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A közelmúltban a sajtó az állami er-
dõkkel és az erdészeti hatósággal
kapcsolatos hírektõl volt hangos.
Ezekre reagálva három szervezet –
OEE, FAGOSZ, MEGOSZ – közös ál-
lásfoglalást tett közzé az MTI hírcsa-
tornáján keresztül.

A természetvédelem egyes szerveze-
tei, valamint a hozzájuk kapcsolódó ér-
dekcsoportok határozottan törekednek
az erdészeti szakigazgatás áthelyezésé-
re az FVM-tõl a KvVM-hez, valamint a
védett állami erdõk vagyonkezelõi jo-
gainak átadására az állami tulajdonú er-
dészeti társaságoktól a nemzeti park
igazgatóságokhoz. 

E törekvéseket szakmailag és gazda-
ságilag is megalapozatlannak, sõt ká-
rosnak tartjuk.

Sajnálatos, hogy a már ismert csúsz-
tatások, félrevezetések eszköze a zöld
civil társadalom kommunikációjában is
megjelent –- felülírva a szakmai érve-
ket. 

Az erdõt gondozni, az erdõvel gaz-
dálkodni kell – úgy, hogy minden em-
ber érdekét a legjobban szolgáljuk vele.
Az erdõkben egyidejûleg és minél ki-
egyenlítettebben szükséges a védelmi
és a jóléti célokért tenni – csakúgy, mint
fát termelni. E célok egyikét sem szabad
a másik rovására elõtérbe helyezni! 

– Az erdészeti szakigazgatást évszá-
zados szakmai és szervezeti hagyo-
mányrendszer kapcsolja az agrártárcá-
hoz, annak szerves részeként szerzett
magának nemzetközi elismerést. Haté-
kony és színvonalas mûködését sokol-
dalúan képzett szakemberei, régiós ta-
gozódású szervezete, páratlan értékû
adattára, országosan egységes és kor-
szerû informatikai háttere garantálja. Az
erdészeti szakigazgatás az erdõre – füg-
getlenül annak tulajdonosától és védett-
ségétõl – mint alapvetõ természeti erõ-
forrásra tekint, mely az agrárium része,
a vidékfejlesztés, a vidék lakosságmeg-
tartó képességének bázisa. 

Az erdészeti szakigazgatást ésszerût-
len és indokolatlan kivonni az FVM
szervezetébõl! 

– Jelentõs szakmai és társadalmi ér-
dek, egyetértés szól az állami erdõk
egységes vagyonkezelésének megtartá-
sa mellett. Az európai példák is ezt tá-
masztják alá. 

Az erdõgazdaságok kezelte erdõk-
ben a közcélúság az elsõdleges vezérlõ
elv. Az erdõgazdaságok ma az állami
erdõk 90%-án gazdálkodnak, szigorú

szakmai és pénzügyi ellenõrzés mel-
lett, hatékonyan. A gondjaikra bízott
erdõket évtizedek óta nagy tapasztalat-
tal, szakértelemmel, elkötelezettséggel
gondozzák, rendelkeznek a szükséges
infrastruktúrával, eszközökkel. Sok
gondot és pénzt fordítanak az erdõk
közcélú szolgáltatásaira, a biodiverzi-
tás megõrzésére, fejlesztésére. Élen jár-
nak a természetközeli gazdálkodási
módszerek alkalmazásában. Az erdõ-
gazdaságok – a természetvédelmi cé-
lok mellett – az erdõk valamennyi
szolgáltatását érvényre juttatják. Az er-
dész-szakértelem referenciája két év-
százados.

A közcélú erdõgondozás területén
elért, a természetvédelem által kommu-
nikált eredmények elsõsorban az erdõ-
gazdaságoknak köszönhetõk! 

– A jelenleg állami tulajdonban lévõ
és az erdõgazdaságok által kezelt erdõk
természeti adottságai eltérõek, de egy-
ségben kezelve a jó erdõk hozamaiból
a gyengébb területek fenntartása meg-
oldható, azaz a több mint 1 millió hek-
tár állami erdõ így, egyben önfenntartó.  

Az állami erdõk tulajdonjogának
megõrzése és egységes kezelése, vala-
mint azok erdõtelepítéssel való, a köz-
foglalkoztatást is segítõ bõvítése egy-
aránt kívánatos. 

– Az egységes erdõkezelés megbon-
tásának lobbistái elbagatellizálják javas-
latuk várható gazdasági következmé-
nyeit. Az erdõ adta faanyag hasznosítá-
sának elmaradása miatt kiesõ bevételek
ellentételezését megalapozatlan forrá-
sokkal mutatják be – azt valójában a
költségvetésre, így az adófizetõkre ter-
helnék. A gazdasági megfontolásokat
mellõzve önfenntartó mûködés nem le-
hetséges!

A szakszerûen kezelt állami erdõk az
erdõgazdaságok több évtizedes mun-
kája nyomán gyarapszanak, azok gaz-
dasági és ökológiai értéke egyaránt nö-
vekszik.

A magyar társadalom faanyag iránti
igénye nõ, ma megközelíti az évi 10
millió köbmétert. 

A túlzó korlátozások miatt nemcsak
a faanyagigény kielégítése kerülhet ve-
szélybe, hanem a költségvetési és helyi
adóbevételek is sokmilliárdos nagyság-
rendben csökkennek. Az alapanyag kí-
nálatának visszaesése, árának növeke-
dése miatt számos hazai faipari cég
kényszerülne bezárásra, tevékenysége
visszafogására.  Családok tízezreit érint-

ve csökkennének a megélhetés lehetõ-
ségei olyan vidékeken, ahol más mun-
kalehetõség nincs. Az erdõgazdaságok
gazdasági aktivitása fontos a vidék em-
ber-megtartó erejének növelésében, a
kis- és középvállalkozások fennmara-
dásában. 

Amelyik ország a faanyagban nem
törekszik önellátásra, az közvetve a har-
madik világ erdõterületeinek csökkené-
séhez, a környezet romlásához járul
hozzá.

– Az erdõbõl tervezett és szabályo-
zott körülmények között kitermelt fa
egyik lehetséges felhasználási formája a
megújuló energiaként való hasznosítás.
Energiatermelésre csak azt a fát adja a
gondos gazdálkodó, ami továbbfeldol-
gozásra nem alkalmas. Amely fát ma
energia céljára használnak fel, az ko-
rábban biomassza célú exportra került.
Mindenki elõtt ismert vállalásokat tettek
az unió országai arra, hogy energiater-
melésük mind nagyobb részét megújít-
ható forrásból, többek között biomasz-
szából fedezik – éppen a környezet vé-
delme érdekében.

– A gazdasági társaságként mûködõ
erdõgazdaságok – a költségvetési
szervezetekkel szemben – rendelkez-
nek a tartalékképzés, ill. a felhalmozás
képességével is. Az ebbõl fakadó
hosszú távú tervezhetõség és gazdasá-
gi kiszámíthatóság a fenntartható er-
dõvagyon-kezelés, a környezeti kihí-
vásokkal szemben való fellépés szük-
séges feltétele. 

Nincs valódi szakmai és gazdasági
indoka az egységes állami erdõvagyon-
kezelõi szerkezet megbontásának. Az
állami erdõvagyon közcélokat szolgáló
mûködtetésére a legjobb megoldást az
állami tulajdonú erdészeti társaságok
vagyonkezelése jelenti. 

Arra kérjük a döntéshozókat, hogy
ne támogassák az erdészeti szakigaz-
gatás és az állami erdõk vagyonkeze-
lésének kialakult, jól mûködõ rendjét
megbontani kívánó törekvéseket. Se-
gítsenek megõrizni az állami erdõva-
gyon-kezelés mûködõképes, a közér-
deket leginkább szolgáló, egyben a
költségvetést legkevésbé terhelõ egy-
ségét!
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Az erdõ ma is zöld!


