
BORBENYI JOZSEFNE 
Az egyéni erdőgazdálkodók aktuális 

gazdálkodási és adózási kérdései 1998. évben 
(I. rész) 

(Az 1999. évre vonatkozó változásokat az október-no
vemberi számban közöljük.) 

Az erdőgazdálkodásról 

Az erdó" a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan része 
- védelmi, gazdasági, egészségügyi és szociális, turisztikai 
és oktatási-kutatási célokat szolgál - fenntartása és védelme 
összhangban a nemzetközi kötelezettségvállalással, az erdő
gazdálkodók törvényi kötelezettsége. 

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. 
tv. 13. § (1) és (2) bek. értelmében erdőgazdálkodóknak 
minősülnek a tulajdonosok vagy az erdőgazdálkodási tevé
kenységet folytatók, használók egyaránt. 

A privatizáció és kárpótlási folyamat eredményeképpen 
az erdőgazdálkodás: 

- egyéni erdőgazdálkodás vagy 
- osztatlan közös erdőgazdálkodás - gazdasági társaság, 

szövetkezet, erdőbirtokossági társulat - formájában végez
hető. 

Az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LIV. 
törvény végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rende
let 14. § (4) bek. alapján társult erdőgazdálkodásnak kell 
tekinteni azt is, ha a tulajdonosok: 

- az erdőterületüket erdőgazdálkodó szervezet vagy sze
mély használatába, haszonbérletébe adják, vagy 

- az erdőgazdálkodói tevékenység ellátásával ilyen szer
vezetet vagy személyt bíznak meg. 

Az erdőgazdálkodó törvényi kötelezettsége, hogy nevét 
(cégét), székhelyét, valamint képviselőjének nevét az erdő
gazdálkodó székhelye szerinti erdészeti hatósághoz nyilván
tartásba vétel miatt bejelentse. 

Fontos törvényi kötelezettség az is, hogy az erdőterület 
erdőbirtokossági társulat használatába adása a külön jogsza
bályban foglaltak szerint, míg az erdő más erdőgazdálkodó 
használatába, haszonbérbe adása és az erdőgazdálkodó 
megbízása - e törvény 15. § (2) és (3) bekezdésében előírt 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően - kizá
rólag írásbeli szerződéssel történik. 

Az egyéni erdőgazdálkodás aktuális 
gazdálkodási és adózási kérdései 

Az erdőgazdálkodási tevékenység meghatározása 

Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény alkal
mazásában erdőgazdálkodásnak minősül az erdő fenntartá
sára, közcélú funkcióinak biztosítására, őrzésére, védelmé
re, az erdővagyon bővítésére, valamint az erdei haszonvé
telek gyakorlására irányuló tevékenységek összessége. 

Az egyéni erdőgazdálkodó törvényi kötelezettségei 

A tevékenység akkor minősül egyéni erdőgazdálkodás
nak, ha egy személy a kizárólagos tulajdonában lévő és az 

erdészeti hatóság által önálló erdőgazdálkodásra alkalmas
nak minősített erdőterületen gazdálkodik. Ebben az esetben 
az erdő tulajdonosát, vagyonkezelőjét kell nyilvántartásba 
venni az illetékes erdészeti hatóságnak. Amennyiben az er
dőgazdálkodó nem azonos az erdőtulajdonossal, az erdő el
sődleges rendeltetésének megváltoztatására, az erdőterület 
igénybevételére vonatkozó kérelemhez köteles csatolni a te
rület tulajdonosainak e tárgyban adott hozzájárulását is. 

Az egyéni erdőgazdálkodó adókötelezettsége 

Az egyéni erdőgazdálkodást folytató magánszemély adó
kötelezettségét a személyi jövedelemadóról szóló törvény 
szabályai szerint önadózással teljesíti. (Kivéve az egyéni 
vállalkozó - egyéni cég - egyszemélyes kft.-vé, egyszemé
lyes rt.-vé alakulás eseteit.) Adókötelezettség alatt az adózás 
rendjéről szóló törvény a bejelentési, a nyilatkozattételi, az 
adóalap és az adómegállapítási, a bevallási, az adóelőleg és 
adófizetési, a nyilvántartási, bizonylatkiállítási és -megőr
zési, valamint adatszolgáltatási kötelezettséget érti. Az 
egyéni erdőgazdálkodók az optimális adózási mód kiválasz
tásával - különös tekintettel az egyidejűleg végzett mező
gazdasági őstermelői-kistermelői tevékenységeire, figye
lembe véve az e tevékenységekre vonatkozó eltérő adózási 
módok előnyeit és hátrányait is - , szabályozhatják jövedel
mezőségüket. 

A személyi jövedelemadó megállapítása 

Az egyéni erdőgazdálkodó magánszemély adóköteles jö
vedelmét az erdei haszonvételek értékesítéséből származó 
bevételeinek számbavételezésével és az erdőgazdálkodói te
vékenység végzése során felmerülő valamennyi költségeik 
levonásával határozza meg. Az adóköteles jövedelem meg
állapítás módjának megválasztásánál szabadon dönthet, 
hogy: 

- önálló tevékenységre vagy 
- egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint ál

lapítja meg. 

Speciális gazdálkodási és adózási szabályok 

Azok az erdőgazdálkodók viszont, akik az erdőterület 
megszerzésekor az árverésen a kárpótlási jeggyel azonos 
módon mezőgazdasági utalványt is felhasználtak, kötelesek 
- a kárpótlásról szóló 1991. évi XXV. tv. 24. § (1) bek. 
értelmében - az erdőterület megvásárlásáról vagy kiméré
sétől, illetőleg a birtokbavételi lehetőségtől számított öt év
ben meghatározott időtartam alatt egyéni vállalkozóként 
gazdálkodni, melynek feltételeit a kárpótlásról szóló tör
vény végrehajtására kiadott 104/1991. (VIII. 3.) Korm. r. 
45. § (2) bekezdése tartalmazza. Ebből következően aki 
utalványon szerzett termőföldet, saját magának kell a vál
lalkozási tevékenységet folytatnia. Természetesen a fentiek 



nem jelentik azt, hogy a mezőgazdasági munkát személye
sen kell elvégeznie, ehhez a családtagok segítését, vagy bér
munkát is igénybe vehet, vagyis a feltétel akkor is teljesül, 
ha az erdőgazdálkodó szervezi és irányítja a vállalkozást. 

Fentiek ellenére, ha a támogatásban részesült (részesülő) 
magánszemély az előírt határidőn belül - a földterület ár
verésétől, illetve 1994. február 14-től a birtokbaadás napjá
tól számított 30 napon belül - mezőgazdasági vállalkozó
ként nem jelentkezett vagy jelentkezik be, vagy ha az adó
hatóság a termőföld vásárlásától számított 5 éven belül 
megállapítja, hogy ténylegesen nem folytat mezőgazdasági 
vállalkozói tevékenységet - ideértve az egyéni vállalkozó
ként megkezdett és őstermelőként folytatott gazdálkodást is 
- , akkor a támogatás hitellé alakul át és azonnal esedékessé 
válik, mely után az esedékesség napjától számítva évi 20%-
os késedelmi kamatot is kell fizetni. 

Az erdőgazdálkodó erdei haszonvételei és erdősítési 
tevékenységei 

a) fakitermelés, 
b) erdészeti szaporítóanyag gyűjtése, 
c) vadászati jog hasznosítása, 
d) elhullott fekvő fa és gally gyűjtése, 
e) kidöntött fáról fenyőgally, toboz és díszítőlomb gyűj

tése, 
f) gomba, vadgyümölcs, moha virág, illetve gyógynö

vény gyűjtése, 
g) bot, nád, sás, gyékény termelése, fű kaszálása, 
h) méhészeti tevékenység, 
i) fenyőgyanta gyűjtése, 
j) erdei magok, csemeték termelése (METJ 94-1), 
- 94-11 fenyőmag, toboz 
- 94-12 lombosfamagok 
- 94-13 cserjemagok 
- 94-14 fenyőcsemeték 
- 94-15 lombosfa csemeték 
- 94-16 cserjecsemeték 
- 94-17 erdei dugványok 
- 94-18 karácsonyfa 
k) erdei melléktermékek gyűjtése (METJ 94-39), 
(erdei gyümölcs, vadon termő gomba, vesszőfélék, rő-

zsefélék stb.) 
1) erdősítés: 
- új erdő telepítése, valamint 
- a kitermelt erdő - tarvágással, felújítóvágással - fel

újítása mesterséges vagy természetes módon, ideértve az er
dőnevelési és erdőszerkezet átalakítási tevékenység folyta
tását is. 

Az egyéni erdőgazdálkodó választható adózási módjai 

a) A mezőgazdasági őstermelőkre-kistermelőkre vonat
kozó speciális szabályok szerint állapítják meg adókötele
zettségüket: 

- a b, d, f, g, h, j és k pont alatt felsorolt és a saját 
gazdaságában termelt-gyűjtött erdei haszonvételeinek érté
kesítéseiből és 

- a saját tulajdonú földterületen és erdőterületen végzett 
erdősítési tevékenységükből származó bevételeik-jövedel
meik tekintetében, továbbá 

b) az önálló tevékenységre vonatkozó általános szabá
lyok szerint állapítják meg adókötelezettségüket: 

- az a, c, e és i pont alatt felsorolt termelt-gyűjtött erdei 
haszonvételek értékesítéséből szerzett, valamint 

- a saját vagy bérelt föld-erdőterületen végzett erdősítési 
tevékenységből származó bevételükre-jövedelmükre vonat
kozóan. 

Mindkét adózási mód szerint a megállapított jövedelem 
- az egyéni erdőgazdálkodó magánszemély munkabérével, 
nyugdíjával stb. - összevonandó jövedelem lesz, és a prog
resszív adótábla szerinti (20-42%) számított adó terheli. 

c) Az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint 
is megállapíthatják adókötelezettségüket az egyéni erdőgaz
dálkodók, ugyanis a mezőgazdasági őstermelő-kistermelő és 
az önálló tevékenységet végző egyéni erdőgazdálkodó a te
vékenység időtartama alatt bármikor szabadon dönthet a 
gazdálkodási formák és az adózási módok megváltoztatásá
ról, mégpedig: 

- az önálló tevékenységként végzett erdőgazdálkodást 
egyéni vállalkozóként, valamint 

- a mezőgazdasági őstermelőként-kistermelőként végzett 
erdőgazdálkodást - őstermelői igazolvány visszaadása mel
lett - önálló tevékenységet végző magánszemélyként vagy 
egyéni vállalkozóként folytathatja tovább (kivéve a kárpót
lási törvény kötelezettséget). 

Az optimális adózási mód kiválasztása 

Az optimális adózási mód kiválasztását jelentősen befo
lyásolják az egyes adózási módok, a kizárólag e tevékeny
séghez kapcsolódó teljes összegű és korlátozott mértékű 
költségelszámolási lehetőségek, valamint az adófizetési kö-
tezettség nagyságrendje is. Számításokat végeztem arra vo
natkozóan, hogy azonos gazdasági kondíciók mellett külön
böző adózási módok választásával milyen arányt képvisel 
az adóteher a tevékenység bevételéhez képest. 
- önálló tevékenység esetén: 18,5% 
- mezőgazdasági őstermelőként: 0% 

(mert veszteséges, a normatív támogatás 
nem fedezi a költségeket), 

- egyéni vállalkozóként: 
= VSZJA szabályai szerint: 6,3% 
= átalányadózás szabályai szerint: 5% 
(nem szolgálja a tőkefelhalmozást annak 
ellenére, hogy a legkevesebb adó terheli) 

Elemzéseim során megállapítottam, hogy az egyidejűleg 
végzett mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenység 
esetére a legkedvezőbb adózási mód a vállalkozói személyi 
jövedelemadó szabályai szerinti adózás, mivel közel a leg
kisebb adóteher mellett, legjobban segíti az erdőgazdálkodó 
tőkefelhalmozását. 

Az adózási módok változtatása 

Az egyes gazdálkodási formák és adózási módok meg
változtatásánál különös tekintettel kell lenni a megszűnéssel 
kapcsolatos adózási szabályokra. Ugyais, ha nem megfelelő 
időpontban történik a változtatás, akkor olyan többlet adó
fizetési kötezettsége keletkezhet az egyéni erdőgazdálkodó
nak - mind személyi jövedelemadóban, mind általános for
galmi adóban - , ami az e tevékenység teljes jövedelmező
ségét elvonhatja. 

Amennyiben az egyéni erdőgazdálkodót a kárpótlási tör
vény nem kötelezi az e tevékenység egyéni vállalkozóként 



való folytatására, vagy személyesen nem kíván gazdálkodni, 
úgy: 

- a saját tulajdonú földterületét bérbeadással, valamint 
- ingatlanértékesítési formában is hasznosíthatja. 

Az egyes erdei haszonvételek adőkötezettsége 

Az egyéni erdőgazdálkodó őstermelőként az egyes erdei 
haszonvételeire, valamint a saját tulajdonú föld- és erdőte

rületén végzett erdősítési tevékenységre választhatja az ál
talánostól eltérő - mezőgazdasági őstermelőkre-kisterme-
lőkre vonatkozó - speciális adózási módokat is. 

Az alábbi összefoglaló táblázat segítségével szeretném 
bemutatni valamennyi választható adózási módot, kiemelve 
a fakitermelésbó~l és a földterület bérbeadásából - ideértve 
az erdőterület és a vadászati jog hasznosításából - szárma
zó jövedelem meghatározását: 

Az erdőgazdálkodási tevékenységet végző magánszemélyek személyi jövedelemadó megállapítása 
(őstermelői igazolvány birtokában) 

Jelmagyarázat: I I G E N NEM 

Megnevezés 
Összevonás al á es ő jövedelmek (1 ) Elkülönülten adóz ó jövedelme k 

Megnevezés Önálló tevékenységből 
származó jövedele m 

Mg.-i őstermelésbő l 
származó jövedele m 

Mg.-i kistermelésbő l származ ó 
jövedelem meghatározás a 

Egyévi váll 
származó 

alkozásból 
övedelem 

A jövedelem meghatározás a 

BxO,9=J 
J:(+)v.(0) 

B-K=J 
J:(+)v.(0) 

BxO,9=J 
J:(+)v.(0) 

B-K=J 
J:(+)v.(-) 

Bevallási 
nyilatkozat 

Speciális 
tételes 

elsz. 

Mg.-i kist . 
átalány-
adózás 

VSZJA (2 ) 
szabályai 

szerint 
Átalány-
adózással 

A jövedelem meghatározás a 

Bevétel < 50 eF T > 4 millió Ft 
Döntés alapjá n kv . 

1991. év i XX V tv . 24 § 
(1) bek . 

A jövedelem meghatározás a 

B < 1, 5 
mFt B x 
20%-ról 

ktg. szám-
la kel l 

B-K =  J . 
K: Bx 40 % 
biz. nélkü l 

elsz. 

növény + 
egyéb 

Bx15% =  J 
állat + ter-

mék B x 
6% =  J 

Bevétel -
Kiadás = 

+ Jövede -
lem 

B < 3,5 
mFt B  x 

20% =  J 

A jövedelem meghatározás a 

B < 1, 5 
mFt B x 
20%-ról 

ktg. szám-
la kel l 

B-K =  J 
(+/0) 

Szankciók 

Bevétel -
Kiadás = 

+ Jövede -
lem 

Szankciók 

Erdei haszonvételek 
a) fakitermelé s 
b) erdészet i szap . anyag gyűjté -

se 
c) vadászati jog hasznosítás a (3) 
d) elhal t fekvő' fa és gally gyűj -

tése 
e) kidöntöt t fáról történő' fenyő- , 

gally, tobo z é s díszító'lomb 
gyűjt. 

f) gomba , vadgyümölcs , moha , 
virág, ill . gyógynövény gyűj-
tése 

g) bot , nád , sás, gyékény terme-
lése, fű kaszálása 

h) méhészet i tevékenység 
i) fenyó'gyanta gyűjtés e 
1) erdősítés 

új erd ő telepítés e Kizárólag sajá t tulajdonú erdejébe n végzi 
kitermelt erdő felújítás a 

Kizárólag sajá t tulajdonú erdejébe n végzi 

(3) Lásd: később a termőföld, er
dő és vadászati jog bérbeadásá
nál 

(1) Önálló tevékenység esetén: 
B = bevétel - Szja tv. 2. sz. mell. 
szerint 
K = költség - Szja tv. 2. sz. mell. 
szerint 

(2) VSZJA - vállalkozói személyi 
jövedelemadó esetén: 
B = bevétel - Szja tv. 10. sz. 
mell. szerint 
K = költség - Szja tv. 11. sz. 
mell. szerint 



Mi kell még? Ilyen is van 

„Van még helyenként szép nagy erdő, 
amely nagy jövedelmet hajtana birto
kosainak, ha jó útja volna." 

(Krippel Móric, 1901) 

Egy kis szervezőkészséggel mindent lehet. Hatalmas 
hasznot, több tízmillió Ft-os, levegőben lógó (behajthatat
lan) bírságot, önnönmagát papírtornyokkal döglesztő állam
igazgatást is. 

A délalföldi térség erdeiben egy igen veszélyes mértékű 
- falopással fűszerezett - engedély nélküli fakitermelési so
rozat kezdődött el az utóbbi hónapokban. A kitermelt fatér
fogat nagyságán kívül az elkövető tájékozottsága, trükkjei, 
valamint a több megyére kiterjedő, komoly gépparkot, több 
tucat embert megmozgató, a kereskedelmi csatornákat pil
lanatok alatt áfutó szervezettség félelmetes. 

A több mint 4000 (azaz négyezer!) bruttó m faanyag 
megkaparintásának, kötelezettségek nélküli haszonvételé
nek mi a receptje? 

- Vegyél erdőterületet ingatlan-nyilvántartási átvezetésre 
alkalmas adásvételi szerződéssel, persze ne saját névre. A 
megadott lakcím lehet valós, csak a szerződésben megne
vezett már ne lakjon ott. A megvásárolandó erdő kiválasz
tásánál nem kell sokat vacakolni, bármely tisztításkorútól 
idősebb erdő megteszi. 

- A tervezett fakitermelésre válassz ki egy remek er
dész-, felügyelő-, mezőőr- stb. mentes munkaszüneti napot 
(pl. húsvét vasárnapját, május elsejét, Pünkösd hétfőt). 

- Az előre leszervezett időpontokra és helyszínekre biz
tosíts hektáronként legalább négy motorfűrészest. Szakkép
zettség és rendezett munkaviszony nem szükséges. Ekkor 
csak az a lényeg, hogy a fa minél gyorsabban a földre (s 
az erdő padlóra) kerüljön. A döntést követő műveletek rá
érnek később is. 

- A következő lépés a faanyag felkészítése, de erre már 
kevesebb ember is elegendő. A lényeg az, hogy legyen köz
tük egy olyan vezető, aki felkészülten fogadja az érdeklő
dőket. A rendőrnek elmondja, hogy a tulajdonos megbízá
sából vágja a fát. Ha kell, akkor megmutatja a megbízási 

szerződést. A rendőrség megnyugszik, mivel lopás nem tör
tént. Az erdőfelügyelőnek ezt a betanult szöveget kiegészíti 
azzal, hogy a fakitermelés engedélyezését tudtával a tulaj
donosnak kellett intéznie. A felügyelő ekkor már tehetetlen. 
Bejegyzett erdőgazdálkodó nincs, a tulajdonos a valótlan 
adatok alapján nem elérhető, az erdő letermelése megtör
tént. 

- Időközben keress egy hiányos tájékozottságé vevőt, aki 
hajlandó megvenni a tarra vágott területet, így a felújítás 
nyűgével sem kell foglalkozni, ráadásul még egy kis pénz 
is áll a házhoz. 

Mindezek mellett egyéb változatok is léteznek. A mód
szer az utóbbi hetekben csiszolódott. Az ingatlan-nyilván
tartásbeli átvezetés macerás, így - ha csak lehet - a faanya
got lábon kívánja megvásárolni beszámolóm alanya. Mivel 
ekkor már ügyvédi ellenjegyzés sem szükséges, így jóval 
homályosabb szerződések köthetők. A szerződések szerinti 
vevő ilyen esetben gyakran munkanélküli hajékléktalan. 

A jogi következmények egyedül csak az eladót sújt
ják. Az APEH Nyomozóhivatala nem tartja hatáskörébe 
tartozónak az ügyet. A rendőrség bűncselekmény hiá
nyára hivatkozva nem tud segíteni. A megkárosítottak 
polgári perre vihetnék sérelmeiket, de ezt nem teszik. 
Félnek. A jegyzőkönyvön kívül elmondottak szerint tán 
nem alaptalanul. Nehezíti a polgári peres eljárás meg
indítását az osztatlan közös tulajdonú erdők esetében a 
visszafogott egyéni kezdeményezőkészség. A tényleges 
kárt (a kitermelt faanyag, a hozamkiesés értékét, az er
dőfelújítás költségeit, s az egyéb járulékos kiadásokat) 
a tulajdonosok sok esetben megközelítőleg sem ismerik. 

Nos, sajnos ez csak a jéghegy csúcsa. Ezen kívül egyéb 
gondok is adódnak, de ezt most nem részletezem. A követ
kezmény: a tényleges szakmai munkára jóval kevesebb idő 
marad. Mit lehet tenni? Menni az események után, birkózni 
az ügyekkel, s tájékoztatni az érdeklődőket (netán veszé
lyeztetetteket?). 

Sulyok Ferenc 
erddmérnök 

AESZ Kecskeméti lg. 

Társulati erdőgazdálkodásnak szentélt szaktanfolyamok 
Világszerte nagy érdeklődés övezi a társulati erdőgazdálkodás gyakorlatát. Ezért a FAO és más szervezetek 
egyre több helyen szerveznek szaktanfolyamokat a felmerülő kérdések megismertetésére. Ilyenről ad hírt a 
Forests, Trees and People 1999. 38. sz. hírlevele is. A bolíviai tanfolyamon a következő témakörök szerepeltek 
a programban: 1. A fejlesztés kérdései. 2. A természeti erőforrások társulati kezelése. 3. A társulati erdőgaz
dálkodás és a helyi erdő kezelése. 4. Politikai célok és a helyi gazdálkodás. 5. A területhasznosítás tervezése. 
6. Módszertani kérdések. 7. A környezeti erőforrások és szolgáltatások értékelése. 

(Ref.: dr. Szodfridt István) 



A Z É V F Á J A 

A hegyi szil (Ulmus glabra) csemetenevelése 
v • 

Virágzás, termésérés és begyűjtés 

A hegyi szil virágai a kilombosodás előtt, március elején 
nyílnak. A virágok csomókban helyezkednek el, az ágakon 
ülnek (Csapody et al., 1966; Gencsi-Vancsura, 1997). 

A termés szárnyas makk, mérete 20-25 mm, a legna
gyobb a szilek között. Alakja kerekded vagy visszás tojás
dad. A lependék széle kopasz. A makkocska a lependék 
közepén helyezkedik el. A termések májusban érnek, sokáig 
fűzöld színűek. Később a lependék kifakul, piszkos, szür
késfehér színt vesz fel, a makkocska színe barnás vöröses 
lesz. Ekkor kezd hullani a fáról. A magját a szél terjeszti 
(Csapody et al., 1966; Gencsi-Vancsura, 1997; Bartha, 
1997). 

Gyűjteni akkor kell, amikor megindul a terméshullás. 
Gyűjthető fáról és földről (Tihanyi, 1991). 

A mag kezelése 

A termés nagy víztartalma miatt könnyen befülled, ezért 
tilos nejlonzsákba betömörítve még néhány óráig is tárolni. 
A begyűjtött termést szellős, hűvös helyiségben, néhány cm 
vastag rétegben szétterítve lehet a vetésig tárolni. Célszerű 
gyakran forgatni. 

Csíraképességét a tapasztalatok szerint fél évig őrzi meg 
(Mátyás, 1952). A szilek magkezelésével, a mag tárolható
ságával eddig nem foglalkoztak a kutatók, így nem tudjuk, 
hogy hosszabb ideig hogyan tárolhatók. 

A termést a lependéktől nem kell megtisztítani. A gya
korlat a termést valószínűleg ennek következtében magként 
kezeli. 

Csemetekerti vetés 

A begyűjtés után a lehető leggyorsabban el kell vetni. A 
szilmagot a csemetekert legjobb vízellátottságú parcellájába 
vessük. Általában kézi vetést alkalmaznak. Az előre kihú
zott vetőbarázdákat a vetés előtt célszerű beöntözni. 1 fm-re 
kb. 200 szem csíraképes magot kell vetni. Ha a tárolás köz
ben a terméscsomók nem hullanak szét, akkor azokat a ve
tés előtt kézzel kell szétbontani. A takaróföld vastagsága 

3-4 mm, csak finom morzsás szerkezetű talajjal szabad ta
karni a vetést. A vetés után rendszeres öntözésre van szük
ség, mert a vetés nem száradhat ki. Az intenzív öntözést az 
első lomblevelek megjelenéséig kell folytatni. Attól kezdve 
az öntözővíz mennyisége fokozatosan csökkenthető. Az üde 
talajú csemetekertben öntözés nélkül is termelhető szilcse
mete, a kezdeti öntözést azonban itt is rendkívül meghálálja 
(Tihanyi, 1991). 

A gyakorlat számára fontos néhány adat: 

áüag ezermagtömeg 
az MSZ 13385/1-79 szerint 11 g 
Mátyás (1952) szerint 9 g 
1 kg tiszta magban 90 000-111 000 db van 
tisztaság (MSZ 13385-1:1992) I. oszt. 80% 

II. oszt. 50% 
csírázóképesség (MSZ 13385-1: 1992) I. oszt. 95% 

II. oszt. 75% 

Az MSZ 13385/1 szabvány 1979. és 1992. évi kiadása 
a szileket összevontan kezeli. 

Egy év alatt eléri a kiültethető méretet. Ha mégsem, ak
kor érdemes visszaiskolázni. A csemete méreteire vonatko
zóan az Európai Unión belül nincs előírás. Az erdészeti sza
porítóanyagokról szóló 91/1997. (XI. 29.) FM rendelet el
őírásai az alábbiak: 

Növény
magasság 

(cm) 

Tőátmérő 
legalább 

(mm) 
Gyökérhossz 

(cm) 

MÁ 1/0 15 3 20 
MÁ2/0 20 4,5 25 

A magyar erdészeti csemetetermelésben a hegyi szil 
rendkívül alárendelt szerepet játszik. Az 1998/99-es szezon
ban mindössze 1000 db termelését regisztrálták. 

Dr. Barna Tamás 

felhívás 
a magyar keresztény államalapítás millenniuma alkalmából. 

Minden városban és községben ültessenek tölgy emlékfát! 
Az Országos Erdészeti Egyesülethez levélben fordult Hábel György aranydiplomás erdőmérnök, hogy a millen
nium méltó megünneplésének keretében az erdészet és az önkormányzatok (a fővárosi kerületek is) összefogásával 
minden községben, esetleg az ország fontosabb parkjaiban, természetvédelmi területein vagy jelentős látogatottságú 
turistahelyein egy-egy tölgycsemetét ültessenek el a jövő év tavaszán, vagy már ez év őszén. 
Célszerű ezt meg is jelölni, pl. kopjafával, kőtáblával vagy más emlékkel. 
Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége a kezdeményezést támogatja és felkéri a helyi csoportok, szakosztályok 
tagjait, hogy lakókörnyezetükben szervezzék meg a faültetést, álljanak a kezdeményezés élére, az eredményről 
pedig az Erdészeti Lapok hasábjain a tagságnak adjanak tájékoztatást. 

Elnökség 


