdőgazdálkodási 
ismeretekkel lássa el az, erdőtulajdonosokat. 

Csoportunk célja teljes mértékben megegyezett az Egyesület 
azon közhasznú funkciójával, mely szerint ismeretterjesztési, ok
tatási szerepet is betöltve, a magánerdő-gazdák minél szélesebb 
körét vonja be a szakszerű erdőgazdálkodásba, és lehetőség szerint 
az egyesületi munkába is. Annak érdekében, hogy céljainkat meg
valósíthassuk és az. ismereteket minél szélesebb körben átadhas
suk, ingyenes erdőgazda-tanfolyamot szerveztünk. Természetesen 
ezt csak támogatók közreműködésével oldhattuk meg. 

Itt szeretnénk köszönetet mondani az ÁESZ Szombathelyi Igaz
gatósága igazgatójának, Schrődl Lászlónak, a Szombathelyi Erdé
szeti Rt. vezérigazgatójának, dr. Pethő Józsefnek, és a Vas megyei 
Agrárkamara vezetőségének, hogy a gondolat felvetésétől a meg
valósítás utolsó fázisáig segítették munkánkat. 

1998 nyarán a célok és a tematika meghatározása után fel kel
lett mérnünk a konkrét igényt egy ilyen tanfolyam megtartására. 
Az erdőtulajdonosok egy hányadához jelentkezési lapot juttattunk 
el, a községek polgármesteri hivatalaihoz pedig felhívást intéztünk 
a tanfolyami lehetőségről. A jelentkezések száma felülmúlta vára
kozásainkat, mert mintegy 300 fő jelezte vissza részvételi szándé
kát. Azért, hogy a résztvevők minél könnyebben megközelíthessék 
a tanfolyam helyszínét, és kisebb csoportokban hatékonyabb mun
kát végezhessünk, öt városban. Szombathelyen. Sárváron. Vasvá
ron. Körmenden. Szentgotthárdon terveztük megtartani az előadá
sokat. 

A „tananyag'' könnyebb elsajátíthatósága végett ezzel egyide
jűleg megkezdtük egy 40 oldalas kiadvány szerkesztését. Ez rész
ben vázlatosan, részben részletesen tartalmazta az előadások anya
gát. A tanfolyamot 2x5 óra időtartamra terveztük, szombat-vasár
nap délelőtti időpontban. Arra is gondolnunk kellett, hogy részben 
a mezőgazdaságban is tevékenykedő emberekről van szó. ezért 
november végét, december elejét céloztuk meg időpontként. 

A tanfolyam tematikája az alábbi volt: 
/. nap 
- Erdőtörvény erdőgazdálkodásra vonatkozó fejezetei 
- Erdőgazdálkodók nyilvántartásba vételével kapcsolatos tud

nivalók 
- Az erdővel kapcsolatos általános ismeretek (klíma, talaj, víz. 

fafajok) 
- Erdőművelési ismeretek (erdőfelújítás, ápolás, tisztítás) 
- Fahasználati ismeretek (nevelővágások, véghasználat, fakiter

melés, erdei választékok). 
2. nap 
- Körzeti erdőtervezés (erdőterv, üzemterv, erdőgazda feladata 

erdőtervezéskor) 
- Üzemterv szerinti erdőgazdálkodás (éves erdőgazdálkodási 

terv, erdősítések műszaki átvétele, fahasználatok műszaki átvétele) 
- Erdőgazdálkodás támogatási rendszere (erdőtelepítés támoga

tása, erdészeti közcélú feladatok ellátásának támogatása). 
A kiadvány elkészítésében és az előadások megtartásában az 

ÁESZ Szombathelyi Igazgatóságának dolgozói (Balogh Csaba. Il
lés Péter, Marth József), a Szombathelyi Erdészeti Rt. központi 
dolgozói (Bejczy Péter. Gulyás Imre. Szép Tibor. Szobota Csaba. 
Tárczy Csaba. Varga Péter), az erdészeti igazgatóságok műszaki 
vezetői (Bugán József Csapó György. Galambos István, Monos
tori Miklós. Orbán Ixijos. Szemerits Antal. Tompa Miklós. Zsuppán 
Ernő) vettek részt. Önzetlen munkájukért ezúton is szeretnénk kö
szönetet mondani. Kiadványunkat a Vas megyei Agrárkamara fi

nanszírozásában sikerült elkészítenünk 500 példányban. Tanfolya
munkon közel 300 fő vett részt. 1998. november 21-én került sor 
a három hétvégén át tartó tanfolyamsorozat indító előadására. Bát
ran mondhatjuk, hogy a résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták 
az előadásokat, és véleményeik megfogalmazásával, kérdéseikkel 
aktívan közreműködtek. A résztvevők megoszlása a képviselt er
dőterület nagysága szerint az. ábra szerint alakult. 

Résztvevők aránya a képviselt erdőterület nagysága szerint 

30 ha felelt 
29% 

10-30 ha 
24% 

11 10 ha alatt 10-30 ha 
24% P 47% 

Kiemelt kérdéskör volt az. erdőterület megoszthatósága. Igye
keztünk elfogadtatni a hallgatósággal, hogy tartamos erdőgazdál
kodás csak nagyobb erdőterületen valósítható meg. Természetesen 
voltak ellenvélemények, melyek szerint az erdő tulajdoni hányad 
szerinti megosztásával, a családi, önerős gazdálkodás megvalósí
tásával egyszerűbb lenne az erdőgazdálkodás. 

Az erdőgazdálkodó szervezetek alakításának problematikája ab
ból eredt, hogy a megbízási szerződésekben 100%-os aláírás szük
séges. A tulajdonosi közösségben azonban sokan az ország más 
részein, esetleg külföldön élnek. Az aláírások megszerzése így ko
moly, sokszor megoldhatatlan problémát jelent. Ez sok esetben 
nehezíti, esetleg gátolja a szervezetek alakulását. A tulajdonosok 
igénye az lenne, hogy az erdőbirtokossági törvény előírásainak 
megfelelően ez esetben is elegendő lene a 2/3-os többségi alaira>. 
Sajnos az, erdőbirtokossági forma a jelenlegi gazdasági szabályo
zások miatt nem elég vonzó a tulajdonosok számára. 

A tulajdonosok részéről mindenütt felvetett probléma volt az 
erdőtulajdonosok földrajzi „szétszórtsága", és relatíve kis területe. 
Több javaslat is elhangzott arról, hogy felsőbb szintű kezdemé
nyezéssel az erdőtulajdonok gazdálkodónként tömhösítésre kerül 
jenek. Megítélésünk szerint is kívánatos lenne ez a területrendezés, 
mely a magánerdők érdekeit szolgálna, azonban jogilag nehezen 
megvalósítható. 

Felvetődött az erdőtulajdonosok részérói u községi erdészekre 
való igény. A jelenleg érvényes jogszabályok szerint az. érdes/ 
személye szabadon választható. Ily módon egy községhatárban 
több erdész is tevékenykedik. Mind tulajdonosi, erdőgazdálkodói 
oldalról, mind erdőfelügyeleti oldalról kedvező lenne egy - a gaz
dajegyzői hálózat mintájára felállítandó - községi (erdőtervezési 
körzetek szerinti) erdészhálózat. Ezen szervezet megfelelő módon 
láthatná el mind a szakirányítási, mind az éves tervek, elszámolá
sok elkészítésével kapcsolatos tevékenységet. 

Érdekes felvetések is elhangzottak, pl. csak az első gyermek 
örökölhessen. Ily módon elkerülhető lenne a tulajdoni hányad to
vábbi elaprózódása. Ez a felvetés természetesen nem aratott osz
tatlan sikert a hallgatótársak körében sem. Véleményünk szerint 
tanfolyamunk elérte szakmai céliát. Az erdőtulajdonosok egy ré
szét sikerült alapvető erdőgazdálkodási ismeretekkel ellátnunk, 
megismertetni velük az erdőgazdálkodás szervezetét és munkafo
lyamatait. 

Természetesen tanfolyamunk nemcsak szakmai, hanem egye
sületi célokat is kívánt szolgálni - elsősorban a kapcsolatfelvétel 
volt fontos mindkét részről - , azonban nem titkolt célunk volt a 
helyi csoport létszamának magánerdő-gazdákkal történő kibővíté
se. Elégedetten nyugtázhatjuk, hogy helyi csoportunk létszáma kö
zel 10%-kai növekedett. 

Tapasztalataink szerint valós igény van az. ilyen, vagy hasonló 
jellegű tanfolyamokra. A magánerdő-gazdálkodóknak is érezniük 
kell, hogy problémáik felvetésére, szaktanácsadásra az egyesület 
igyekszik lehetőséget biztosítani. Határozott célunk az, hogy a ma
gánerdő-gazdák magukénak érezzék egyesületünket. Reményeink 
szerint kétévente szeretnénk hasonló jellegű tanfolyamot szervezni, 
hogy az aktuális jogszabályi változásokról, szakmai előírásokról 
ismertetést kapjanak az erdőtulajdonosok. 

Példaértékűnek mondható az is. hogy a jó közös célok érdeké
hen együtt lehet és kell működni a témában érdekelt társ
szervezeteknek. 



Milán Kundéra: „A technikai fejlődés előhívta az embe
reket a barlangokból, ám amikor a technikai fejlődés to
tálissá válik, akkor vissza is kergeti oda." 

Erdészeti szerepvállalás 
az ifjúság környezeti nevelésében 

A z M T E S z Országos Környezetvédelmi Nyíl t Fórumán (Buda
pest) hangzott el dr. Kopácsi Sándornak ..A fe j lődés termé
szetigénye" c ímű előadása, mely élesen rávilágított a műszaki ér
telmiség és a pénzvilág felelősségére, a Föld és benne az emberi
ség jövőjét i l letően. A z e lőadó szerint az emberi erőforrás három 
tényező szorzataként fogható lel: 

tehetség x tudás x erkölcs. 
A tehetség öröklött tulajdonság, a tudás tanulással fejleszthető, 

az erkölcs pedig azért alapvető jelentőségű, mivel előjele pozitív 
és negatív is lehet. A z emberiség mára olyan tudás birtokába jutott, 
amellyel akár azonnal is képes megsemmisí teni magát, de hosz-
szabb távon ugyanide jutunk akkor is , ha a modernizációs törek
vések nem veszik f igyelembe az ökológiai korlátokat. Filozófiai 
szinten ez azt jelenti, hogy a Föld véges rendszerében elképzel
hetetlen a végtelen gazdasági fejlődés. Ennek a felismerésnek a 
társadalom általi elfogadása, valamint a gazdaságpolitikában való 
érvényre juttatása csak az. erkölcsiségnek a mainál magasabb szint
ién lehetséges. Gondolkodásmódunk, fogalmaink átértékelésének 
időszerűségét egy meghökkentő kérdéssel szeretném érzékeltetni. 

Vajon a gyűjtögető é letmód, avagy a fogyasztói társadalom pri
mitívebb-e? Az. Amazonas őse idé inek indiánjai által folytatott 
gyűjtögető életmód ugyanis időkorlát nélkül fenntartható, a fo
gyasztói társadalom pedig - ha nem változtat szokásain - a ter
mészeti erőforrások belátható időn belüli felélésével , a mérhetetlen 
környezetszennyezéssel és a természetes ökoszisztémák szinte tel
jes megsemmis í téséve l elkerülhetetlenül ökológiai katasztrófába 
torkollik. Az alapkérdés tehát, lehet-e fejlettebb az, ami nem fenn
tartható? Természetesen nem azt mondom, hogy térjünk vissza a 
gyűjtögető é letmódhoz, de azt igen. hogy a tőke rövid távú szem
léletmódjából fakadó mohóságát igenis korlátozni kell. Ez alapve
tően jogszabályi eszközökkel érhető el. de ezek hatékonysága nagy 
mértékben függ az állampolgárok j o g k ö v e t ő magatartásától, azaz 
a társadalom általános erkölcsi állapotától. A jogkövető magatartás 
alapja mindig a belátás, amikor is a törvény betűje mögött az ál
lampolgár felismeri a törvényalkotó céljai és azzal azonosulni is 
tud. Ebből következik, hogy az. ökológiai szemléletű neveles -
mint a belátás alapfeltétele - a fenntartható fejlődés alapköve. 

És itt jutunk vissza Kopácsi úr gondolatához, amely szerint 
erkölcsi megújulás nélkül nem lehetséges a fejlődés, hiszen ön
korlátozás a természeti erőforrások használatában, valamint a ter
mészet tisztelete csak i lyen alapon lehetséges. A z előbbi „észér
vek" után érdemes megjegyezni azt is. hogy az ember boldog
ságához - legalábbis tudat alatti szinten - hozzátartozik a termé
szel utáni vágyódás . Paradox m ó d o n az ember minél jobban el
idegenedik a természetuíl, annál inkább vágyódik vissza. Ezzel 

MAGYARORSZÁGON ELŐSZÖR, 1 9 9 9 . január 4-én, dr. Tárgyén 
yára/ fö ldművelésügyi é s vidékfejlesztési miniszte r felkérés e alapjá n 
megalakult a z Országos Erdészet i Tanács . 

Az alakul ó ülése n megjelen t a  tárca vezetőjéne k társaságába n dr. 
Tamás Károly közigazgatási államtitkár . 

A Tanác s megválasztot t elnöke : dr. Koloszár József, Sopron i Egye -
tem. Alelnöke i dr. Führer Ernő, ERTI , Káldy József, OEE . Titkár: Szedlák 
Tamás, FVM Erdészeti Hivatal . 

Tagok: a Magyar Tudományo s Akadémi a Erdészet i Bizottságából : dr. 
Mátyás Csaba, Soproni Egyetem : a z Agrárkamarától: Horváth Ferenc, 
Zalai Erdészet i é s Faipari Rt. : az erdészeti középfok ú oktatás i intézmé -
nyek oktatóiból : dr. Rónai Ferenc, Rót h Gyul a Erdészet i é s Faipari Szak -
középiskola: a  Természetvédelmi hatóságtól : dr. Kárpáthy lászló, Fertő-
Hanság Nemzet i Par k Igazgatóság : az állami erdőgazdálkodá s területé n 
dolgozókból: Müller János, „Gyulaj " Erdészet i é s Vadászati Rt , Fejes 
Dénes, Mátra-Nyugatbükk i Erdő - és Fafeldolgozó Rt. , Nyúl Bertalan, Ge -
menci Erdő - és Vadgazdaság Rt. , Balsay Sándor, Kisalföld i Erdőgazdasá g 

kapcsolatban egy évvel ezelőtt itt Győrben hangzott el egy előadás 
során a következő igazság: A testi-lelki egész ség harmóniát jelent 
önmagammal , embertársaimmal és a természettel. Eszerint kellene 
élnünk. A fenntartható fejlődés fogalmát a természet védelméről 
szóló , 1996. évi H U . törvény a következő módon definiálja: „A 
természeti értékek olyan módon és ütemben történő használata, 
amely nem haladja meg a megújuló képességüket, nem vezet a 
természeti értékek és a biológiai sokféleség csökkenéséhez, ezzel 
fenntartva a je len és jövő generációk életlehetőségeit ." A lenne 
szeti erőforrásokkal való gazdálkodás kulcsszavai tehát a használat 
módja és üteme, a megújuló képesség megőrzése , valamint a bi
ológiai sokféleség védelme. Ezek tanulmányozására pedig minden 
más ökoszisztémánál alkalmasabb a természetszerű erdő. Az ei 
d(íben hozzáérni pedagógus vagy öko lógus vezetése mellett az is
meretek és az ökológiai folyamatok közötti összefüggések szinte 
játszva sajátíthatók el. és ha ez párosul némi romantikával - amit 
az erdész-vadász, szakszemélyzet biztosíthat - . a gyerek egy eleire 
szólóan elkötelezetté válik a természet é s ökológia iránt. 

Az erdei iskolahálózat létrehozásához és működtetéséhez lehal 
az ifjúság ökológiai szemlé le tű nevelésén keresztül alapvető köz
érdek fűződik. A tudatformálás - a humán erőforrás fejlesztése -
társadalmi méretekben csak akkor lehetséges, ha az erdei iskola
hálózat megfe l e lő gyakorisággal fogadni képes a tanulóifjúság je
lentékeny hányadát, különös tekintettel a városlakókra. Becs lésem 
szerint ehhez megyénként 3 -4 erdei iskolára lenne szükség. Ennyi 
funkció nélküli épület, elhagyott erdészház minden bizonnyal ta
lálható, de ezeket tél kellene újítani, be kel lene rendezni, megkö
zelítésük érdekeben cselenként időjárásbiztos út építése szükséges, 
majd tekintettel a közállapotokra, gondoskodni kell az őrzésükről 
is. A beruházás nagyságrendjét 2-300 millió Ft-ra becsülöm, az 
üzemeltetési költségeket pedig évi 5 0 millióra. Jelentőségéhez ké
pest ez rendkívül csekély összeg , ugyanakkor az mégsem várható 
el. hogy ezt az erdőtulajdonos vagy erdőgazdálkodó teremtse e l ő 
jövedelme terhére. Közügyekben elsősorban az államnak kell me-
cénási szerepet vállalni és ezt az. összeget m e g g y ő z ő d é s e m szerint 
a három érintett minisztérium - az Oktatási, a Környezetvédelmi, 
valamin! a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium - elő 
is tudná teremleni. 

Költségvetési támogatást viszont igény és megte le lő indok nél
kül senki sem ad. A feladat tehát az. hogy az. erdei iskolahálózat 
kialakítása iránti kezdeményezést országos programmá kell fej
leszteni, és - a szándék komolyságát bizonyítandó - alternatív 
programként azt be kell integrálni a Nemzeti Alaptantervbe. 

E kezdeményezés motorja lehelne az OEE Erdészeti Erdei Is
kola Szakosztálya. Az. állami részvénytársaságok bevonása - mivel 
gyakorlatilag a beruházás és működtetés rájuk hárulna - megke 
rülhetetlen, de eddigi önzetlen szerepvállalásuk azt sugallja, hogy 
költségeik kompenzálása esetén örömmel adnának helyet e tevé
kenységnek. Ehhez a munkához, kívánok sok sikert az abban köz
reműködő pedagógusoknak és erdészeknek. 

Bartha Pál 
(Elhangzóit Győrben az Apáczai Csere János Tanítóképzőben ren
dezeti konferencián.) 

Rt. Észak-Hanság i Erdészete : a  magánerdő-gazdálkodás t képviselő k kö-
zül: TelegdyPál, ERDŐSZO V Rt . Monor, BagamériGáspár, OMMI, Posgai 
Attila, Cserfaá g Erdészet i Kft . Nemesvámos: a z Állami Erdészet i Szol -
gálat területi , hatósági , erdőtervezésbe n dolgoz ó szakemberekből : Stei-
ner József, ÁESZ Miskolc i Igazgatósága : Nádas József, ÁESZ Kaposvár i 
Igazgatóság é s Holdampf Gyula, FVM Erdészeti Hivatala . 

A Tanác s Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi l/l/, tör
vény előírása i szerin t működik , tevékenységéve l elősegít i a z erdőgaz-
dálkodás é s az erdőhöz fűződ ő egyé b érdeke k között i összhan g megte -
remtését. 

Az Országo s Erdészet i Tanác s a  miniszte r felkérés e alapjá n véle -
ményt nyilvání t a z erdészetet érint ő minde n olya n kérdésről , amelye t a 
jogszabály i s kiemel , így : 

- a z erdészetet érint ő jogszabály-tervezetekről : 
- a z erdészet gazdasági , szabályozási , valamin t hossz ú távr a szól ó 

fejlesztési irányelveiről : 
- a z erdők vagyonkezeléséve l összefügg ő egye s kérdésekről . 


