
Erdészeti Lapok CL. évf. 9. szám (2015. szeptember) 275

Az Országgyûlés Mezõgazdasági Bizott-
sága Erdészeti Albizottsága ülésén a
magyar magán-erdõgazdálkodás közel-
múltban kialakult nehéz helyzetérõl és
az abból való kilábalás lehetõségeirõl
tárgyaltak. Az albizottsági ülésrõl az
MTI-ben megjelent tudósítás alapján
számolunk be.

„Jogalkotási kényszer van az erdõgaz-
dálkodás területén, ebben egyetért az
ágazatban dolgozó szakemberek döntõ
többsége – mondta Gyõrffy Balázs (Fi-
desz), az Országgyûlés Mezõgazdasági
Bizottsága Erdészeti Albizottságának el-
nöke a testület június 15-ei ülésén.

Az erdészeti albizottság a magán-er-
dõgazdálkodás idõszerû gondjait és a
megoldás lehetõségeit tûzte napirendjére
és meghallgatást is tartott a kérdésben. 

Borovics Attila, a Nemzeti Agrárkuta-
tási és Innovációs Központ (NAIK) Er-
dészeti Tudományos Intézetének igaz-
gatója (ERTI) elõadásában emlékezte-
tett rá, hogy Magyarországon a magán-
erdõk területe mintegy 850 ezer hektár,
az ország összes erdõterületének a 43
százaléka. A magánerdõ-tulajdonosok
száma eléri az 560 ezret, gazdálkodásu-
kat az elaprózott birtokméret és az osz-
tatlan közös tulajdon nehezíti – tette
hozzá. A magánerdõ-tulajdonosok 50
százaléka birtokolja az összes terület 10
százalékát, míg 10 százalékuké az
összes erõterület 50 százaléka. Növek-
szik a nem mûködõ magánerdõk terüle-
te, most 300 ezer hektár körülire tehetõ. 

A magánerdõ-tulajdonosok gazdasági
problémáinak egyik megoldását abban
látta az elõadó, hogy lehetõvé kellene
tenni az akác- és a nemesnyár-ültetvé-
nyek mezõgazdasági mûvelési ágba so-
rolását. Ezzel gazdaságossá válhatna a
szóban forgó ültetvények mûvelése. 

Luzsi József, a Magán Erdõtulajdono-
sok és Gazdálkodók Országos Szövetsé-
gének (MEGOSZ) elnöke arról beszélt,
hogy a nem mûködõ magánerdõk terü-
letén évente mintegy 1-1,2 millió köb-
métert nem vesznek igénybe, ami 10-15
milliárd forint éves árbevétel- és adókie-
sést okoz a nemzetgazdaságnak. Az osz-
tatlan közös tulajdon aránya igen magas,
80 százalék körüli a magánerdõkben.
Úgy vélte, hogy az erdõbirtokosságról
szóló törvény nem mûködõképes, azt
„túlhaladta az idõ”, a meglévõ bajokat
csak egy új erdõtörvény orvosolhatja. 

Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) gazdaságszabá-
lyozásért felelõs államtitkára elmondta,
hogy az NGM-ben létrehoztak egy
munkacsoportot, amely kifejezetten az
erdõ- és a fagazdaság, illetve a faipar
helyzetével foglalkozik. Azért alakítot-
ták meg a munkacsoportot, mert az ipar-
ági szereplõk úgy látják, hogy közép-
és hosszabb távon Magyarország nem
tudja majd kihasználni a faiparban rejlõ
lehetõségeket. A fahiány veszélye is
fenyeget, különösen azokon a területe-
ken, ahol az akácot és a nyárfát dolgoz-
zák fel. Ennek egyik oka a jogi környe-
zet rugalmatlansága, ami nem ösztönzi
az erdõtelepítést – jegyezte meg az ál-
lamtitkár. 

Wisnovszky Károly, a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hatóság (NÉBiH)
Erdészeti Igazgatóságának igazgatója
szólt arról, hogy Magyarország erdõte-
rülete 2,059 millió hektár, és ebbõl az
állományból évente mintegy 7-8 millió
köbmétert termelnek ki. A kitermelésre
alkalmas erdõterület nagysága ugyan-
akkor csökken. A kimutatható erdõ-
felújítási hátralék pedig jelentõsen nõtt
az utóbbi években. Az erdõk 10-15 szá-
zalékán nincs erdõgazdálkodó – hívta
fel a figyelmet.”

A magánerdõk kérdését a június 16-
án összehívott Országos Erdõ Tanács is
napirendjére vette és azzal kapcsolat-
ban az alábbi két határozatot hozta:

„A Tanács 3./2015. 06. 06. határozata
A Tanács támogatja, és mint a Kor-

mány tanácsadó testülete indítványozza
az erdõk – elsõsorban a magánerdõk -
mûködésének biztosítása érdekében,
valamint az erdõ gazdasági értékeinek
racionális hasznosítása miatt a 2009. évi
erdõtörvény módosítását.

A Tanács 4./2015. 06. 06. határozata
A Tanács indítványozza, hogy a ma-

gánerdõ hatékony, jó szakmai mûködé-
sének biztosítására és a magánerdõk
mûködésbe vonásának elõsegítésére az
erdészeti szakirányítás támogatása kerül-
jön visszaállításra (nemzeti forrásból). „

Úgy tûnik, a döntéshozók és az er-
dészszakma legmagasabb szintû tanács-
adó testülete is elkötelezett a magán-er-
dõgazdálkodás támogatása, az erdõtör-
vény gazdálkodóbarát módosítása és a
szakirányítási támogatás visszaállítása
mellett, amit ezúton is köszönünk. Re-
méljük, hogy a szándék rövidesen testet
ölt, mert sürget az idõ a kedvezõtlen fo-
lyamatok megállítására, a magánerdõk
mielõbbi növekedési pályára állítására!

MEGOSZ

MAGÁNERDÕBEN

Az Erdészeti Albizottság és az 
Országos Erdõ Tanács ülése
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