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A 2009. évi XXXVII. törvényünk azonban ezekben önkénye-
sen lényeges módosításokat tett. Az elmúlt öt évben egyre
vártam, hogy az erre legilletékesebb, az egyetemünk oktatói
kara majd helyreigazítást tesz, de nem történt semmi. Az idei
Pro Silva Hungaria közgyûlésen eminensen érzékelhetõvé
vált, hogy a 2009-es szaktévelygés hová vezetett. Az élet kü-
lönbözõ területén dolgozó, maguknak nevet szerzett erdõ-
mérnökök éles vitába kerültek az üzemmód megítélését ille-
tõen, összekeverték a fahasználati móddal, a Pro Silva erdõ-
kezelési szemlélettel, a folyamatos erdõborítási állapottal stb.
Bár nem lepõdtem meg a zûrzavar láttán, mert a törvényalko-
táskor megjósoltam, hogy ebbõl zavar támad a fejekben,
ilyen mértékû kárra nem számítottam. Két, a gyûlésen részle-
tezett esettel megerõsítem az elmondottakat.

Több pályázatot elfogadtak és kifizettek a minisztériumi
jogszabály alapján szálalásnak minõsített fahasználat után,
ahol a gazdálkodó lékeket vágott a faállományba és a való-
ságban csoportosan újítja az erdõt. Sõt, még a lékek bõvítése
is szóba jött ennél a módszernél! Volt olyan pályázó, aki tisz-
tításkorú akácosban lékeket kívánt vágni és más fafajjal felú-
jítva a területet átalakító üzemmódra kívánt pályázni, mert
akácosát a folyamatos erdõborításra szeretné átalakítani.
Ilyen elõzmények után erõs késztetésem támadt, hogy a leg-
fontosabb alapfogalmakat megismételjem a lapunkat olvasó
szakközönség számára.

Természetesség
Az erdõ természetessége nem attól függ, hogy milyen fafajok-
ból áll, ezek milyen elegyaránnyal szerepelnek, sõt attól sem,
hogy az ember számára honosnak vagy idegennek minõsül-
nek. Egyedül attól függ, hogy történt vagy történik-e benne
tudatos gazdálkodó jellegû emberi beavatkozás. Az ún. õs-
erdõben élõ „primitív népek” gyûjtögetõ, vadászó beavatko-
zása tudatos ugyan, de nem irányul rendszeres gazdálkodás-
ra, így õk még a természetes erdõben élnek. Az e téren kuta-
tó, dolgozó erdészek között egyfajta konszenzus alakult ki
arról, hogy a korábbi évszázadokban folytatott gazdálkodás
után évszázadokra magára hagyott erdõk már újra rendelkez-
nek megfelelõ önszabályozó képességgel, az ökoszisztéma
már visszatalált eredeti útjára, tehát természetes erdõknek te-
kinthetõk. Ezek, a kultúrtájakban található ún. „õserdõk”. Je-
lenleg hazánkban ilyen nincs, a Trianon elõttiben több he-
lyen található (pl. Kasivarova, Néra stb.)

Természetszerû, természetközeli
A természetszerû erdõ részletes kifejtése elõtt elõrebocsátom,
hogy az írásom során elõfordulnak részek, ahol rövid nyel-
vészkedés szükséges a pontos megértéshez. Ilyen a termé-
szetszerû jelzõ is. A -szerû általános összehasonlító jelzõ. Je-
lentése, hogy valaki vagy valami valamely tulajdonságában
azonos, vagy közel azonos egy hasonlított valakivel vagy va-
lamivel. A természetszerû erdõ, tehát hasonlít a természetes
erdõre. Mindenben olyan, mint a természetes erdõ, csak ab-
ban az egyetlen dologban nem, hogy az ember hozza létre,
nem önmagától ered. Vagyis, a folytonos erdõborítású erdõ a
természetes erdõ. Annak pedig nélkülözhetetlen jellemzõi a
honosság, a többkorúság, a vertikális és horizontális szinte-
zettség, az elegyesség és a megújulási képesség. Mindezek
együtt adják a természetszerû erdõt. Hiába van meg minden,
ha egykorúak a fák, már nem természetszerû az erdõ. Ha a fa-
állomány egyetlen fafajból áll, akkor az erdõ csak ember ál-
tal alkotott monokultúra.

A természetszerûvel kapcsolatban említem meg a termé-
szetközeli kifejezés használatát. A kettõt váltakozva használ-
ják, az erdõ és erdõgazdálkodás jelzõjeként egyaránt. A -sze-
rû jelentését már kifejtettem, az erdõ „természetközeli” azon-
ban nem lehet, mert bármilyen megjelenési formájában nem
közelében, hanem benne van a természetben a természeti
környezetünk egy sajátos megjelenési formájaként. Az erdõ-
vel való gazdálkodás természetközeli, ha a haszon kitermelé-
sét és az erdõ megújításának a módját a gazdálkodó igyek-
szik a természetben történõ folyamatokhoz hasonlóan végez-
ni. Az erdészeti szakmai szóhasználatban tehát nem a hagyo-
mányos térbeni vagy idõbeni általános határozószó a „köze-
li”, hanem módszerbeni hasonlóságot jelöl. Laikusok számá-
ra a természetközeli erdõgazdálkodás azt jelenti, hogy a tere-
pen valahol a természethez tartozó erdõ közelében folyik a
gazdálkodás. Abban az esetben, ha a természetközeli erdõ-
gazdálkodás „közeli” idõintervallumot jelent, értelmezhetet-
len. A természet a föld fennmaradásának idejéig örök, ehhez
mérni idõben az erdõgazdálkodást, értelmezhetetlen dolog.
A pontatlan jelzés miatt, a természetközeli jelzõ használatá-
nak a kerülését javaslom. Helyette használjuk a természetes
folyamatokra támaszkodó gazdálkodást, de még jobb, ha a
konkrét üzemmódot, vagy fahasználati módot megnevezzük
(pl. szálaló gazdálkodás, vágásos gazdálkodás szálalóvágá-
sos fahasználati módja).

DISPUTA

Az erdészszakma alapfogalmairól
Tudós képviselõi minden szakmának
lefektetik és írásban rögzítik az alap-
fogalmait az évszázados gyakorlat
során. Létrejön a szakmai nevezék-
tan, hogy mûvelõi pontosan értsék
egymást szakmai beszélgetéseiken.
Nekünk, erdészeknek is megvan a
sajátságos, más szakterülettel össze
nem téveszthetõ nomenklatúránk.
Benne azok a kiemelten fontos alap-
fogalmak („bikaforce-ok”, in Martos
alias Jumi), amelyeket minden gya-
korló erdõmérnöknek tudni kell és
rajtuk azonosat kell érteni. 
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Származékerdõ
A származékerdõ elõtt ismét a nyelvhez fordulok. Mindany-
nyian hallottuk már a származék  kifejezést. A származéker-
dõ alapfogalom, ami annyit jelent, hogy nem magról, makk-
ról ered, hanem sarjerdõ . A fának a gyökerérõl, tuskójáról,
törzsébõl sarjadt. Míg a magról, makkról kelõ egyed térben és
idõben is távolabb esik a szaporító egyedtõl, a sarj a szaporí-
tó egyed része, sokszor annak a maradványán felnövõ új
egyed (pl. tuskósarj). Ennél a fogalomnál fontos a százalékos
területfoglalás, mert ha a sarj van nagyobb területen, akkor
származékerdõrõl, ha a mageredetû a nagyobb térfoglalású,
akkor szálerdõrõl beszélünk az erdõrészlet esetében. 

Az erdeink jelenlegi állapotukban tehát kultúr szálerdõk,
származékerdõk és faültetvények. Attól hogy nem a kialakult
nevezéktannak megfelelõen hívjuk õket, erdeink nem lesz-
nek sem jobbak, sem rosszabbak a faállományuk minõségét
tekintve.

A 2009. évi tv. szerinti elnevezésük azonban hibás és ál-
lapotukat a természetes erdõhöz viszonyítva  jogtalanul mi-
nõsíti fel. A kategóriahatárok is elmosódtak jelen elnevezé-
süknél. Gyakorlatban megállapíthatatlanok és önkényes
szubjektív besoroláshoz vezetnek. A szakmailag helytelen
minõsítés azonban az erdõgazdálkodó számára ellentétele-
zés nélküli korlátozásokkal és többletterhekkel jár.  

Üzemmód
A kifejezés az erdõvel foglalkozó, abban gazdasági tevé-
kenységet végzõ emberek, állatok (ló, ökör), gépek és
eszközök összességét magába foglaló „erdészeti üzem” el-
nevezésbõl keletkezett. A mai erdõgazdálkodást, erdésze-
ti ágazatot a gyakorlatban így hívták, néhol ma is így neve-
zik, megkülönböztetve a tulajdonos vagy bérlõ egyéb gaz-
dasági egységeitõl, mint a fafeldolgozás, mezõgazdálko-
dás, halászat, vadászat stb. (lásd Frigyes-fõhercegi birtok
anno). Az erdõvel az erdészeti üzem különbözõ módon
gazdálkodott. Az alapvetõ különbséget a fahasználati mód
mint a tevékenység kiindulópontja határozta meg. Más
eszközökre, módszerekre volt szükség az erdõbõl szálan-
ként (szálaló üzemmód), azaz egyedenként kitermelt fák
kivágásához, mozgatásához, feldolgozásához. A kisebb-
nagyobb foltokban kitermelt (vágásos vagy vágásfordulós)
erdõ kitermeléséhez szintén más eszközök, mozgatási és
feldolgozási módszerek kellettek. Az erdõ megújítási mód-
ja is másként alakult, a fakitermelés módjához igazodva.  A
szálanként kivágott fa helyét elfoglalták a körülötte állva
maradt egyedek, vagy felzáródtak a fõállományhoz a kivá-
gott fa alatt lévõ újulati csemeték. Az erdõ, a kis lékben a
rövid ciklusú szukcesszióval klimax állapotban tartva ma-
gát, megújult emberi beavatkozás nélkül. A foltokban ki-
vágott erdõ helyén, a mielõbbi tervezett célállományú (töl-
gyes helyén tölgyes, bükkös helyén bükkös stb.) erdõ ki-
alakulása érdekében az erdésznek be kellett avatkoznia.
Ma erdész nyelven azt mondjuk, hogy a szálalásnak követ-
kezménye, a vágásos üzemmódnak végrehajtandó felada-
ta az erdõ megújítása. Hazánkban ez nem igaz, mert a szá-
lalásnál (külön védelem nélkül) a vad a makk megevésé-
vel, a csemete károsításával megakadályozza a következ-
mény jellegû megújulást.

A kétfajta üzemmódnál elvált a kitermelésre kerülõ faál-
lományrész is. A szálalás költségesebb termelési módszerét
nagyobb fajlagos árbevételt adó faegyedekre koncentrálták
(nagyobb egyedenkénti fatérfogat és jó minõség). Ha az er-
dõ megújítása a cél (pl. a faállomány pusztulni kezd), ak-

kor is sor kerülhet szálalásra. Ebben az esetben szükséges
követelmény, hogy a faállomány magtermõképes legyen. A
vágásos üzemmódnál a legnagyobb eredményt biztosító
tarvágásra törekedtek, amikor a teljes élõfakészletet kiter-
melték a vágásterületen. Ez a cél vezérli ma is a vágásos
gazdálkodást azokban az országokban, ahol az erdõ felújí-
tása még mindig nem törvényi kötelezettség és ilyen meg-
fontolásból tûnik el  évente, egy magyarországnyi õserdõ.
A törvényi felújítási kényszer (Magyarországon Mária Teré-
zia kora óta!) hatására dolgozták ki az erdész szakemberek
a vágásos üzemmódnak a fokozatait, a tarvágásos felújító-
vágástól (makkravágás) a különbözõ szálalóvágás formá-
kig. A kétféle üzemmód (szálalás és vágásos) a fakiterme-
lést követõ sajátos erdõmegújítással több száz éves múltra
visszatekintõ alaptételek. Megmaradnak, amíg az emberi-
ség fát fog kitermelni az erdõbõl. Sõt, valójában a termé-
szetben is elválik a megújulási folyamatban a két mód. Ha
a természetes bolygatás szálanként történik (egy fa kidõl)
és helyén a klimax erdõállapot fennmarad (kis szukcesszi-
ós kör), szálalással megújult az erdõ. Ha a bolygatás (vihar,
tûz, jég stb.) kisebb-nagyobb foltokat, akár egész hegyol-
dalakat ledönt, az erdõ a lágyszárúak, cserjék, pionír erdõ,
elõerdõk, klimax erdõtársulás sorozatán hosszú idõinter-
vallumban (nagy szukcessziós kör) újítja meg magát.  Ezek-
bõl magától érthetõ, hogy az erdõtörvényben található fa-
kitermeléssel nem járó üzemmód nem létezik. Ahogy nem
lehet labda rúgása nélkül futballozni vagy vigyázzállásban
táncolni, úgy fa kitermelése nélkül sincs erdészeti üzem, il-
letve annak módja sem.

Átalakító üzemmód sem lehetséges. Átalakítás esetében
egyes erdészeti üzemek a két üzemmód közül (szálaló vagy
vágásos) alkalmazzák valamelyiket. Az átalakítás célja az
üzemmódváltás elérése megfelelõ fahasználati mód alkalma-
zásával, és az erdõalak megváltoztatása. Bár a törvényalkotó
csak arra gondolt, amikor a vágásos erdõalakot valamely vá-
gásos módszerrel átalakítjuk a szálaló üzemmódra (a támoga-
tási jogszabály egyértelmûen csak erre irányul), létezhet az
ellenkezõ cél is. Például erdõpusztulás esetén, a szálalóerdõt
(már ahol ilyen már van!) kénytelen a gazdálkodó vágásos
üzemmóddal kitermelni és felújítani! A szálaló üzemmódról
kényszer hatására átalakítani az erdõt gyorsan és valamely
vágásos fahasználati mód alkalmazásával lehet.

A szálalóerdõt (folyamatos erdõborítású erdõalak) létre-
hozni a vágásos erdõ korosztályos erdõalakjának átalakításá-
val, csak vágásos fahasználati módszerekkel tudunk! A vágás-
fordulós korosztályos erdõben a szálaló üzemmód alkalma-
zása már nem üzemmód-átalakítás, az már maga a szálaló
üzemmód! Erre a gyakorlatban azonban nincs lehetõség,
mert a szálaló üzemmód erdõalaktól megkívánt feltételek, a
folytonos erdõborítású erdõ jellemzõivel azonosak. Új vagy
további feltétel még a szálalás értelmét adó, extra méretû és
értékû javafák jelenléte, amelyeket a kitermelési célátmérõ
elérése körül inkább értékfáknak, elitfáknak hívunk. A kor-
osztályos erdõben a még célátmérõ alatti javafák kitermelésé-
re támaszkodó „szálalás”, az erdõ értékes egyedeinek idõ
elõtti „kirablása” csupán („az anyakoca levágása a malacai-
nak megellése elõtt”). Az átalakítás egyetlen gazdálkodási
formája ad megfelelõ idõintervallum után szálaló erdõalakot,
az erdõrészletre vagy tömbre kialakított lékgazdálkodás. Fa-
használati módja az értékfát még nem adó erdõben a minõ-
ségi csoportos gyérítés, az értékfát adó erdõben a szálalóvá-
gás idõben széthúzott, kisterületû csoportos formája. Mind-
két fahasználati módnál ki kell tapasztalni a legmegfelelõbb

DISPUTA
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lékméretet, formát és tájolást (kis szukcessziós ciklus biztosí-
tása). A lékeket bõvíteni nem szabad, mert átcsúszik a
klasszikus csoportos szálalóvágásba, ami korosztályos, vá-
gásfordulós erdõt eredményez! A lékgazdálkodásra 1992-tõl
indítottam kísérleteket kocsányos- és kocsánytalantölgy-állo-
mányokban. A rejtelmeirõl, tanulságairól hamarosan bõveb-
ben beszámolok az Erdészeti Lapokban. 

Nyomatékkal megismétlem tehát, hogy átalakító üzem-
mód nincs. Csak speciális fahasználati módszerekkel, és a
hozzá szervesen illeszkedõ erdõmegújítási módszerrel elér-
hetõ üzemmódváltás és erdõalak-változás van! Az üzemmód-
váltás értelmét alapvetõen meghatározza az erdõ fafajössze-
tétele és a faállomány faegyedeinek törzsminõsége.

Szálalóerdõ
Néhány gyakorlati megjegyzés. Elsõsorban hegyvidéki, ne-
héz terepviszonyokon álló fenyõállományokban gazdálkod-
tak ezzel az erdõalakkal. A rendkívüli közelítési és kiszállítá-
si megoldások (csúszdázás, úsztatás, kisvasút stb.) munkája
nemcsak életveszélyes, de nagyon költséges is. Így a nagy-
méretû, extradimenziójú és magas rönkhányadot adó faegye-
dekre koncentrálódott a fakitermelés. A fenyõk esetében a
szálaláshoz  tökéletesen illeszkedett azok természetes meg-
újulási képessége (gyakori bõ magtermés, a fiatal csemeték
árnytûrõ képessége, a károsító nagyvad minimális állománya
stb.). A szálalóerdõ alakjának, kezelésének talán leggyakorla-
tiasabb leírását Fekete Lajos adta számunkra. A tölgyállomá-
nyokra azonban a szálalást nem alkalmazták a korábbi évszá-
zadokban. Tölggyel elegyes állományokban van szálalóerdõ,
de ahol a célállomány tölgy, Fekete Lajos szerint berendezett
és kezelt szálalóerdõrõl nincs tudomásom. Az ilyen tölgy szá-
lalóerdõk igazából nem az ideális szálaló üzemmódban mû-
ködnek. Ezekben a szálalást és lékgazdálkodást együttesen
alkalmazzák. A tölgyesek szálaló üzemmódú kezelésének
alapvetõ gazdasági szempontú akadálya, hogy megnyújtott
vágáskorral vágásfordulós erdõalakban is elérhetõ a dimenzi-
ós (60-80 cm) átmérõ és értékes rönk, alacsonyabb fahaszná-
lati költség mellett. 

A felújítás ugyan költségesebb, de kidolgozott technoló-
giái vannak. Az ideális szálalás jelentõs korlátja a makktermés
hiánya, illetve kiszámíthatatlansága, és az Európa-szerte fel-
szaporodott nagyvadállomány, ami a tölgymakkot az utolsó
szemig képes felenni. Azt is tudnunk kell, hogy berendezett
és mûködõ ökoszisztémájú szálalóerdõ jelenleg nincs az or-
szágban!  Nagyon sok az olyan erdõnk, ahol a faegyedek mi-
nõsége nem alkalmas értékfa nevelésére, pl. épp az élete so-
rán elszenvedett vadkárosítás miatt. A jelenlegi faállományá-
val nem érdemes a folyamatos erdõborítású erdõalakba tör-
ténõ átalakításra! A szálalóerdõre azért is tértem ki részlete-
sebben, mert állandóan keveredést hallok a szálalásról mint
fakitermelési módról, üzemmódról és mint erdõalakról. A
szálaló üzemmód egyetlen fakitermelési módja a szálalás, vagy-
is bizonyos faegyedek egyenkénti kivágása. Az bármilyen er-
dõben folytatható. A szálaló üzemmód már csak ott, ahol a
folytonos erdõborítású szálalóerdõ kialakult, és annak jellem-
zõit (lásd korábban részletezett) az erdõ önmûködése során
magán viseli. 

Visszatérve a tölgyre, tehát a fenyõktõl lényegesen eltérõ
életstratégiájuk (habitusuk, fény-, víz- és tápanyagigényük, élet-
koruk stb.) nem az ideális rendszeres szálaláshoz igazodó. Ön-
megújítási módszerük nem egy fa pusztulását elõidézõ, hanem
nagyobb bolygatási területhez kötött. A kocsányos és kocsány-
talan tölgyé pedig eltérõ egymástól. A tölgyesek vágásos üzem-

módú kezelésénél magyarországi viszonylatban az is lényeges
befolyásoló tényezõ lehetett, hogy Trianon elõtt a Kárpátok fe-
nyõerdei adták a minõségi faanyagot bõséges mennyiségben.
A tölgyesekre, azok szakmai kérdéseire nem fordítottak nagy fi-
gyelmet. (Kivétel ebben is épp Fekete Lajos!) A berendezett
szálalóerdõ részletes kritériumairól majd a lékgazdálkodással
történõ összehasonlításakor szólok, most egyetlen közös voná-
sukat emelem ki. Az értékfán, illetve lékben lévõ faegyedeken
kívül csak a pusztulás jegyeit mutató, vagy már elpusztult egye-
deket, vagy az értékfa fejlõdését akadályozó egyedeket szabad
kitermelni (árnyaló szerepük megszûnt). Természetesen fatér-
fogatukat beleszámítva az átlagnövedékbõl számított fakiter-
melési lehetõségbe! 

Pro Silva
Nem tartozik a szakmai alapfogalmak közé, de szoros az
összefüggése a szálalással, illetve a folytonos erdõborítással. 

A folytonos erdõborítást biztosító szálaló üzemmódot a 19.
század közepéig csak néhány országban (Svájc, Németor-
szág, Szlovénia, Csehország) és korlátozott területen alkal-
mazták. 

Az üzemmód lényegét azonban egyre több erdész szak-
ember ismerte fel, és helyezte a vágásos elé. Élcsapatukból
alakult meg (1980) a Pro Silva Europa, amelyhez tizedik tag-
ként csatlakozott Magyarország. Nálunk a Pro Silva elõször az
OEE (Országos Erdészeti Egyesület) erdõmûvelési szakosztá-
lyának a csoportja volt (1990– 1999). Varga Béla erdõmérnök
kollégámat 1998 kora õszén gyõztem meg, hogy a folytonos
erdõborítású erdõ létrehozása, a vágásos erdõk visszavezeté-
se természetszerû állapotokba, és önmagukra, önmûködé-
sükre találtatása olyan szakmai paradigmaváltás, ami messze
meghaladja egy pislákoló lángú OEE csoport mûködését. Így
alakult meg 1999-ben a Pro Silva Hungária önálló közhasznú
egyesület. Ma már mindkét egyesületben vannak az erdésze-
ken kívül, a folytonos erdõborítású erdõkezelés eszméjét val-
ló nem erdész tagok is.

Ez az egyesület generálta az eltelt idõben a jót meg a
rosszat is, ami hazánkban elõfordult Pro Silva hivatkozással.
Megjelenése után hamarosan zászlójukra tûzték a „zöldek” is,
elsõsorban a nemzeti parkok, megjelentek a „sarlatánok” és
elkezdtek szaporodni a Pro Silva hívõk és Pro Silva erdõk
egyaránt. Attól függõen, hogy kivel beszélünk, van Pro Silva
eszme (nem vágunk ki fát az erdõbõl, sõt hozzá sem nyú-
lunk), Pro Silva üzemmód (csak kis területeken vágunk, vagy
átalakítunk a folytonos borítás felé), Pro Silva fahasználati
mód (a szálalást és lékgazdálkodást elõszeretettel azonosítják
vele). Pro Silva a nemzeti park „sötétzöld” erdésztagozatának
neve is. A téves megítélésen nem sokat segített a Pro Silva Eu-
ropa erdõvel kapcsolatos tudományos álláspontja, az úgyne-
vezett „zöld könyv” sem. Mi is tehát a Pro Silva a gyakorló er-
dész számára?

A folytonos borítású erdõ kezelése. Elsõdlegesen gazdál-
kodási céllal, azaz az erdõ hasznát az önmûködésének legki-
sebb bolygatásával (az ökoszisztéma legkisebb sérülésével),
folyamatosan és hosszú távon tartamosan kivenni és élvezni.
A gazdálkodás során kinyert és az önmûködõ erdõ nem
anyagi hasznait egyaránt. A legfontosabb ezekbõl a faállo-
mány egyedeinek kitermelésébõl származó haszon. A folyto-
nos erdõborítású erdõbõl (már berendezett teljes értékû szá-
lalóerdõ) csak az átlagnövedék mértékéig kitermelni az ér-
tékfákat (és a száraz, valamint az értékfa növekedését akadá-
lyozó egyedeket). A Pro Silva szemléletû erõdgazdálkodás te-
hát az értékfára koncentrál, kifejezetten extra haszonra törek-
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szik, mint a szálaló üzemmódú gazdálkodás. Gazdálkodási
céljában semmi köze a folytonos erdõborítás fakitermelés és
haszonvételek nélküli fenntartásához, ez a „zöld” Pro Silva
erdõkezelés nem létezik. Ezt igazolja a hagyományos szálaló-
erdõtõl való eltérése, mert a fentiek eddig teljesen lefedik a
szálalóerdõ ismérveit és a szálaló üzemmódú gazdálkodást.  

A Pro Silva folytonos erdõborítású erdõ egyetlen jellemzõ-
jében tér el a hagyományos szálalóerdõtõl. A faállománya
nem fõállományként, hanem elegyként tartalmazhat értékes
egzóta (az adott termõhelyen nem honos) fafajokat. Ez az en-
gedmény a Pro Silva Europa kemény vitái után maradt a
„zöld könyvben”. Ilyen pl. nálunk a bükk régióban szálan-
kénti elegyû vörösfenyõ, vagy a kocsányos tölgyesekben a
fekete dió. Ez nyilvánvaló bizonyítéka a Pro Silva értékterem-
tõ, illetve -növelõ gazdálkodási céljának. Emellett a folytonos
erdõborítás, a szálaláshoz kötõdõ egyfajta ökológiai haszon
és következmény, a szálaló üzemmódból eredõen.  Termé-
szetesen ugyanilyen következmények a Pro Silva közjóléti
célok, hiszen ezt a speciális ökoszisztémát fenntartó gazdál-
kodást az embereknek, az emberekért végezzük.  Ellentétben
„a zöldekkel”, akik a „természetért” teszik ezt, „sötétzöld” tag-
jaik egyenesen ki is iktatnák az embert mint kár, sõt a kataszt-
rófa okozóját. 

A „természetrõl” és annak magyar módszerû „védelmérõl”
ismét majd egy késõbbi írásomban fogok nyilatkozni. A Pro
Silva Hungária fõ feladata tehát a leírtak megvilágítása a fejek-
ben, és az e módon kezelendõ erdõ eszméjének elméleti meg-

alapozása a gyakorlatban erdõvel foglalkozó erdészek tudásá-
ban és akaratában. Mert ugye ilyen gazdasági rendeltetésû er-
dõk még nálunk ma nincsenek?! De a jövõben kell, hogy le-
gyenek! Ezt a munkát a Pro Silva Hungária részérõl bõvíti az a
feladat, hogy a vágásos erdõ átalakítását támogassák. Értve
alatta az elméleti oktatástól, saját és más kísérleti parcellákon
át vezetõ utat, egészen a közgyûlésen vitát robbantott támoga-
tási jogszabály szakmai részének javaslatáig. Ezt joggal várják
el tõlünk és meg is kell tenni a Pro Silva Hungáriának. A Pro
Silvát a szálalás és a folytonos erdõborítás alapfogalmak aktua-
lizálták, tehát így került a nevezéktani magyarázataim közé. A
szervezeti magyarázat pedig ahhoz szükséges, hogy hogyan
került be mindennapos erdész szóhasználatunkba.

Szakmai alapfogalmaink helytelen használata mára súlyos
károkat okozott elsõsorban az erdészek fejében. Növelte az er-
dész-természetvédõ szembenállást, és elindított egy helytelen
jogsértõ gyakorlatot. A törvény erejével a gazdálkodó akaratá-
tól függetlenül és valóságos állományviszonyainkat nem te-
kintve, irreális mértékû átalakítást írtak elõ a folyamatos erdõ-
borításra. Ezt a kötelezettséget (állami erdõk) szintén a gazdál-
kodó megkérdezése nélkül, az erdõtervezõkkel kötelezõen
terveztetik be. A kötelezõ átalakítás, a jövõbeni gazdasági ren-
deltetésû erdeinkben sok helyütt károkat, értékvesztést fog
okozni. Felelõse természetesen magyar módi szerint nem lesz,
ágazatunkat is egyre jobban utoléri a „turáni átok”.

Bodor László
okl. erdõmérnök

Az erdészeti ágazat jelentõségének elismerését jelzi, hogy az
elõzõ vidékfejlesztési ciklusban rendelkezésre álló forrásnál is
nagyobb összeg áll rendelkezésre a 2014–2020-as idõszakban
erdészeti fejlesztésekre az augusztus 10-én elfogadott Magyar-
ország Vidékfejlesztési Programban – áll a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium Állami Földekért Felelõs Államtitkárságának e témában ki-
adott közleményében.

A minisztérium az ágazat legfontosabb területeinek kiegyenlített
fejlesztése mellett érvelt, amelyet a kormány és ezt követõen az Eu-
rópai Unió is elfogadott.

Az elõzõ ciklushoz képest a program számos egyszerûsítést, újí-
tást és bõvített támogatási lehetõséget tartalmaz.

Az erdõtelepítés intézkedésnél 5 célállomány-típus lesz a 101 helyett,
ráadásul a SAPS támogatás is megmarad egy ideig. A faipari célú faül-
tetvények telepítésével célzottan a minõségi, magasabb értékû fatermé-
kek elõállítását szolgáló alapanyag-termelést szeretnénk elõsegíteni.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a klimatikus változások következtében
nem lehet mindenhol erdõt telepíteni. Ugyanakkor Európa-szerte
egyre nagyobb népszerûségnek örvend az agrárerdészeti rendsze-
rek létrehozása, amelyek a mezõgazdasági és erdészeti kultúrák
egyesítését jelentik, ezzel a termelés sokféleségét, nagyobb bizton-
ságát hivatott szolgálni.

Az erdõtelepítés mellett azonban a források meghatározó részét a
már meglévõ erdõkre kell fordítani, azokat mindenekelõtt fel kell ké-
szíteni a klímaváltozásra. Az erdõkárok megelõzésére, a már bekö-
vetkezett károk helyreállítására továbbra is nagy hangsúly kerül, de
az erdõk védelmi, közjóléti és gazdasági szolgáltatásainak növelésé-
re külön-külön is célzott támogatási lehetõségek lesznek. Az erdé-

szeti genetikai erõforrások megõrzésének támogatása és javítása
eddig hiányzó intézkedés, újonnan kerül bevezetésre.

Az erdõgazdálkodás mûszaki színvonalának javítása, az erdei fa
faipari felhasználásra való elõkészítése, valamint az erdei termékek
gyûjtése, tárolása érdekében megfelelõ beruházásokra, gépekre
nemcsak az erdõgazdálkodók, hanem vidéki kis- és közepes vállal-
kozások is pályázhatnak majd. Ezzel a kitermelt, gyûjtött erdei termé-
kek legszélesebb körének minél magasabb szinten történõ feldolgo-
zását, a hozzáadott érték növelését kívánjuk elérni.

A hazai magán-erdõgazdálkodás az uniós természetvédelmi elvá-
rásokat a Natura 2000 területeken továbbra is magas szinten teljesí-
ti, így a hatósági elõírások kompenzációját ezentúl is uniós forrásból
biztosítani kell.

A hazai erdõkkel szemben is egyre többféle környezetvédelmi
elvárás jelenik meg, amelyek önkéntes teljesítésekor az erdõ-környe-
zetvédelmi program támogatásai közül lehet majd választani, jelentõs
egyszerûsítések mellett.

Az erdészeti intézkedésekkel kapcsolatban az egyik legfontosabb
elvárásként fogalmaztuk meg, hogy minél több erdõgazdálkodó, er-
dõgazdálkodással kapcsolatos vállalkozás részesüljön belõlük, minél
egyenletesebb területi lefedettséget biztosítsunk az ország eltérõ
adottságú erdeiben és ezekkel együttesen a vidéki foglalkoztatást, a
helyben élõk megélhetését minél szélesebb körben támogassuk.

A pályázati felhívások elõkészítésével kapcsolatban a Földmûve-
lésügyi Minisztérium továbbra is szorosan együttmûködik a Miniszter-
elnökséggel, és mindent megtesz az erdészeti pályázatok mielõbbi
sikeres megnyitása érdekében.

Forrás: FM Állami Földekért Felelõs Államtitkárság

A Vidékfejlesztési Program 
2014–2020 erdészeti vonatkozásai


