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AZ ERDÉSZETI STRATÉGIA INTÉZMÉNYI,
JOGI ÉS PÉNZÜGYI KERETE
- Az Erdészeti Stratégiai Javaslat felveti az EU parla
ment felé, hogy a 89/367. határozattal létesített Erdészeti
Állandó Bizottság feladatát ki kell terjeszteni:
- a környezeti tanúsításokra,
- a növény-egészségügyi intézkedésekre,
- a szaporítóanyagra és az erdészeti kutatásokra.
A javaslat hátterét az adja, hogy az előbbiek az erdészeti
politikák öszehangolásának fő eszközévé válhasson.
A javaslat felveti egy konzultatív bizottság létrehozását,
ami hasonlíthatna a mezőgazdaságban már működő ilyen
szervezethez. E bizottságban az erdészet szereplőin kívül a
fafeldolgozási és környezetvédelmi szektor érdekeit képvi
selő szervezetek jelennének meg.
A javaslat felveti az összehangolt, egységes, az európai
erdőkre vonatkozó adatbázis feljavítását. A 400/94. szabá
lyozással módosított 1615/89. szabályozással létrehozott
Európai Erdészeti Információs és Kommunikációs Rendszer
(EFICS) kifejlesztése és bevezetése még késedelmet szen
ved.
A javaslat nem látja indokoltnak a jelenlegi jogi (törvé
nyi) alapok megváltozását, ugyanis a kitűzött célok a jelen
legi keretek között is elérhetők.
A javasolt intézkedések megvalósításához az alábbi cí
meken 353 millió ECU/év, vagyis ötéves időszakon át 1765
millió ECU pénzügyi forrás szükséges:
- az erdővagyon védelme: 10 millió ECU/év,
- erdőtüzek megelőzése: 250 millió ECU/5 év,
- újraerdősítés: 500 millió ECU/év,
- a biológiai változatosság megőrzése: 3 millió ECU/év,
- környezettel kapcsolatos intézkedések: 10 millió
ECU/év,
- az erdővagyon értékének növelése: 500 millió ECU/5
év,
- ACP konvenció kereteinek megvalósítása: 400 millió
ECU/5 év.
INTÉZMÉNYI ÉSZREVÉTELEK,
VÉLEMÉNYEK AZ ERDÉSZETI STRATÉGIAI
JAVASLATHOZ
1. Az EU Parlament Költségvetési Bizottsága támogatja
az erdészeti stratégia pénzügyi forrásainak biztosítását.
Javasolja a kiadások és a költségvetési áttekinthetőség
racionalizálását, továbbá az erdészeti szektor javára bizto
sított költségvetés új, összefogott tagozódását a tervben.
2. Az EU Parlament Gazdasági, Deviza és Iparpolitikai
Bizottság további szempontokra hívta fel az előterjesztő fi
gyelmét:
- Az erdészeti szektor jelentős mértékben fejleszti, hoz
zájárul azokhoz a termékekhez, amelyek a modern társa
dalmak jólétéhez járulnak hozzá. (Papír - a társadalmi alap
igény alkotórésze.)
- Az erdészeti szektor éves termelése (fa és fatermékek,
papír és papírtermékek stb.) 1993-ban 260 milliárd ECU
összeget foglalt magába. Fontos nyersanyag további más
ágazatok számára és a megújítható energiaforrások körében
a vízenergia után a legfontosabbak egyike.

- Az erdészeti szektor fontos munkahelyteremtő ágazat
a jövőben is.
- Az erdészeti szaktor vállalkozói a világpiacon és a bel
földi piacon nemzetközi versenyben állnak. Az EU-nak job
ban koordinált álláspontot kell kialakítani.
- Az EU-nak a versenyfeltételek harmonizálására és az
erdészeti szektor és faipar összefüggő stratégiájának kiala
kítására kellene koncentrálnia.
A cél az egyes államok erdészetpolitikájának koordiná
lásával érhető el.
A fenti megfontolások egyike sem áll ellentétben a tar
tamos erdőgazdálkodás alapelveivel, amely meghatározó
alapelv kell maradjon az erdők használata számára az egész
világon.
A Bizottság ezen alapelvek visszatükröztetése érdekében
16 kiegészítő jellegű módosító indítványt fogalmazott meg.
3. Az EU Parlament Környezetkérdések, Népegészségü
gyi és Fogyasztóvédelmi Bizottság 22 - általa megfogal
mazott - következtetést az előterjesztő építse be a határo
zatba, melyek közül az újszerűek a következők:
- a tartamos gazdálkodás keretében az erdészetben a tá
mogatási elvet meg kell őrizni;
- a stratégia elsődleges célja az erdők genetikai és bio
lógiai erőforrásainak fenntartása s növelése legyen;
- javasolja az előterjesztőnek, hogy a védett területek
közösségi rendszerét a NATURA 2000 program bázisán ál
lítsa fel;
- javasolja a környezeti kritériumok és indikátorok be
vezetését;
- javasolja a származás igazolásának bevezetését;
- javasolja a tájékoztató jelentés készítése kötelezettsé
gének rögzítését a Riói erdőnyilatkozat, az UNCED által
elfogadott kötelezettségek betartásáról;
- javasolja egy különleges feladattal megbízható csoport
felállítását, mely az erdészettel foglalkozó főigazgatóságok
ezen tevékenységét koordinálja és támogatja;
- javasolja nyilvános ismertetéseket, tájékoztatásokat
célzó akciók támogatását.
4. A Régiók Bizottságának véleménye az EU Erdészeti
Stratégiájáról.
A Régiók Bizottsága támogatja az EU Erdészeti Stratégia
elfogadását és támogatja a parlamenti bizottságok javasla
taival történő kiegészítését.
AZ ERDÉSZET ÉS M A G Y A R O R S Z Á G
A magyar agrárkormányzat legutóbb 1997. évben foglal
kozott az AGRÁRPOLITIKA keretei között az ERDÉSZET
kérdéseivel. A kezdeményezésnek egyik fő célja, hogy az
Agrárpolitikai anyag előkészítése mentén képesek legyünk
az EU-hoz történő csatlakozás menetében felmerülő szakági
kérdésekre választ adni. Másik fő célja az volt, hogy az
agrárterületen a szükséges fejlesztési feladatok kerüljenek
feltárásra, bemutatásra és nyilvános megvitatásra. További
cél volt, hogy alapozza meg a nemzeti agrártörvényt, melyet
a magyar parlament 1997. évben elfogadott.
Az Agrárpolitika keretei között összeállított Erdészeti
anyag több év előzetes elemző munkájára épül, melynek
során értékelésre került:
- az ágazat nemzetközi környezete,

- a magyar fagazdaság erőforrásai és mozgástere,
- birtok- és tulajdonszerkezetben bekövetkező változá
sok,
- az erőforrások és működtetésük feltételei,
- az ágazati kapcsolatok,
- pénzügyek, jog és az intézményrendszer működése,
- az erőforrás-fejlesztési szükségszerűségek és a harmo
nizációs követelmény.
Á L T A L Á N O S HELYZET, FEJLŐDÉSI I R Á N Y O K
ÉS FELTÉTELEK
Az erdő, mint ökológiai rendszer, sokféle társadalmi
igény kielégítésében játszik szerepet. Ebben a szemléletben
az erdő védelmén túl az erdőgazdálkodás feladata az erdők
fatermő képességének fenntartása, bővítése; a fafeldolgozó
ipar alapanyagokat és késztermékeket állít elő; a fűrészipar
(fűrészáru, parketta, csomagolóanyagok) és a lemezipar
(furnér, rétegelt lemez, faforgácslap, farostlemez), a fakereskedelem pedig mind az erdei faválasztékok, mind a fa
termékek forgalmazását végzi. Az erdőgazdálkodás, a fafel
dolgozás és a fakereskedelem együttesen: fagazdaság.
Stratégiai szempontból az európai erdőkért felelős mi
niszterek strasbourgi és helsinki konferenciáinak határozatai
irányadók.
Az említett fórumokon a következőket állapították meg:
- Európában a fatermékek iránt továbbra is növekvő ke
reslet várható;
- az európai hengeresfa-ellátás megfelel a várható keres
letnek;
- a fűrészáru-termelés 25-35, a falemezek termelése 20,
a papíripari rostos féltermékek termelése 30, a papíripar ter
melése pedig várhatóan 50 százalékkal fog növekedni reál
értékben, változatlan ár- és költségszínvonal mellett;

FeHoVa
Újabb lehetőséget kapott az erdőgazdálkodás, hogy kilépjen
a nagyközönség elé. A szaktárca támogatásával az erdőgaz
daságok, az FVM pedig 300 négyzetméteren mutathatta be
az erdőt és állatvilágát. A vásárszervezők jó érzékkel szer
vezték a falusi turizmus, a lósport, a fegyver, a horgászat,
a vadászat iránt érdeklődőknek az idei kiállítást. A standok
között hömpölygő tömeg végül is a szervezőket igazolták.
Nekünk erdészeknek minden évben egy lehetőség - s nem
is akármilyen -, hogy százezrek előtt hívjuk fel magunkra
a figyelmet.

- a fahulladék egyre nagyobb hányadát fogják nyers
anyagként hasznosítani, az újrahasznosítás pedig igen kör
nyezetkímélő nyersanyaggá teszi a fát;
- a hengeresfa és a fatermékek jelentős áremelkedésével
kell számolni;
- Európa nettó faimportja növekszik, ezzel egyidejűleg
az európai termékeknek ár és minőség tekintetében verseny
képesnek kell lenni; a protekcionista intézkedések nem te
kinthetők reálisnak;
- új termékek jelennek meg a piacon, amelyeket a ter
melési költségek csökkentése, a minőségjavítás, valamint az
új felhasználási területek megcélzása kényszeríti ki;
- az átalakulóban levő országok nettó exportőrből nettó
importőrré válnak;
- a mezőgazdaságból kivont erdőterületeken végrehajtott
erdőtelepítések az ipari fa termelésére 2020. évig nem gya
korolnak hatást;
- a faanyag energetikai célú felhasználása évente másfél
százalékkal növekszik;
- az erdőgazdálkodás költségei folyamatosan növeked
nek, a központi források pedig továbbra is korlátozottak
lesznek;
- nem szükséges minden erdőt intenzíven művelni, kü
lönösen a gyenge termőképességű területeken, ahol azonban
elsődleges a fatermesztés, ott elviselhető költségekkel kell
gazdálkodni;
- Európában a tartamosság társadalmi-gazdasági szem
pontból biztosított, a kis magánerdő birtokokon azonban a
gazdálkodás tartamossága gazdasági szempontból megkér
dőjelezhető.

Fontos megállapítás, hogy a környezetvédelem a nem
zetközi kereskedelemben is meghatározó szerepet fog
játszani. Egy ilyen rendszer azonban erősíteni fogja a
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fatermékeknek mint újratermelhető, környezetkímélő
terméknek a pozícióját, tehát erősíteni fogja a helyette
sítő termékekkel szemben a fatermékek versenyképessé
gét.

Pro Natura Díjak a Föld Napja
alkalmából
A Pro Natura Díjat az MTI jelentése szerint hatan
vehették át. így Claudio Caratsch, Svájc korábbi bu
dapesti nagykövete a svájci-magyar termé
szetvédelmi kapcsolatok erősítéséért; Krizsán József
né, a Mezőtúri Református Általános Iskola és Diá
kotthon biológiatanára a fiatalok környezeti oktatá
sáért és neveléséért. Moór Gyula, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park igazgatóhelyettese a térségben kifej
tett természetvédelmi munkájáért; Szentendrey Géza,
a Dunakanyar Erdei Általános Iskola igazgatója is
meretterjesztő munkájáért; a Vám- és Pénzügyőrség
Országos Parancsnoksága a veszélyeztetett állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelme elleni fellé
péséért; Breuer László, a Göncöl Szövetség, valamint
a Pangea Egyesület elnöke természetismereti tábo
rok szervezéséért kapta a kitüntetést.
A kitüntetetteknek gratulálunk, a témára visszaté
rünk.

A világ éves fanövedéke - összehasonlítva más újratermel
hető nyersanyagokkal - több. mint a burgonya-, búza-, rizs-,
kukorica-, árpa-, zab- és rozstermelés együttesen. Ipari alap
anyagokkal összehasonlítva: a világ fakitermelése közel azonos
a cement-, acél-, műanyag- és alumíniumtermelés összegével.
A világátlagon belül az ipari országokban a tűzifa-felhasz
nálás szerényebb mértékű, míg a fejlődő országokban megha
tározó és a népesség növekedésével szoros összefüggésben van.

Korunkra tehető az a felismerés, hogy az erdő nem csu
pán termőföld, amelyen faállomány van, hanem összetett és
bonyolult életközösség, talajával, vizeivel és a benne élő egymással életközösséget alkotó - növényekkel, állatokkal.
Mint a legkevésbé háborított élőhely biztosítékot nyújt az
élővilág fennmaradásához, védi a talajt, a vizeket, tisztítja
a levegőt, pihenést biztosít az ember számára, tájalkotó
elem, ugyanakkor anyagi javakat is szolgáltat. Az Európai
Unió a világ harmadik legnagyobb fafelhasználója, de csak
szükségletének felét fedezi saját termeléséből, az immate
riális javak változó mértékű igénybevétele mellett.
Területét tekintve Magyarországon az erdő - a szántó
után - a második legnagyobb művelési ág.
Az erdőgazdálkodás alá vont terület 1 887 834 ha (1997.
december 31.), az erdőtervvel rendelkező és faállománnyal bo; rított terület pedig 1 756 121 ha. Az élőfakészlet 315 millió
m , az átlagos élőfakészlet 182 m'Vha, a folyónövedék 11,3
millió m \ illetve 7,1 m /ha (1996. XII. 31-ei állapot). Az ál
talános európai helyzettől eltérően Magyarországon az összes
erdőterület 85 százalékán lombos erdő található, a fenyőerdők
területe csupán 15%.
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Az erdők tulajdonosi szerkezete úgy alakul, hogy a je
lenlegi erdőterületnek mintegy 60 százaléka állami, 40 szá
zaléka magántulajdonban lesz a kárpótlási folyamat lezárul
tát követően. Az új erdőtelepítések azonban - a termőföld
jövőbeni, minimálisan 80 százalékos magántulajdona okán
- elsősorban magántulajdonúak lehetnek. Mintegy 250-290
ezer új erdőtulajdonossal kell számolni.
Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesí
téséről szóló 1995. évi X X X I X . tv. alapján az állami erdők
vonatkozásában a tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a
Pénzügyminisztérium a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot
hatalmazta fel.
Az állami erdővagyont meghatározó mértékben 19 az
ÁPV Rt.-hez és 3 a HM-hez sorolt részvénytársaság kezeli,
amelyek a fűrészipari kapacitások jelentős részével is ren
delkeznek. Feladatuk a kincstári tulajdonban lévő erdő szak
szerű kezelése, fenntartása, a közcélú feladatok ellátása. Az
állami erdőgazdálkodás működőképességének, szakmai
színvonalának megőrzése és javítása érdekében az erdőgaz
daságok versenyképességét EU-konform szabályozás kere
tében is biztosítani szükséges.
Az erdők anyagi és nem anyagi jellegű hozamai és szolgál; tatásai tartamosságának biztosítása, az erdővagyon védelme ér
dekében Magyarországon több mint 100 éve önálló erdészeti
szakigazgatás létezik. Jelenlegi felépítésében 1997. január 1.
óta működik és látja el az erdők védelme, fenntartása érdekében
nélkülözhetetlen, jogszabályokban meghatározott igazgatási fel
adatokat az Állami Erdészeti Szolgálat és 10 alárendelt területi
igazgatóság. A feladatokat végző intézmények rendkívül ala
csony létszámmal, alulfinanszírozottan, állandósult túlterhelt
ségben látják el - az előzőkben vázoltak következményeként -
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a nagyságrendekkel gyarapodott munkát. Az erdővagyon vé
delme érdekében a fejlett államokban (melyek hazánkban ha
sonló ökológiai adottságokkal, erdőállományokkal és erdőgaz
dálkodási múlttal rendelkeznek), így az EU országokban önálló
erdészeti szakigazgatási szervezetet működtetnek. Ugyanakkor
kétségtelen, hogy az egységes magyar erdészeti szolgálat létre
hozása meghagyta a területi működéshez szükséges önállósá
got, a biológiai alapokhoz alkalmazkodó regionális működési
területeket, azok mozgékonyságát, a megfelelő döntési jogkö
röket, de a szakmai elemző, fejlesztő, ellenőrző munkát jobban
ellátja. Az informatikai és műszaki fejlesztési feladatokat egy
ségesen és takarékosan oldja meg. Az ágazati döntés-előkészí
tésekhez magas színvonalú elemzéseket szolgáltat.
Az 1980-as évek végén még sikeres fagazdaság az 1993.
évre igen alacsony jövedelmi pozícióba került. A kilencvenes
* évek elején megindult változások, a piaci viszonyok alakulása.
í a keleti fapiac összeomlása, a jugoszláv kereskedelmi korláto
zások, az árfolyamveszteségek, a növekvő kapacitás-kihaszná
latlanság, a likviditási gondok enyhítésére felvett hitelek magas
kamatterhei, a termelői árszínvonalat meghaladó input költsé
gek növekedése járultak hozzá, hogy az eredményesség vesz
teségbe fordult.

A magyar gazdaság utóbbi években elért GDP-növeke
dése az erdőgazdálkodás és faipar számára a kereslet növe
kedésével jár. Az állami erdőkezelő részvénytársaságok belés külpiaci pozíciójának javulása is növelte az eredményes
séget.
Hosszabb távon azonban az erdőgazdálkodás igen se
bezhető, mivel jövedelmezősége alacsony és nagymérték
ben kiszolgáltatott az exportpiacoknak.
A magyar fafeldolgozó-ipari kapacitások (feldolgozási
technológiák) nem felelnek meg a kívánatos mértékben fa
választéki (fafaji) lehetőségeknek, illetve adottságoknak. A
fahasznosítás szerkezete a fejlődő országok színvonalán
van, ami elsősorban a vékonyfa hazai hasznosításában tük
röződik. Ugyanakkor a magyar piac kicsi ahhoz, hogy op
timálisan működtethető gyártókapacitás termékmennyiségét
felvegye, tehát nagyobb régióban kell tervezni.
Piaci verseny tekintetében elsősorban Romániával, Cseh
országgal, Szlovákiával, Lengyelországgal, Horvátországgal
és a szovjet utódállamokkal (Ukrajna, Oroszország) kell

számolnunk. Erdészeti adottságaik jobbak, munkaköltségeik
alacsonyabbak. Potenciális konkurensnek tekinthetők a dél
kelet-ázsiai és az észak-amerikai fatermék-exportőrök. A
konkurenciaharcot távlatilag a hazai piacon is meg kell vív
ni. Ez sikeresen dinamikus termékinnovációval, vevőorien
tált értékesítési politikával lehetséges.
Ökológiai szemléletű és ökonomikus fahasznosítás ter
mékpályái: a hengeresfát felhasználó fűrész-, furnér és ré
tegelt lemezt gyártó ipar, az ipari (vékony) fát felhasználó
agglomerált lemez-, cellulóz- és papíripar és az energetikai
célú fahasznosítás. A felhasználói kör tehát az építőipar, a
bútoripar és - jelenleg elsősorban - a lakosság. Az erdő
gazdálkodás és a faalapanyag ipar szempontjából tehát meg
határozó - mind a belföldi, mind az exportigények tekinte
tében - az építő- és a bútoripar aktivitása.
Az erdőgazdálkodás nemzetgazdasági céljának az erdők
kel szemben támasztott sokrétű társadalmi igénynek hosszú
távon történő biztonságos (tartamos), a környezetvédelem
mel, a földhasznosítás és a talajvédelem érdekeivel össze
hangoltan növekvő mértékű kielégítését kell tekinteni.
Az erdészetpolitikai tervezés és cselekvés abban a keretben
mozog, amelyet egyrészt az erdészetpolitikai célok, másrészt
az aktuális erdőszerkezet határol. Az erdészeti politikai célja
az, hogy a természetes környezetünket alakító erdő tulajdonosa
és a köz érdekeivel egyezően fennmaradjon, szolgáltatásai és
termékei pedig piaci értékítélettel kerüljenek forgalomba. A
megfogalmazott célok közvetítése érdekében meg kell alkotni
az erdővel összefüggő jogszabályokat. E tekintetben azonban
megállapítható, hogy jogbizonytalanság jelenleg sincs. Az er
dészetpolitikai célok a társadalom erdővel szembeni beállított
ságát tükrözik. Ez a beállíthatóság nem állandó, folyamatosan
változik.

A társadalmi igényeknek az erdőállomány gyarapításá
val, minőségének javításával lehet megfelelni. Prognózisok
szerint a racionális földhasználat során a szántó művelési
ágból 15-16% más művelési ágban történő hasznosítással
lehet számolni. Az alternatív földhasznosítás keretében tör
ténő erdőtelepítésnek - összehasonlítva más megoldásokkal
- jelentős kockázati elemei is vannak. Mindenekelőtt a kár
pótlási folyamat, valamint a rendelkezésre álló földterület
termőhelyi adottságai. Az alternatív földhasznosítást pedig
- mint lehetőséget - az agrárpolitika egyik elemeként kell
alkalmazni.

FELHÍVÁS
Az „EMBER az ERDŐÉRT" ALAPÍTVÁNY 1993.
évben emlékérmet alapított az erdőgazdálkodásban
és az erdőgazdálkodásért elért kimagasló egyéni
szakmai teljesítmények elismerésére.
Az elismerés alapja a hosszú távú, tartamos erdő
állomány-gazdálkodás fenntartása és fejlesztése ér
dekében kifejtett gazdálkodási, igazgatási, tervezési,
felügyeleti, kutatási, oktatási és nemzetközi tevé
kenység lehet.
Az emlékérem odaítélésére szóló javaslatokat
1999. június 30-ig kérjük beküldeni az Alapítvány
címére (1860 Budapest 55. Pf.: 1.).
A kitüntetések odaítéléséről a szaksajtóban tájé
koztatót adunk.
„EMBER az ERDŐÉRT"

ALAPÍTVÁNY

Elfogadva az erdővel szemben támasztott komplex tár
sadalmi igényt, az erdőtelepítést és az erdőfelújítást ökoló
giai, ökonómiai és szociológiai igényeknek megfelelő, nem
zeti léptékű feladatnak kell tekinteni úgy, hogy nagyobb folyamatosan bővülő - erdőterület esetén bővülhet a védel
mi funkciót betöltő, illetve a védett erdők területe is.
Hosszú távú stratégiai cél Magyarország erdősültségének
25-27%-ra emelése. Ennek érdekében EU támogatás eseté
ben fokozatosan el kell érni a 2000. évtől a 20 000 ha/év
erdőtelepítési ütemet. Ennek biztosítani kell anyagi, bioló
giai, műszaki, szellemi és szervezeti feltételeit. Ezen erdő
telepítési ütem esetén a kitermelhető fatömeg növekedésé
vel számolhatunk. A faanyag korlátozott mértékben besze
rezhető, elemi szükségletet kielégítő, mind előállítását,
mind használatát tekintve környezetkímélő termék. Az ér
tékes fűrész- és lemezrönk részaránya 27-28% körül várha
tó, az ipari fa részaránya meg fogja haladni a 31%-ot, a
hazai feldolgozhatóság érdekében a feldolgozó-kapacitások
fejlesztése támogatandó terület.
Szükséges a magánerdő-tulajdonosok erdőgazdálkodási
szándékainak megismerése (vagyongyarapítási céllal tarta
lékol; saját célra végez kitermelést, nem jelenik meg kíná
latával a piacon stb.). A célok megvalósítása érdekében tisz
ta tulajdonképet kell kialakítani a magántulajdonú, egyéni
vagy társas erdőgazdálkodásban zajló gazdasági folyamatok
megfigyelésére. A felsoroltak különleges jelentőségűek, mi
vel a tervezett erdőtelepítések túlnyomó része magántulaj
donon valósulhat meg.
Jelenleg az új erdőtulajdonosok nem mindegyike ren
delkezik elégséges szakmai, jogi, pénzügyi ismerettel.
Társadalmi érdek azonban az erdők stabilitásának fenn
tartása, ezért - legalább addig, amíg a magántulajdonos
szervezetek még nem működnek - az államnak vállalnia
kell az erdészeti szaktanácsadás szervezését, finanszíro
zását, beleértve az integrációs tevékenység ösztönzését
is. Távlatilag a szaktanácsadás vállalkozói tevékenység
nek tekinthető.
Az erdészeti fejlesztésekben fontos célkitűzés az erdőte
rület mennyiségi növelése, minőségi javítása és közérdekű
védelmi funkciójának fejlesztése. Az indokok: környezetvé
delem, alternatív földhasznosítás, piaci követelmények.
Emellett, illetve ezzel egyidejűleg kell gondolni az erdészeti
infrastruktúra fejlesztésére is. Ez elsősorban az erdőfeltárási
tevékenység aktivitásának növelését jelenti a környezet- és
természetvédelmi szempontokat érvényesítő feltáró útháló
zat bővítésével. Az erdészeti fejlesztések - sajátosságaiknál
fogva - költségvetési támogatást igényelnek.
Mivel az erdőgazdálkodást az agrárgazdaság egyik fon
tos részének tekintjük, ezért a forrást ebben a rendszerben
kell megjelölni, kiemelve az erdő alternatív földhasznosí
tásban, környezetvédelemben játszott szerepét. A források
örökös szűkössége miatt - az automatizmus érvényesülése
mellett - rendszeresen mérlegelendő, hogy milyen arányt
képviselhet a minőségfejlesztés, illetve a bővítés. Olyanfor
mán, hogy az erdészeti, környezet- és természetvédelmi,
ipari, infrastrukturális és regionális érdekek egyensúlyban
legyenek. Az egyensúlyt mindig a leginformáltabb szinten
hozott döntéssel lehet érvényesíteni. Megoldatlan az erdő
gazdálkodók által szükségszerűen végrehajtott közcélú fel
adatok és infrastrukturális fejlesztések folyamatos és biz
tonságos finanszírozása. Ha a társadalom deklarálta, hogy
az erdő immateriális szolgáltatásai közcélúak, akkor képvi
selőinek e feladatok finanszírozásáról gondoskodni kell.
Dauner Márton

SOMOGYI ZOL TAN

Ötéves az Európai Erdészeti Intézet
„A döntéshozóknak és az egész világnak szüksége van a
kutatásra" - ez lehet a legutóbbi ENSZ közgyűlések, erdé
szeti világkonferenciák, erdészeti miniszteriális
konferenci
ák és más, az erdészetet is érintő nemzetközi fórumok és
rendezvények egyik legfőbb közös megállapítása. A döntés
hozóknak az emberiséget érintő döntéseikhez ugyanis job
ban meg kell érteniük azt, hogy az erdők, illetve az erdő
gazdálkodás milyen szerepet játszanak a társadalomban ehhez pedig kutatásra van szükség. A kutatás szerepét ko
rábban alulértékelték, de az utóbbi időben a világban egyre
inkább elfogadják, hogy a kutatás közeli és távoli jövőnk
záloga. Többek között ez a felismerés vezetett az Európai
Erdészeti Intézet (EFI) öt évvel ezelőtti
megalapításához.
Most, amikor a hazai erdészeti kutatás centenáriumát is ün
nepeljük, érdemes röviden áttekinteni az EFI első öt évét,
ami által talán hazai eredményeink és lehetőségeink is új
megvilágításba
kerülhetnek."
Egy európai erdészeti kutatóintézet létrehozásához már
a fentiek is elegendő indokot szolgáltattak volna. Az EFI
megalapításához azonban az a felismerés is hozzájárult,
hogy az egyes országok egymástól többé-kevésbé elszige
telten működő intézményei számos olyan megfigyelést, ku
tatást folytatnak, amelyekből európai léptékű következtetést
is le kellene, és le is lehet vonni. Az EFI alapvető célját
ezért nem véletlenül a következőképpen fogalmazták meg:
„Az Európai Erdészeti Intézet missziója páneurópai szin
ten
• önállóan vagy kooperációban kutatások folytatása a leg
fontosabb területeken, illetve ilyen kutatások elősegítése

az erdőkkel, erdőgazdálkodással, illetve erdei termékek
kel kapcsolatban; valamint
• a kutatási eredmények megismertetése minden érdekelt
tel, nevezetesen a politika kialakítása és végrehajtása te
rületein
.
annak érdekében, hogy elősegítse az európai erdők megőr
zését és a bennük folytatott tartamos gazdálkodást."
Az EFI kétéves előkészítés után, 1993. október 1-én ala
kult meg. Tagjai elsősorban erdő- és erdészeti kutatással
foglalkozó kutatóintézetek, illetve egyetemek. (Az EFI-nek
néhány nem kormányzati, illetve nem egy országhoz tartozó
tagintézménye is van, erre példa az Európai Földtulajdono
sok Szövetségének vagy a WWF-nek a tagsága.) A 26 ala
pító tag között hazánkból ott találjuk az ERTI-t is. 1998-ra
a tagok száma meghaladta a százat, ami önmagában is mu
tatja az EFI működése iránti növekvő igényt, valamint azt,
hogy milyen dinamikusan fejlődik az intézet.
Az intézet tevékenysége alapvetően az alábbi formákban,
illetve területeken zajlik:
• önálló kutatás végzése,
• szemináriumok, workshopok szervezése,
• publikációk készítése és terjesztése,
• adatbázisok fenntartása.
Az önálló kutatást illetően 1997 végéig, azaz alig több,
int négy év alatt az intézet 76 kutatási témát zárt le, és 38
téma kutatása volt folyamatban. Az EFI tevékenységének
meghatározásakor igyekszik a legkurrensebb, a szakmai kö
zönség által leginkább figyelemmel kísért területen előre
haladást elérni, s az eredményeket minél szélesebb körben
megismertetni. Az ily módon állandóan aktualizált kutatási

Tudományos cikkek az Erdészeti Lapokban
Az Erdészeti Lapok (EL) szándéka az, hogy a jövőben teljes értékű tudományos cikkeket közöljön az
erdőkkel és erdőgazdálkodással foglalkozó kutatók, oktatók, gyakorlati szakemberek és valamennyi más ol
vasó számára. Az EL terjedelmi és egyéb korlátok miatt csak rövid, a legfontosabb adatokra, táblázatokra,
grafikonokra stb. kitérő, új tudományos eredményeket tartalmazó cikkeket közöl; hosszabb tanulmányok,
szakirodalmi áttekintések publikálását nem vállalja.
Az EL feladatának tekinti, hogy a lapban csak magas színvonalú tudományos cikkek jelenjenek meg az
erdészeti tudományok és az erdőgazdálkodás folyamatos fejlődése érdekében. A magas színvonal tartása
végett - a nemzetközi normáknak megfelelően - az EL a tudományos cikkekkel szemben olyan igényeket
fogalmaz meg, amelyek a nemzetközi tudományos életben is elfogadottak. Ezeket az elvárásokat, valamint
az előző évben lektorálásra felkért szakértők névsorát a lap minden évben egyszer közli.
Az előbbiek biztosítására az EL egy vagy két lektort kér fel minden cikk elbírálására. A lektorálás névtelen.
A lektori véleményt a szerző(k)höz el kell juttatni, s szükség esetén a lektor(ok) észrevételeit figyelembe véve,
a cikket át kell dolgozni. A Szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy csak olyan cikkeket közöljön,
amelyek a lektor(ok) véleménye alapján az elvárásoknak megfelelnek. (A lektorálásért az EL honoráriumot
nem fizet.)
A lektorált cikkeket az EL „Erdészeti Tudomány" nevű, szükség szerint jelentkező rovatban helyezi el. A
publikálásra leadott cikkben közölt új tudományos eredmények elsőségének védelme érdekében az EL közli
mind a cikk beérkezésének, mind közlésre való elfogadásának dátumát.
A tudományos cikkekkel kapcsolatos szerkesztői munkákat az EL Szerkesztő Bizottságának tagjaiból alakult
albizottság végzi. Az albizottság elnöke: dr. Bondor A., tagjai: dr. Bartha Dénes és dr. Somogyi Zoltán.

témák jelenlegi főbb prioritásai (négy fő kutatási területen)
az alábbiak:
• Erdészeti ökológia és erdőgazdálkodás:
• szénmegkötés az erdei ökoszisztémákban és erdei
termékekben,
• az erdőgazdálkodás az egyre növekvő környezeti,
gazdasági és szociális kihívások közepette,
• a környezeti változások (klímaváltozás, ülepedés
stb.) hatása az erdőgazdálkodásra,
• az erdők mint a megújuló energia forrásai.
• Erdei termékek, piacok és szocio-ökonómiai
kérdések:
• az erdészeti szektor szocio-ökonómiai tartamossága,
• munkaerő-foglalkoztatás s vidékfejlesztés,
• az erdőgazdálkodási gyakorlat ökonómiája,
• fa és egyéb erdei termékek és szolgáltatások keres
lete és kínálata,
• az erdészeti és faipar szerkezete és az erdei termé
kek kereskedelme.
• Erdészeti politika
• az erdészeti politika értékelése annak érdekében,
hogy biztosítani lehessen a tartamos erdőgazdálko
dás ökonómiai, szociális és ökológiai aspektusait,
• az erdőgazdálkodással kapcsolatos politikai eszkö
zök és intézmények (pl. törvénykezés, adminisztrá
ció stb.) összehasonlító tanulmányozása,
• az erdőtulajdonosok céljai és viselkedése,
• erdészeti politika az átmeneti gazdaságú országok
ban.
• Erdei erőforrások és információk
• információ az európai erdők jövőjével kapcsolatos
opciókról,
• értéknövelt átfogó információk a politikusok és
döntéshozók számára az európai erdőkről és erdei
termékekről.
A fenti kutatási prioritásokhoz szükséges hozzátenni,
hogy olyan területeket, kutatási témákat választ ki az inté
zet, amelyek európai szinten vagy legalábbis európai regi
onális szinten érdekesek. Nem tükrözi tehát a fenti - egyéb
ként csak a legfontosabb témákat megemlítő - lista egy-egy
ország vagy akár az európai országok többségének speciális
problémáit. Az intézet páneurópai jellegére példa ugyanak
kor egy olyan téma, amellyel valószínűleg egyetlen ország
sem foglalkozna: hogy ti. hogyan hatott az eddigi három
(strasbourgi, helsinki, illetve lisszaboni) erdészeti miniszte
riális konferencia az egyes európai országok erdőgazdálko

dására (törvénykezésére, intézményeire, erdészeti gyakorla
tára), és hogy mennyiben vált tartamosabbá az erdőgazdál
kodás Európában e három konferencia hatására?
Az EFI tevékenységének a kutatás melletti másik súly
pontja a szemináriumok, konferenciák szervezése. Ezek
azok a fórumok, ahol kutatók és gyakorlati szakemberek
közvetlenül megismerhetik a kutatási eredményeket, prob
lémákat, kérdéseket vethetnek fel, és meg is tárgyalhatják
azokat. Az EFI 1997-ben - a korábbi évekhez hasonlóan 5 szemináriumot és workshopot szervezett önállóan, másik
ötöt pedig társszervezőként. Ezeken a szemináriumokon
összesen több mint 600 fő vett részt.
Az EFI kutatásainak eredményeit publikációkon keresz
tül is megpróbálja eljuttatni a felhasználókhoz, a publikáci
ók száma is tükrözi egy intézet aktivitását. Az EFI esetében
az egy kutatóra átlagosan jutó publikációk száma 2,5.
Az EFI-publikációknak négyféle formája létezik: kutatási
jelentések, ún. munkakiadványok, tanulmánykötetek, vala
mint ún. vitaanyagok. Ezen túlmenően természetesen arra
is törekszik az intézet, hogy neves nemzetközi kiadványok
ban, folyóiratokban is minél több, magas színvonalú publi
káció jelenjen meg az EFI eredményeivel.
A publikációk színvonala természetesen változó. Min
denképpen kiemelendő azonban, hogy nem kevés igen ma
gas színvonalú kiadvány született már. Ezek közül is ki
emelendő a tudományos kiadványok terén ritkának számító
módon a neves Springer Verlag „bestsellerének" bizonyult
tanulmánykötet, amely a H. Spiecker által vezetett, a fák
gyorsuló növekedésével kapcsolatos legújabb kutatások
eredményeit ismertette (e kötet tartalmát, illetve az említett
kutatási eredményeket az Erdészeti Lapok 1998. évi első
három számában e cikk szerzője foglalta össze).
A publikációk egy kevés része az interneten is hozzáfér
hető. Ez azonban csak töredéke az EFI tevékenysége legu
tolsó formájának: az európai erdő- és erdészeti adatbázisok
nak. Ezt a célkitűzést valósította meg - más megfogalma
zásban: ezt a lehetőséget használta ki - talán a legkevésbé
az intézet, mert eddig még csak két nagyobb adatbázist si
került létrehozni. Ez lesz azonban feltehetően az egyik leg
hasznosabb, legmaradandóbb eredményeket hozó terület ké
sőbb, amikor európai szinten is felismerik ezeknek a sokak
által használható adatbázisoknak a jelentőségét.
A jelenlegi két adatbázis egyike a mérsékelt övi erdők
ENSZ és FAO által 1990-ben végrehajtott erdőleltárának
adatait tartalmazza. Az adatbázis elérése interaktív, és az
adatoknak mind táblázatos, mind térképi, mind pedig gra
fikus formában történő letöltése lehetséges. A másik adat
bázis egy most folyó, a COST nemzetközi kutatástámogató
program keretében működő nemzetközi kutatás adatait tar
talmazza. Ez a kutatás az európai országok erdőrezervátu
mainak létesítésére és e rezervátumokban folytatandó kuta
tások módszereinek egységesített módszertanának kialakí
tására irányul; az adatbázis pedig az erdőrezervátumok leg
fontosabb adatait tartalmazza.
Az EFI működésének talán legfőbb sajátossága - ami
páneurópai jellegéből adódik - , hogy nemcsak az intézeten
belül folynak a kutatások, mint pl. a tagintézmények esetén,
hanem más intézményekben, illetve azokkal együttműködve
is. 1997-ben pl. az intézetben alkalmazott 22 állandó kutató
mellett még 9, máshol állásban lévő kutató foglalkozott ku-

tatással EFI-pénzből, de a munka
kb. felét végezték csak a finnor
szági Joensuuban, az EFI székhe
lyén. Emellett még sok más kuta
tás folyik EFI-projektekhez kap
csolódóan, amelyeket az egyes
tagintézmények finanszíroznak
ugyan, de úgy, hogy végül is az
EFI határozza meg részben vagy
egészben e kutatások feltételeit,
koncepcióját és minőségét. Ily
módon az EFI munkája nagyobb
értékű annál, mint amit az (1997ben) 1,88 millió ECU nagyságú
éves költségvetés alapján várni le
het. (Csak összehasonlításul: az
említett költségvetés egyenértékű
489 millió Ft-tal, ami kutatónként
15,8 millió Ft-nak felel meg. Az
intézet összes, nem kutatással fog
lalkozó - adminisztratív és egyéb
- létszáma 8 fő.)
A költségvetésre jellemző,
hogy annak 65%-át a finn kor
mány adja, bár elvárás, hogy az
intézet nemsokára már teljesen a
„maga lábára álljon". Ez nem jelenti ugyanakkor, hogy ki
zárólag pályázati pénzekből kell, hogy fenntartsa magát, hi
szen neve, valamint szintetizáló tevékenysége bizonyára
biztosítja majd számára, hogy a közös európai, illetve az
egyes államok költségvetési pénzeihez bizonyos mértékig
szinte automatikusan hozzáférhessen.
Hazánkból, mint említettük, az Erdészeti Tudományos
Intézet az EFI alapító tagja, és azóta is - lehetőségeihez
képest - aktívan részt vesz a munkájában. Az EFI éves köz
gyűlésein, ahol az intézetet érintő legfontosabb stratégiai és
taktikai döntéseket hozzák, dr. Somogyi Zoltán, valamint
dr. Rédei Károly képviselték hazánkat, és hozzászólásaik
kal, írásaikkal eddig is komoly szerepet játszottak az EFI

profiljának kialakításában. Csóka Pé
ter igazgató (ÁESZ) pedig nem ré
góta az EFI Tudományos Tanácsadó
Testületének a tagja.
Végezetül érdemes áttekinteni,
hogy milyen előnyök származnak az
EFI-tagságból. Ezek a következők
ben foglalhatók össze:
A tagintézmények
• közvetlenül beleszólhatnak az
EFI működésébe, könnyebben
részt vehetnek EFI projektek
ben,
• könnyebben szerezhetnek dol
gozóik részére EFI állásokat
vagy ösztöndíjakat,
• ingyen (és késedelem nélkül)
hozzájutnak az EFI publikáció
ihoz,
• könnyebben hozzájutnak az EFI
egyéb kutatási eredményeihez,
• k ö l t s é g c s ö k k e n t é s t kapnak a
konferenciák, szemináriumok
Fotó: Szakács László
díjaiból.
Mindezek tulajdonképpen abban foglalhatók össze, hogy
a tagintézmények könnyebben, hamarabb jutnak mindazok
hoz a legújabb információkhoz, amelyek saját kutatásaik so
rán felhasználhatók.
Ugyanakkor érdemes megemlíteni azt is, hogy az EFI-től
különböző kutatási projekteket is el lehet nyerni, termé
szetesen pályázatos alapon. Ami viszont talán még fonto
sabb, hogy társulni lehet olyan kutatási programokhoz, ame
lyeket vagy az EFI neve fémjelez, vagy amelyekben az EFI
résztvevő intézmény. Ezeket a lehetőségeket a hazai kutatók
még nemigen használták ki.
Az érdeklődők többet is megtudhatnak az EFI-ről az in
tézet internetes honlapjáról: http://www.efi.fi.

Erdőhidrológiai bemutató
A Kiskunsági Erdészeti és Faipari Részvénytársaság 1999. április 15-én n a g y érdeklődéssel kísért, egész
n a p o s b e m u t a t ó t tartott a területén folyó erdőhidrológiai vizsgálatokról. Délelőtt a r e n d e z v é n y szervezője,
Gácsi Zsolt e r d ő m é r n ö k , a R é s z v é n y t á r s a s á g Erdészeti S z a p o r í t ó a n y a g Termesztési K ö z p o n t j á n a k kutató-szak
tanácsadója tartott előadásokat, d é l u t á n p e d i g a n e m r é g elkészült Erdőhidrológiai Állomás terepi b e m u t a t ó j á r a
került sor.
A színvonalas p r o g r a m értékét n a g y b a n emelte, h o g y s z á m o s i n t é z m é n y több m i n t 50 s z a k e m b e r e volt
jelen, s vett részt a látottak-hallottak m e g v i t a t á s á b a n (FVM Erdészeti Hivatal, Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti
Igazgatósága, MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet, MTA Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet - Vácrátót,
Erdészeti Tudományos Intézet, Vízügyi Tudományos Kutató Intézet, Soproni Egyetem, Eötvös Lóránd
Tudományegye
tem, Debreceni Agrártudományi
Egyetem, Kiskunsági Nemzeti Park, Országos Meteorológiai Szolgálat,
Nemesnyár
Erdőszövetkezet, Hungárián Weather
Instrument).
A b e m u t a t ó e r e d m é n y e k é n t "egyrészt v a l a m e n n y i résztvevő m e g i s m e r h e t t e az E r d ő g a z d a s á g u n k n á l végzett,
e r d ő á l l o m á n y o k vízháztartásával kapcsolatos k u t a t ó m u n k á t , másrészt v a l a m e n n y i ü n k látókörét bővítette az
előadásokat k ö v e t ő v é l e m é n y c s e r e , az e g y ü t t g o n d o l k o d á s .
(A r e n d e z v é n y t az O r s z á g o s M ű s z a k i Fejlesztési Bizottság támogatta.)
Várkonyi Vilmos
Koordinációs oszt.vez., KEFAG Rt.

