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Írásomban az új erdõtörvényhez és
rendeleteihez teszek néhány észre-
vételt egy speciális rontott erdõ ér-
dekében.

Bevezetõként kiemelem, hogy a to-
tális állammal szemben a demokratikus
jogállamban a jogrend a jogbiztonság és
jogfolytonosság érvényesülésével kor-
látozza is a változtathatóságot bármi-
lyen elrontott dologban.

A történelmi rontott erdõ
Így nevezem az ismertetendõ rontott er-
dõt, amelynek létrejötte országunk tör-
ténelmi változásához, a magántulajdo-
non alapuló tõkés rendszerhez való
visszatagozódásukhoz köthetõ. A priva-
tizációhoz kötõdõ illúzióink abból a hit-
bõl táplálkoztak, amelyet – a napjaink-
ból nézve oly távolinak tûnõ XIX. szá-
zad költõje – Petõfi Sándor így fogalma-
zott meg: „Ha majd a jognak asztalánál
/ Mind egyaránt foglal helyet”. A helyi
közremûködés (földrendezõ, földkiadó
bizottságok) miatt is lassúbb mezõgaz-
dasági kárpótlási, részarány-kiadási fo-
lyamatban is érvényesültek végül a
kapcsolati tõke elõnyével rendelkezõk.

A tényállás: Helyszín Petõfi Alföldje.
„Itt küzdtenek” a földért és a földdel
õseink. Miután a leginkább határtermõ-
helyen telepített fiatal erdõk kijelöltet-
tek, majd a felszámolás alatt lévõ szö-
vetkezetekben az ápolásuk elhanyago-
lódott, ellenõrizetlen legeltetések súj-
tották õket, a sorsuk történelmileg úgy
alakult, hogy 20 éves korukra jelentõs
mértékben rontott erdõk lettek.

Az 1996-os erdõtörvény megszületé-
se körül rögzült az új tulajdonosi szer-
kezet, és 2010-hez érve, az új törvény-
hez kötve felmerül a címbeli kérdés.

A jog nehézségei az új erdõtör-
vény (Evt.) kapcsán

Az Evt.-ben jogilag megalapított erdõ-
védelmi szolgálat tagjai és az erdészeti
szakszemélyzet is látszólag erõs jogo-
sultságokat kapott feladatai ellátásához,
de ezek érvényesítésénél komoly aggá-
lyok merülnek fel. Kialakult ugyanis
mára egy nagy létszámú, a társadalmi
együttélés szabályait felrúgó, többségé-
ben munkanélküli (kihangsúlyozom,
nem a munkahelyet keresõkrõl, a mun-
kát, mint az „élet anyját” várókról szó-
lok), de munkakerülõ és nem is mindig
szegény, veszélyes réteg. A rendõrség
erõfeszítéseket tesz a falopások, az ille-
gális fakitermelések stb. megelõzésére,

visszaszorítására (EL. 2009. nov.), de
szükséges még a rendõri szervezet to-
vábbi, nagyfokú megerõsítése – min-
den faluig elérõen, ahol erdõ van – a
kényszerítõ eszközök alkalmazhatósá-
gának alapjaként is!

Az Evt. a haszonbérleti szerzõdés
szabályozásával korlátozza az általam is
bemutatott (EL. 2008. febr.), a tulajdo-
nosokkal antiszolidáris típusú „erdõ-
gazdálkodót”. Amelyre jellemzõ, hogy a
törvény hatálybalépése elõtt kb. két
héttel kezdeményezett eljárásban átala-
kul, eltûnik, átváltozik. Ezért az ide vo-
natkozó, pontosító konkrét kérdések: A
haszonbérleti szerzõdések megkötésé-
be bevonnak-e minden erdõtulajdo-
nost, hiszen közös tulajdon esetén elég
egy tulajdonos is – akinek 50% feletti
tulajdoni hányada van – a megbízás-
hoz, használatba adáshoz? További érv
még a szerzõdéskötés ilyen irányú ellen-
õrzésére, hogy az Evt.-ben bevezetett
erdõfelújítási biztosíték kisebbségi jog-
ként megadott kérésének, 72.§(1), is
csak a szerzõdésbe való beépíthetõség
lehet a garanciája. Kiküszöböli ezeket a
dilemmákat teljesen a végrehajtási ren-
deletben (Vhr.) lévõ 11.§(7)a szabályo-
zási pont?

A természetesség határai
Az Evt. egyik vezérlõ eszméje a termé-
szetesség, hiszen az egész erdõgazdál-
kodási tevékenység mércéje az erdõk
természetességi állapotának változása.
Az állapot lehetséges romlásának egy, a
gazdálkodástól független, objektív okát
a fentiekben vázoltam. Ilyen még a ter-
mõhelyi és erdõállomány-viszonyok
korlátja is, mint arra Szolnyik Csaba, a
folyamatos erdõborítást biztosító üzem-
módokról értekezve (EL. 2009. okt.) rá-
mutat. Az általa felsorolt három igazga-
tóság közül, ahol „ezen üzemmódok
egyikébe sem történt besorolás”, kettõ
alföldi.

A miniszteri támogatási rendeletek-
ben (erdõ-környezetvédelmi és erdõ-
szerkezet-átalakítási) nincs támogatha-
tó akácos és fenyves állománytípus se-
hol. A rendeletek egységes követelmé-
nye talán nem számolt azzal, hogy az
alföldi erdészeti tájak nagyobb részén
az eredeti természetesség elvárása már
elég idealisztikus?

Tudva, hogy nem õshonos, de „még-
is megkérd/t/em tõletek:”, kellett ag-
resszíven terjedõ – az intenzív az Evt.-
ben, a Vhr.-ben, árnyaltabb – idegenho-

nos fafajnak nevezni a fehér akácot Pe-
tõfi rónaságán, mikor õ így írt 1848-ban:
„Ti ákácfák e kertben, / Ti szép emlékü
fák, / Amelyeken szivemnek / Oly drá-
ga minden ág…”?

A költõ óriásaink erõsítõ szavain túl,
azért idéztem újra Petõfit, mert szemé-
lye örök jelképe az Alföld másságának,
különbözõségének!

Felvetésem összefoglalása: Itt van-
nak tényként, realitásként – és a klíma-
változással csak szaporodhatnak – a
többletvízhatástól független, száraz, al-
földi termõhelytípus-változatok, és eze-
ken is – a „hányni-vetni meg száz ba-
junk.” (J. A.) szellemében átgondolva –
lehetõséget, esélyt kellene adni a ron-
tott erdõk megújulására!

Csuka Imre
ny. erdõmérnök

Új erdészeti honlap 
2009. november 17-én elindult az ága-
zati szakszervezet, az Erdészeti és Fai-
pari Dolgozók Szakszervezete (EFDSZ)
hivatalos weboldala.

A http://efdsz.hu címû oldal sok in-
formációt, hasznos tudnivalót és érde-
kességet tartalmaz.

A fejléc menüsorában a hírekhez
kapcsolhatunk, ott találjuk a társszer-
vek (ÉSZT, FAGOSZ, MEDOSZ, MEG-
OSZ, OEE) és partnerek (ERTI, FVM,
MGSZH, NYME) kapcsolóit, az Ágazati
Párbeszéddel kapcsolatos információ-
kat, valamint a vendégkönyvet. Ugyan-
itt találjuk 2006-tól az Erdészeti és Fai-
pari Híradó korábbi számainak pdf for-
mátumban letölthetõ oldalait.

(ForestPress)

Veszélyben a cédrusok

A libanoni cédrust nemcsak az erdõirtás
fenyegeti, hanem a felmelegedés is. A
híres fafaj szaporodásához, a magvak
csírázásához hidegre, párára, zúzmarára
van szükség, márpedig idén a földközi-
tengeri erdõkben nagyon rossz volt az
esõs évszak, az aszály miatt egy kártevõ
rovar is elszaporodott. A Libanon jelké-
pének számító cédrus az erõsen veszé-
lyeztetett fajok között szerepel a Termé-
szetvédelmi Világszövetség Vörös Listá-
jában, ma már csak védett övezetekben,
cédrusrezervátumokban él.

(Élet és Tudomány)

Megújulhat-e rontott erdõnk?




