
124 Erdészeti Lapok CXLV. évf. 4. szám (2010. április)

Örülnöm kellene, és mégis szomo-
rú vagyok, végtelenül szomorú! Öt
éve általam igen tisztelt és szeretett
lapunk, az Erdészeti Lapok 2005. feb-
ruári és márciusi számában „Intõ
jelek” címmel próbáltam figyelmez-
tetni ágazatunkat erdõgazdálkodá-
sunk néhány súlyos hibájára. Egy
évvel késõbb az Erdészeti Lapok
2006. márciusi számában „Tabuté-
ma a rablógazdálkodás”, majd a
2007. szeptemberi számban „Egy tõ
melletti erdész véleményéhez” írá-
saimmal ismételten megkíséreltem
megkongatni erdõgazdálkodásunk
vészharangját. Eredménytelenül!

2009 tavaszán az új erdõtörvény vitá-
ját megelõzõ héten a Parlament Kör-
nyezetvédelmi Bizottság ülésén Katona
Kálmán elnök a jelenlévõ országgyûlé-
si képviselõk igenlõ szavazatával fel-
kért, hogy méltassam az új erdõtörvény-
tervezetet. Kifogásoltam a régi erdõtör-
vényben elõírt országos hozamszabá-
lyozás eltörlését az új erdõtörvény-ter-
vezetben. Az eredmény ismert, a módo-
sító képviselõi hozzászólások ellenére
a zárószavazáson mûködõ szocialista-
szabaddemokrata szavazóhenger által
elfogadott új erdõtörvény nem tartal-
mazza az országos hozamszabályozást.
Véleményem szerint ezzel egy olyan li-
berális erdõtörvény született, amely
összes ellenõrzõ elõírása mellett is, le-
hetõvé teszi a profitorientált rablógaz-
dálkodást. (liberális = 1. Szabadelvû, 2.
Nem elvhû, 3. Engedékeny, elnézõ, 4.
... Nagyvonalú stb. szerk. Bokros Fe-
renc: Idegen szavak kéziszótára, Terra
Budapest, 1965, 421 oldalon). Ez azért
veszélyes, mert pont az idézett cikkeim-
ben leírtak alapján is már a rablógazdál-
kodás jelei mutatkoztak. Persze bárki
mondhatná, hogy ez mind az én szemé-
lyes téves meglátásom, amit már a Népi
Ellenõrzési Bizottság sem észrevétele-
zett, sõt az ágazati vezetés is megosztott
volt a témával kapcsolatban, mert a
moszkovita erõk szabotázs ürügyén
börtönnel fenyegettek (ma már meg-
mosolyogni való) és kollégáim egy ré-
szét távozásra kényszerítették, osztályo-
mat prés alá vették. Hála dr. Bondor
Antal és dr. Solymos Rezsõ, Dauner
Márton hiv. vezetõ és Holdampf Gyula
vez. h. uraknak, az országos hozamsza-
bályozási munkát folytathattuk. Igaz
több alkalommal az országos hozam-
szabályozás eredményeirõl készült ak-

tát hivatali fõnökeim egyszerûen nem
továbbították a minisztérium felé, mert
aggasztó számokat és jelenségeket tar-
talmaztak. Sõt az Erdészeti Lapokban
közölt beszámolóm után hivatali fõnö-
keim fegyelmi eljárást indítottak elle-
nem, amit hosszú kivizsgálás és tárgya-
lások után egy az egyben kénytelenek
voltak visszavonni. Vezetõi pályázatai-
mat, aminek esetleges elnyerésével
meg tudtam volna akadályozni a rabló-
gazdálkodást, mindkét esetben a mi-
nisztériumi bizottság leszavazta. Jelen-
tõs volt viszont, hogy az 1996-os Erdõ-
törvénybe bekerült az országos hozam-
szabályozás és eredményei láttán lega-
lább kimutathatóak voltak az erdõgaz-
dálkodás intõ jelei. Hiányzott viszont az
ágazat megfelelõ reakciója. Hiába be-
széltem és írtam, a folyamatok alapve-
tõen nem változtak. Az akadémiai erdé-
szeti bizottság kihelyezett Áll. Erdészeti
Szolgálatnál tartott ülésén is beszámol-
tam. Külön-külön sok ágazati vezetõvel
tárgyaltam, s négyszemközt elfogadták
véleményemet. Hozamszabályozási írá-
saimat érdemben nem cáfolták. Egyszer
nevezett egyik egyetemi oktató évfo-
lyamtársam ebben a lapban hamis pró-
fétának nagyvadgazdálkodási írásaim
miatt, de az idõ engem igazolt. A rabló-
gazdálkodást sokáig nagy csend övez-
te, mint látható minden eddigi ágazati
energia az országos hozamszabályozási
munkák elfojtására és nem az intõ jelek
mögött megbúvó erdõgazdálkodási hi-
ányosságok kijavítására összpontosult.

Nyilvánvaló volt, hogy elõbb-utóbb
az ágazatunkon kívüli szakemberek is
észre fogják venni a káros jelenségeket
a magyar erdõkben. Idõszakonként a
zöldek érzelmi indíttatású észrevételei
az írott és elektronikus sajtóban nem
igazán voltak meggyõzõek. 2009 febru-
ár-június idõszakban azonban új kor-
szak íródott, amitõl kezdve az erdészet
lépéshátrányba került. A Budapesti Cor-
vinus Egyetem Regionális Energiagaz-
dasági Központjában (REKK), dr. Szaj-
kó Gabriella kutatásvezetõ és csapata:
Mezõsi András, dr. Pató Zsuzsanna,
Scultéty Orsolya, dr. Sugár András, Tóth
András István elkészítették „Erdészeti
és ültetvény eredetû fás szárú energeti-
kai biomassza Magyarországon” címû
tanulmányukat. Mellõzve a vélt vagy va-
lós magyarázatokat vagy indoklásokat
az alábbi megállapításokat közlik.

„… a 80 évnél idõsebb állomány fatér-
fogata a teljes védett élõfa-mennyiség

közel 20 %-át teszi ki, a faanyag-terme-
lõ erdõkben viszont jóval kevesebb az
idõs fa, …” (7. oldal.)

„… a vizsgált idõszakban (2001-2004),
… a fatermelési rendeltetésû erdõk teljes
fatérfogata 205 millió köbméterrõl 198
millió köbméterre csökkent …” (8. oldal.)

Az erdõk faállományát tekintve „… a
faanyagtermelés rendeltetésû erdõkben
a növekvõ trend csak 1996-ig volt jel-
lemzõ, utána csökkenés figyelhetõ meg
2000-ig, majd 2001 után stagnál az ide-
sorolt élõfaállomány.” (11. oldal.)

„Az ábra tehát rávilágít arra a tényre,
hogy a faanyagtermelést szolgáló er-
dõkben a fakitermelés mértéke olyan,
hogy az élõfakészlet növekedése meg-
állt, helyenként csökkenõ tendenciát is
mutat.” (12. oldal.)

„Az egyetlen nyugtalanító részlet a
képben, hogy utoljára 2000-ben lettek
volna képesek a faanyag-termelési ren-
deltetésû erdõk kielégíteni a tervezett fa-
kitermelési lehetõségeket, 2000 óta
rendre minden évben meghaladja a ter-
vezett fakitermelés azt a növedéket, amit
a fatermesztési rendeltetésû erdõk állo-
mánya termel. Az összes erdõben végre-
hajtott kitermelési tényadat (évi 6-7 m)
alatta marad ennek. Az eddigi adatokból
mindenesetre kitûnik, hogy a faanyag-
termelõ erdõink egyre nagyobb nyomás
alatt vannak, különösen, ha azt is figye-
lembe vesszük, hogy az erdõtervi kiter-
melhetõ mennyiségben olyan élõhelyek
is szerepelnek, ahonnan a domborzati,
szállítási viszonyok miatt a fa kitermelé-
se nem gazdaságos.” (17. oldal.)

„A rendelkezésünkre bocsátott ada-
tok alapján azt találtuk, hogy a hivata-
los, nyilvántartáson átvezetett fakiter-
melési adat (évente 6,5-7 millió köbmé-
ter) kb. 50 %-át elérõ (3-3,5 millió köb-
méter) további, illegális fakitermelés
becsülhetõ az országban.

„A hivatalos és az általunk becsült il-
legális fakitermelés együtt már eléri az
évi 10 millió köbmétert, ami ugyan ke-
vesebb, mint a teljes erdõállomány éves
folyónövedéke, de erõsen közelíti azt,
és az utóbbi tíz évben már meghaladja
a faanyag-termelési rendeltetésû erdõk
éves növedékét (9 millió köbméter).”
(21. oldal.)

„az ábrából egyértelmûen arra követ-
keztetünk, hogy a hivatalos adatokból
forrás oldalon hiányzik (vagy nagyság-
rendekkel alulbecsült) az illegális faki-
termelés. A hazai fafelhasználásban
mintegy 2-4 millió köbméter fa jelenik

Már mások is észrevették!
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meg így. Ez a hivatalos forrásadatoknak
(MGSZH kitermelés plusz nettó import)
meghaladja az 50-60 %-át, vagyis becslé-
sünk szerint a hazai éves fafelhasználás
legalább az egyharmada illegális fakiter-
melésbõl származik. Vagyis a hazai fapiac
volumene nem a hivatalosan ismert 6
millió köbméter körül, hanem 9-10 mil-
lió köbméter körül jár.” (69. oldal.)

Az idézetekbõl kitûnik, hogy az or-
szág faanyag-termelési rendeltetésû er-
deiben rablógazdálkodás folyik.

Sajnos az erdõ királyi vadjával, a
gímszarvassal is rablógazdálkodnak.
Ezt konkrét idõsorokkal, állapotjellem-
zõkkel igazoltam a könyveimben és
cikkeimben, sokáig csak egyedül, de az
utóbbi idõben neves szakemberek is
ezt teszik.

Most, hogy erdeink túlhasználatát
ágazatunkon kívül mások is látják, nem
az eddigi elfojtó és földbe döngölõ takti-
kát kellene folytatni, hanem végre meg
kellene szüntetni a rablógazdálkodást.

Az utóbbi idõben az ágazat nem tett
eleget a még érvényes erdõtörvény elõ-
írásainak sem és elmulasztotta az orszá-

gos hozamszabályozást. Ezáltal nem is
volt mit betartania és betartatni. Csupán
növedék-centrikusan tervezett, ami
igen fontos, szükséges, de nem elégsé-
ges feltétel. Borzasztó ez a növedék
szûklátókörûség, hisz a fiatal állomá-
nyok növedékének nagyságával meg-
egyezõ fatömeget akarnak kitermelni
vágásérett állományok növedékén túl
még a méretes, értékes erdõkbõl, és
nem veszik figyelembe a korlátozó fel-
tételeket sem!  A szükséges és elégsé-
ges feltételek összességét a hozamsza-
bályozás kezeli, mint ahogy ezt több
mint száz éve tudjuk és csináljuk, ejszen
kivéve a szocializmus néhány évtizedét
és az elmúlt néhány évet. Ma már a fa-
tömeg-centrikus hozamszabályozást ki
kell egészíteni az erdõk közjóléti érték-
hozamának szabályozásával. Erre mate-
matikailag is lehetõség van a közjóléti
értékállapot-jellemzõk metrizálásával.

Az új parlamenti választások után az
erdõtörvénybe ismét be kell tenni az or-
szágos hozamszabályozást és miniszteri
rendelettel kell érvényesíteni a végre-
hajtását.

A már említett Parlamenti Környezet-
védelmi Bizottság ülésén több képvise-
lõ javasolta, hogy az erdõ nagy nemze-
ti értékére való tekintettel az országos
éves gazdálkodói keresztszámokat az
erdészetért felelõs miniszter a környe-
zetvédelmi miniszter egyetértõ elõter-
jesztése alapján a parlament hagyja
jóvá. 

A gazdálkodásban tapasztalt káros
jelenségek alapján megkérdõjelezhetõ
ágazatunkban a Pénzügyminisztérium
szerepe, amely a természeti folyamatok
kárára a profit szerzésre kényszerített.

Végezetül visszautalva elsõ monda-
tomra, örülnöm kellene, hogy ágaza-
tunkon kívüli más szakemberek is ha-
sonló következtetésre jutottak a magyar
erdõk állapotát és túlzott használatát te-
kintve, mint én. A Budapesti Corvinus
Egyetem szakemberei által feltárt hely-
zet azonban elõzetes írásaimmal meg-
egyezõen olyan súlyos, hogy nem csak
nekem, de valamennyi, a helyzetért fe-
lelõs erdésznek és erdõt szeretõ ember-
nek is szomorkodni kell.

Dr. Bán István

Megjelent
Faragó Sándor: 

A történelmi Magyarország vadá-
szati statisztikái 1879–1913. 

(Nyugatmagyarországi Egyetem
Kiadó, Sopron, 2009. 1–455.o.)

Gyakran elhangzik az az állítás, hogy
hazánk a vadgazdálkodás és vadászat
területén nagyhatalom. Azzá teszik vi-
lágrekorder és érmes trófeáinak nagy
száma. Még inkább így van ez, ha a
Trianon utáni országterületrõl visszaka-
landozunk a történelmi Magyarország-
ra. Ilyenkor nemcsak a vad számára
élõhelyként szolgáló területek többszö-
rösével számolhatunk, hanem a teríték-
re kerülõ vadfajok számának gyarapo-
dásával is. Mindezt a szerzõ gondos sta-
tisztikai adatgyûjtéssel, az idevágó szak-
irodalmi közlések elmélyült tanulmá-
nyozásával igazolja. Könyvében a vad-
fajok megyei és évi bontásban mutatko-
zó terítékadatait vonultatja fel részben
grafikus ábrázolással, részben tábláza-
tokban közölt számokkal. Utóbbiak
nem tökéletes pontosságúak, mivel a
tárgyalt idõszakban a statisztikai adatok
bejelentésének kötelezettsége a maihoz
képest lazább volt, másrészt – és ez fõ-
leg a szárnyas vadra vonatkozik – a te-

rítéket képezõ fajok megjelölése is több
bizonytalanságot rejt magában. A kö-
zölt adatok ennek ellenére sok hasznos
felismerésre nyújtanak lehetõséget.
Igaz, a történelmi Magyarország a maga
vármegyéivel ma már inkább nosztalgi-
kus érzések keltésére alkalmas, ám ha
azt is számoljuk, hogy a jelenlegi or-
szágterület megyéi kisebb-nagyobb
mértékben megmaradtak a hazai vad-
gazdálkodás számára, de legalábbis a
területváltozások hatásával a számada-
tokat kielégítõ pontossággal igazítani
lehet, akkor mindjárt világossá válik,
hogy a kötetben mutatkozó szakszerû
és alapos munka a meglévõ vadgazdál-
kodásra és jövõbeli fejlesztésére is sok
tanulságot rejt. Ezért az elkészült mûvet
ilyen gondolatokkal ajánlatos kézbe-
venni, és leszûrni sok-sok hasznos érté-
kelésre, fejlesztésre nyújtó lehetõségét.

Annál is inkább, mivel a bevezetõ
rész – újszerûen – a vad élõhelyének
leírásával indul, és a különféle terület-
hasznosítási lehetõségek, mûvelési mó-
dok bemutatását is feladatának tartja.
Így aztán a számos táblázatban találha-
tó terítékadat a jelenlegi országterületre
vonatkozó értelmezése könnyûvé válik,
egyben követendõ példát állít a nö-
vényvilág vagy egyéb más természeti
tényezõ földrajzi értékeléséhez.

A következõ fejezet a bemutatott ada-
tok gyûjtésének, feldolgozásának mód-

szereit tárgyalja. Ezt követi az egyes vad-
fajok terítékadatainak számszerû bemuta-
tása grafikus ábrázolással és ezek éven-
kénti, vármegyénkénti és vadfajok szerint
rendezett adatsoraival. Utóbbiak „hasz-
nos vadak” és „kártékony vadak” szerinti
megoszlásban kaptak helyet a mûben.
Ha a vad a természet integráns része, ak-
kor ezzel a bontással vitatkozni lehet, ám
az érdemi értékelést nem zavarja. Ráadá-
sul egy fejezetben is tömör összefoglalás
foglalkozik az adatok hasznosításával, a
csonka országra is érvényes fejlesztési el-
képzelések leírásával.

Az elmondottak alapul szolgálhatná-
nak egy sajátos „táji vadgazdálkodás
alapjai”-nak rögzítéséhez is, amihez er-
dõmûvelési vonatkozásban Babos Imre
szolgáltatott kiváló példát, és jó lenne,
ha a szerzõ ezt a gondolatot is magáévá
tudná tenni, szakemberi tudását fel-
használva lehetõséget teremtene rá.

A könyvet ajánljuk mindazok kezé-
be, akiknek szíve a „vadûzés és erdõ-
zsongás” együttes gyönyörûségére do-
bog, de akiket nemcsak a szenvedély,
hanem a tudatos fejlesztés igénye is
cselekvésre késztet.

Dr. Szodfridt István

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!




