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Az idén újjáalakult MTA Erdészettudo-
mányi Bizottság Erdõgazdálkodási Al-
bizottsága elsõ ülését 2015. szeptem-
ber 9-én Sopronban, az Erdõmérnöki
Kar tanácstermében tartotta. 

Az ülésen résztvevõket dr. Lakatos Fe-
renc, az albizottság elnöke köszöntötte.
Az alakuló ülés legfontosabb napirendi
pontja a Nemzeti Erdõstratégia (NES) és
a Nemzeti Erdõprogram (NEP) elmúlt
10 éves tapasztalatainak az összeg-
zése, illetve a megújítására irányu-
ló jövõbeli feladatok meghatározá-
sa volt. A téma fontosságára való
tekintettel a szakma széles körben
képviseltette magát. Az elhangzott
elõadások összefoglalását ismer-
tetjük a következõkben. 

Dr. Lett Béla (NymE EMK EV-
GI) és dr. Lengyel Atilla (referens,
NÉBIH Erdészeti Osztály) A Nem-
zeti Erdõprogram és Erdõstratégia
kidolgozása – visszatekintés címû
elõadásukban részletesen ismer-
tették a NES-NEP tervezési folya-
matát, a társadalmi és szakmai vi-
tákat, azok legfontosabb követ-
keztetéseit, valamint az ún. Fehér
Könyv megírása során szerzett ta-
pasztalataikat.

Lapos Tamás (referens, FM) a
NES-NEP megvalósításának ta-
pasztalatai témakörben kihangsú-
lyozta, hogy a Nemzeti Erdõpro-
gram egy országosan elfogadott,
az ágazatok közötti tervezési fo-
lyamat eredményeként az erdõt
érintõ szakmapolitikákat integrá-
ló, középtávú program. Az elõ-
adásában kiemelte a Nemzeti Erdõpro-
gramhoz kapcsolódó jogalkotási és tá-
mogatási feladatokat. 

Zambó Péter (elnök, OEE) az elõ-
adása elején kiért az öt éve, az erdészet
parlamenti nyílt napján elhangzott fel-
kérésre, miszerint az erdészet ügyét
elemzõ tanulmány jelentõs mértékben
segítheti a kormány ez irányú munkáját.
Az elõadás során ismertette azokat a
fõbb célokat és célterületeket, melyek-
nek a következõ Nemzeti Erdõprog-
ramban és Erdõstratégia kidolgozása
során elsõbbséget kell élvezniük. 

Ugron Ákos Gábor (helyettes államtit-
kár, FM) A NEP célrendszere – aktualitá-

sok címmel tartott elõadásában kihang-
súlyozta, hogy a Nemzeti Erdõprogram
megvalósítása a mindenkori agrárstraté-
giai környezet függvénye és az egyik
legfontosabb cél az ország erdõsültségé-
nek mintegy 27%-ra való növelése. A
Földmûvelésügyi Minisztérium honlap-
ján megtekinthetõ a 2006–2015 közötti
Nemzeti Erdõprogram értékelõ beszá-
molója, mely egyben megalapozza a szük-
ségességét a következõ idõszakra vonat-
kozó stratégia tervezésének. Véleménye

szerint a legfontosabb elvárások: (1) az
erdõ hármas rendeltetését és annak
egyensúlyát figyelembe vevõ stratégia
meghatározása; (2) a stratégiába integrál-
ni kell a NEP 10 célterületét, figyelembe
véve az OEE javaslatait; (3) a továbbiak-
ban felmerülõ célokat is bele kell építeni.
A helyettes államtitkár az új Nemzeti Er-
dõstratégia megalkotására vonatkozó
ütemezési folyamatot is bemutatta.

Dr. Borovics Attila (igazgató, NAIK
ERTI) Tudományos szempontok a stra-
tégia kialakításában címmel tartott elõ-
adásában elsõsorban a tudományos
szempontokra hívta fel a figyelmet. Ki-
emelte a problémaorientált kutatás je-

lentõségét, ismertetve többek között a
fenntarthatóságot veszélyeztetõ ténye-
zõket. Bemutatta a NAIK Erdészeti Tu-
dományos Intézet által az utóbbi évek-
ben e téren elért eredményeket is.

Dr. Sárvári János (ügyvezetõ elnök,
MEGOSZ) A NES és a NEP a magán-
erdõtulajdonos szemével címû elõadá-
sában leszögezte, hogy a NEP által
megfogalmazott várható eredmények
csak részben teljesültek a magánerdõs
szektorban, ahol jelentõs gondok van-

nak a nem mûködõ erdõkkel, a
szakirányítási hálózat mûködésé-
vel és az erdõtelepítési program-
mal is. Reményét fejezte ki, hogy
a vidékfejlesztés remélhetõen po-
zitív változásaival és a szakirányí-
tási támogatások visszaállításával
a kedvezõtlen folyamatok meg-
fordíthatók lesznek.

Dr. Lett Béla (NymE EMK EVGI)
a differenciált, multifunkcionális,
tartamos erdõvagyon-gazdálkodás
témakörében ismertette azokat a
témákat, melyekre szerinte a kö-
vetkezõ Nemzeti Erdõprogramnak
ki kell térnie. Ide sorolta többek
között a magán-erdõgazdálkodás
specialitásainak viszonylag önálló
szabályozását, a termõföld-hasz-
nosítás szabályozásának egyéb le-
hetõségeit (faültetvény, egyéb fás
területek), a megoldásra váró jogi
nehézségeket (osztatlan közös tu-
lajdon, öröklés), valamint a be-
jegyzett erdõgazdálkodó nélküli
területeket. Az elõadó számos gra-
fikonnal és táblázattal mutatta be,
tette szemléletessé az erdõgazdál-
kodásunk jelenlegi tényadatait, va-

lamint az erdészeti politika Nemzeti Er-
dõprogramot érintõ eszközrendszerét. 

Az Erdõgazdálkodási Albizottság
ülése dr. Lakatos Ferenc elnök zársza-
vával ért véget, megköszönve a jelenlé-
võk és az elõadók kitartását, és a témák
során nyújtott nagyfokú aktivitását.

Az ülésen elhangzott elõadások rö-
vid kivonata elektronikus és korlátozott
számban nyomtatott formában elérhe-
tõk az Erdõmérnöki Kar dékáni hivata-
lában.
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