
Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 4. szám (2014. április) 133

Dr. S. Nagy László elnök megnyitójában kö-
szöntötte a meghívott elõadókat, az ÁESZ
Budapesti Helyi Csoport tagjait és azokat a
tagtársakat, akik a közelmúltban ünnepel-
ték, vagy az elkövetkezõ egy-két héten be-
lül ünneplik névnapjukat, születésnapjukat. 

Bardócz Tamás, a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Erdészeti, Halászati és Vadászati
Fõosztály vezetõje elõrebocsátotta, hogy rö-
vid összefoglalást ad a fõosztály erdészeti te-
vékenységérõl, a szakmai tájékoztatást
pedig Lapos Tamás, az Erdészeti Osztály ve-
zetõje tartja meg. A bevezetõ gondolatokhoz
visszatérve elmondta, hogy az általa vezetett
fõosztályhoz tartozó szakterületek közül a
halászat adja, a szakmai hátterét és az erdé-
szeti szakkérdésekbe nem kíván beavatkoz-
ni, azok irányítása az Erdészeti Osztály fela-
data. E tekintetben legfontosabb feladatnak
azt tartja, hogy figyelemmel kísérjék merre
tart az erdészet, megteremtsék a kereteket az
erdészet érdekeinek legjobb képviseletéhez
és szilárdan kiálljanak a stratégiai célok érvé-
nyesítése mellett. Az államigazgatás szerve-
zeteiben és a legfõbb szinten is megszûnt a
szakmák elszigetelõdése, a rokon szakterü-
letek érdekeit együtt és nem egymás ellen
kell képviselni. 

A nemzeti és EU-s szakmai stratégiák
esetében fontos szempont a megfelelõ tá-
jékoztatás és a közfigyelem válaszának
követése. Az EU erdészeti stratégiája tá-
masza lehet majd a nemzeti programok-
nak és meghatározója a szakmai közhan-
gulatnak. Egyértelmûen a jóléti szerep
erõsödésének lehetünk tanúi és a termé-
szetvédelmi célok is egyre nagyobb súlyt
kapnak. A nemzeti erdészeti stratégiának
is követni kell az említett irányzatokat,
hogy a támogatásokat is magába foglaló
operatív programokban minél több vona-
lon érvényesíteni tudjuk érdekeinket.

Rövid személyes bevezetõjében a szak-
mai indíttatásáról, erdõrendezõi, természet-
védõi múltjáról vallott Lapos Tamás, majd
felidézte azokat a szakmai alapelveket,
amelyek mindannyiunkat kötnek az erdõ-
höz, az erdészethez, és nem változnak idõ-
rõl idõre. Ez nem azt jelenti, hogy nincs fej-
lõdés, sokkal inkább azt, hogy az erdészek
idejekorán felismerték az erdõk fenntartá-
sának szükségességét és szabályait, ame-
lyeket az adott körülmények között alkal-
mazni kell, alapelveiket soha fel nem adva. 

Az Erdészeti Osztályról elmondta, hogy
nyolc fõbõl áll és feladataiban igen nagy
súlyt képvisel a jogszabályok elõkészítése.
Igen sokrétû a kormányzati szinten szabá-
lyozott uniós források igénybevételének le-
hetõsége, melyek eljuttatása a felhaszná-
lókhoz, ugyancsak sok munkával jár. A fej-
lesztési célokat ügyesen kell megfogalmaz-
ni, s így más ágazatoknál lévõ erõforrásokat
is igénybe lehet venni. Az erdészeti célok-
hoz – jól irányzott érveléssel – általában si-
kerül megnyerni az államtitkárság, az ál-
lamtitkár támogató képviseletét. A felada-
tok megoldásában sokat segít az Erdészeti
Osztálynak a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
intézményi, információs és szakember hát-
tere, de sok tekintetben tudnak támaszkod-
ni a kutatóintézetre, az egyetemre is. 

Az egyetem összehangolásával idén el-
készült Nemzeti Erdõprogram alapos, nagy
munka volt, jó alapul szolgált az EU-s prog-
ramozási módszerekkel kiegészült Nemze-
ti Erdészeti Stratégiának. Miután a nemzeti
lehetõségek megszûntek, illetve igen kis
mértékben érvényesülhetnek, a hazai igé-
nyeket az EU-s programozási módszerek-
kel kell kielégíteni. Nagyon oda kell figyel-
ni az EU-s célokra (klímaváltozás, biológiai
sokféleség) és gyors reakciókra van szük-
ség a sikeres pályázatokhoz. Az erdészeti
intézkedések kedvezõ hatásáról megfelelõ
szinten és gyakran kell tájékoztatni a társa-
dalmat, nem megvárva a lakosság részérõl
felmerülõ kínos kérdéseket, amelyekre már
csak védekezõ álláspontból lehet – olykor,
nem kielégítõ – választ adni. 

Be kell engedni, de még inkább be kell
vezeti az embereket az erdõbe (a lovasok
bejöhetnek az erdõbe). Nem kell szé-
gyellni unásig ismételgetni azokat az alap-
elveket, amelyek ugyan a szakmán belül
maguktól értetõdõk (vágásmódok, körze-
ti erdõtervezés, fenntartható erdõgazdál-
kodás), de a nagy közönség tájékoztatásá-
nál igen fontos tételek. Meg kell teremte-

ni, ki kell használni a lehetõségeket az er-
dészet népszerûsítésére (lakossági fór-
umok, helyi irányelvek elõzetes tárgyalá-
sa), a szakmát be kell vinni a köztudatba,
annak elfogadásával, hogy talán soha
nem lesz mindenki elégedett az erdõk ál-
lapotával, az erdészek tevékenységével. 

Amióta a környezetvédelmi szabályozá-
sok megjelentek, majd egyre gyakoribbá
váltak, lett divatos az erdészet közvetett ve-
zérlése. Ezért igen fontos, hogy a szakmán-
kon kívüli, de ahhoz közel álló jogszabá-
lyok létrehozásában részt vegyünk, legalább-
is bábáskodjunk a megszületésüknél. Ez na-
gyon nehéz feladat, de törekedni kell rá.
Nem szabad csak kötöttségnek tekinteni az
uniós természetvédelmi elõírásokat, lehetõ-
ség szerint erdõrészlet szintjén, a körzeti er-
dõtervekben kell érvényesíteni õket.

Az EU fõként a magán-erdõgazdálkodást
támogatja, közel 3,5 mrd Ft-tal, csak azért,
mert valamilyen szinten korlátozza. Az uni-
ós támogatások tavaly nagyon nehezen in-
dultak. A kormány amit csak lehet, uniós
forrásokból kíván támogatni, minél keve-
sebb nemzeti forrást akar felhasználni. Az
MVH is nagy csúszásokban volt, 2–3 éves
késéssel kapták meg a gazdák az erdészeti
támogatásokat. Az erdõtelepítési teljesít-
mény a kezdetekben biztató volt (2006-ig
18 000 ha/év), majd fokozatosan csökkent.
Jelenleg 2000 ha/év, annak ellenére, hogy
meghatározott fafajokból a Natura 2000 vé-
dettségû területekre is lehet erdõt telepíteni.
Miután az erdõtelepítés (fafajtól függõen)
10-15 évre meghatározza a támogatás nagy-
ságrendjét, összetételét, az utóbbi idõben
csökkentették. De az alacsony teljesítéshez
az is hozzájárult, hogy kisebb lett a jövede-
lemkiesésre járó támogatás összege és a
mezõgazdasági mûvelésû, területialapú tá-
mogatással jobban járnak a gazdák.

Az agrár-környezetgazdálkodási prog-
ram keretében – az erdõtelepítéseken túl
– jelentõs támogatási lehetõségek vannak
a szerkezetátalakítási feladatokban, az er-
dõkárok térítésében, az erdészeti környe-
zetvédelmi programban, az idegen fajok
visszaszorítása terén stb. Az EU elõtérbe
helyezi a környezetvédelmi programokat.
Az erdészeti célú felhasználás 2007-tõl
évenként mintegy 100 mrd Ft volt, amely-
nek csak a 80%-át tudtuk felhasználni. Az
EU-s ranglistán a 3. helyen állunk az erdé-
szeti célú források felhasználásában. 

Az erdészeti tevékenységek kifizetése
akadozott, át kell alakítani a rendszert,
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Minisztériumi vezetõk szakmai elõadásai 
a Szeniorok Tanácsa évnyitó ülésén

Hagyomány a Szenioroknál, hogy az
erdészetért felelõs elsõ számú vezetõt
felkérik az ágazat idõszerû kérdései-
rõl szóló tájékoztató megtartására. A
Szeniorok Tanácsa évnyitó rendezvé-
nyén – 2014. január 30-án, a NÉBIH
Erdészeti Igazgatósága Frankel Leó
úti székházának tanácstermében –
így került sor arra, hogy Bardócz Ta-
más fõosztályvezetõ és Lapos Tamás
osztályvezetõ „Az erdõgazdálkodás
aktuális stratégiai kérdései, irányai”
címmel tartottak tájékoztató elõadást
és egyeztettek a szeniorokkal. 
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vannak tisztázatlan problémák. Miután
nem volt egységes, elfogadott agrár-erdé-
szeti program, az EU ugyan notifikálta az
erdészeti elõterjesztéseket, de szinte ob-
jektumonként felülvizsgálta a kifizetése-
ket, s így a hibák számottevõ részét ki-
szûrték. Gond volt, hogy az EU az erdõ
tulajdonosának fizeti a támogatást, míg
Magyarországon a törvény az erdõgazdál-
kodót rögzíti jogalanyként.  Nem volt köny-
nyû elfogadtatni, de már mûködik.

2015-tõl  indul az új támogatási rendszer.
Meg kell próbálni átmenteni az eddigi támo-
gatási jogcímeket és lehetõleg újakat bekap-
csolni. Nagy odafigyelést igényel, hogy a
magánerdõ és az állami erdõ a támogatások
terén ne dolgozzon egymás ellen. A jogsza-
bályalkotási feladatok terén azt lehet tapasz-
talni, hogy nem az ad hoc módosítások a jel-
lemzõek. A sokadik próbálkozás során elõ-
készített erdõtörvény módosítása nagyon
alapos, több mint hatvan szakasz módosul,
de koncepcionális változás nem lesz. 

A második félévben várható, hogy a
Parlament elé kerül a módosítási tervezet.
Újszerû lesz az erdõtervrendelet, nem lesz
jogorvoslati lehetõség. A tárgyban készü-
lõ mintegy 110 oldalas miniszteri rendelet
minden részletre kiterjedõen szabályozza
az erdõterv szerinti gazdálkodást és újsze-
rû vonása, hogy az erdõterv készül átven-
ni a természetvédelmi kezelési tervek sze-
repét. Az erdei haszonvételekkel részlete-
sen kell foglalkozni, pl. a szarvasgomba
gyûjtése, forgalmazása stb. Az átalakítási
üzemmód rendeletét is módosítani kell.

Az osztályon két, delegált feladatokkal
foglalkozó munkatársuk is van, akiknek
az uniós szabályozás összehangolása a fel-
adata. Nagy energiabefektetéssel készül a
2014-2020 közötti idõszakra szóló, az uni-
ós támogatásokat megalapozó Nemzeti
Erdõstratégia.

Dr. S. Nagy László elnök elismerõ sza-
vakkal megköszönte az elõadást, majd rö-
vid összefoglalóját követõen felajánlotta a
szeniorok szerény, ám tapasztalatokban
gazdag lehetõségeit, melyekkel esetleg
hasznára lehetnek a minisztériumnak is. 

Kérdése az volt, hogy hogyan alakul a
közös minisztériumban az erdész–termé-
szetvédõ viszony. 

Barátossy Gábor – kezében tartva Va-
das Jenõ 1911-ben megjelent „Az akácfa
monografiája” c. könyvét – ecsetelte, hogy
a mû mennyire korszerû, ma is hasznosít-
ható ismereteket tartalmaz. Azt is felvetet-
te, hogy a Szeniorok Tanácsa, az OEE
tegyen javaslatot a monográfia hasonmás
kiadására, ez is segítene ráirányítani a fi-
gyelmet a napjainkban üldözötté vált fafaj
sokoldalú hasznosíthatóságára, a kedvezõ
kezelési módok alkalmazásával nagy érté-

ket produkáló akácerdõkre. Másik téma-
ként megemlítette, hogy hogyan kezdõ-
dött az erdei lovaglás bevezetése a Bejár-
ható Magyarország Program keretein belül. 

Halász Gábor, az egyéb elfoglaltsága
miatt távol lévõ Köveskuti György szenior-
társunk nevében fogalmazta meg a vadgaz-
dálkodás tervszerûségével kapcsolatos kér-
dését. Tõmondatokban ismertette, hogy a
vadgazdálkodási üzemterv fogalma 1969-
ben miniszteri utasítás keretein belül ho-
gyan került be a szakmai köztudatba, majd
1970-tõl az állami vadászterületekre és a
bérbe adott nagyvadas területekre, milyen
vadászati üzemterveket készítettek az erdõ-
rendezõségek. 1980-tól pedig minden va-
dászterületre kellett egységes tartalommal
és szerkezetben tíz évre szóló vadgazdálko-
dási üzemtervet készíteni, melyeknek volt
még egy revíziója, de azt követõen egyre
gyengébb szálakon lehetett a vadgazdálko-
dás és vadászat tervszerûségét nyomon kö-
vetni. Ma is tapasztaljuk azokat a gondokat,
amelyek a nagyvadállomány túlszaporodá-
sával, már az 1980-as években felmerültek.
Tervezi-e a fõhatóság újólag a vadgazdálko-
dás és vadászat hosszú távú tervszerûségé-
nek biztosítását? – kérdezte.

Dr. Tarján Lászlóné hosszabb felsoro-
lásban ismertette, hogy az erdõkkel szem-
ben támasztott igények milyen mértékben
növekedtek a többcélú erdõgazdálkodás
keretein belül. Az igények valamennyi er-
dõterületre vonatkoznak, viszont a támo-
gatási lehetõségek az állami erdõterüle-
tekre csak igen korlátozottan érhetõk el.
Várható-e az állami tulajdonú erdõk tá-
mogatottságának növekedése?

Varga Béla élményszámba menõnek
minõsítette a két elõadást, gratulált az elõ-
adóknak. A szakmai kérdésekre térve rövi-
den vázolta a vad-erdõ kapcsolat terén az
elmúlt évtizedekben történteket, a kiala-
kult helyzet megoldására tett erõfeszítése-
ket, a kérdéskör társadalmi, politikai vetü-
leteit, majd megállapította, hogy a vadász
lobbi érdekérvényesítõ képességét eddig
senkinek sem sikerült felülmúlni és az va-
lószínûleg ezután sem fog sikerülni.

Dr. Erdõs László párhuzamot vont a
szántóföldi határ termõhelyek korábbi er-
dészeti hasznosítása, a világméretû és a
hazai fafelhasználás növekedése és az új
agrárpolitikai lehetõségek, a szerkezetvál-
tás szükségessége között és újabb erdé-
szeti hasznosítási javaslatokat is tett.

Bardócz Tamás válaszában arról beszélt,
hogy valóban a rendszerben van a hiba a
vadgazdálkodás terén mutatkozó problé-
mákat illetõen. Korábban nem vették ko-
molyan és nem is követelték meg elég szi-
gorúan az állománycsökkentésre vonatko-
zó elõírásokat. A jövõben a tervszerûség

visszaállítására kell helyezni a hangsúlyt,
szükséges megtervezni és kieszközölni a
megkövetelhetõ gazdálkodást. Ezekkel a
kérdésekkel a vadászati törvény szintjén
kell foglalkozni.

Lapos Tamás elõször arról beszélt,
hogy a természetvédelemmel a tárcán be-
lül sikerült jó kapcsolatokat kialakítani. A
kapcsolatépítésben sokat tudnak segíteni
a Jogi Fõosztály erdészeti-természetvédel-
mi felelõsei. Például, a Natura 2000 prob-
lémakörben, a tényekbõl kell kiindulni és
abból kell kinek-kinek a legtöbbet kihoz-
ni, hogy a szakmai elvek ne sérüljenek.
Nyilván vannak nehezebb esetek, de a
nagyon jól felkészült zöldekkel is lehet
egyezkedni. Nem vitatható el az erdészet
elõnye, mely a gazdag szakmai múltjából,
s a logikusan felépített zárt igazgatási
rendszerébõl, annak következetesen végig-
vitt mûködtetésébõl adódik.

Az „akácüldözés” témakörben azt
mondta, hogy tekintettel az akác nagy
gazdasági jelentõségére és népszerûségé-
re, adott termõhelyeken a többi özönfajtól
(zöldjuhar, amerikai kõris, bálványfa) el-
térõen kell kezelni.  Az erdészeti stratégia
más mûködõ stratégiákhoz kapcsolódik,
így azokhoz illesztve kellett valamennyi
erdészeti elképzelést beépíteni. 

Az állami erdõkben már vannak mûkö-
dõ EU-s erdészeti támogatások – az erdõk
szerkezeti átalakítására, az erdõkárok mér-
séklésére –, arra kell törekedni, hogy ezek
száma növelhetõ legyen. Bár a magánszek-
tor elõnye kétségtelen, mert területalapú tá-
mogatásokat állami tulajdonú területekre
nem fizetnek, de 2015-tõl e tekintetben is
kedvezõ változás várható.

Meg kellene vizsgálni az állami tulajdonú
mezõgazdasági mûvelésbe vont területeken
az erdõtelepítési, fásítási és faültetvény-léte-
sítési lehetõségeket. A faültetvények és sza-
bad rendelkezésû erdõk felújítása – az elsõ
ciklus után – már lehetséges erdõként, eh-
hez támogatás is teremthetõ. Az energetikai
célú ültetvényeket nem preferálja az EU,
csak olyan befektetéseket támogat, ame-
lyek rövid távon nem térülnek meg. 

Az elnök összefoglalójában megkö-
szönte az elõadók fáradozásait, biztatva
õket a további kapcsolatok fenntartására,
mert a szakmánk összetartó erejének szi-
lárdsága embereken, rajtunk múlik.

Szünet után dr. S. Nagy László ismertet-
te az idei munkatervre született javaslato-
kat és kérte a szeniortársak véleményét,
további javaslataikat, majd beszámolt a
Szeniorok Tanácsa mûködési rendjének
készültségi fokáról, annak kritikus részeit
problémafelvetésként tárta fel, s végül be-
zárta az ülést. 

Halász Gábor, titkár
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