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Az elsõ elõadásban, Az erdõ és a mezõ
határvonala címmel dr. Mózes Csaba a
Földmûvelésügyi Minisztérium fõosz-
tályvezetõ-helyettese kiemelten hang-
súlyozta az erdõgazdálkodás növekvõ
jelentõségét az átalakuló agráriumon
belül. Világszerte megfigyelhetõ konf-
liktust idéz elõ a klímaváltozás, illetve
a növekvõ élelmiszerellátási igények
vs. növekvõ faanyagigények ellentétes
érdekeinek ütközése. A Föld erdõterü-
lete csökken, a hazai és európai erdõte-
rületek ezzel ellentétben növekszenek,
elsõsorban a mezõgazdasági termelés
javára, illetve kárára. A politika szintjén
új szemlélet jelent meg. A tájegységi
gazdálkodási szemléletben együttes
egységet képez az agrár-, erdõ-, víz-,
vad-  és energiagazdálkodás, alapvetõ-
en a tájra jellemzõ adottságok határoz-
zák meg az ágazati érdekek egyensú-
lyát. Ennek megfelelõen régi-új gazdál-
kodási módok is teret nyernek, pl. ag-
rár-erdészeti rendszerek, ültetvényes
erdõgazdálkodás és az iparifa-ültet-
vény. Az erdõgazdálkodási prioritások-
ban is hangsúlyeltolódások figyelhetõk
meg. A munkahelyteremtés a kevésbé
képzett vidéki munkaerõ számára ma
legalább annyira fontos, mint maga a
nyereségorientált erdõgazdálkodás. 

Az elõadás végén rövid tájékoztatás
hangzott el a durbani Erdészeti Világ-
kongresszus legfontosabb döntéseirõl,
az ott kiadott nyilatkozatokról, valamint
a most készülõ Nemzeti Erdõstratégia
2016–30, az új Nemzeti Erdõprogram,
illetve az erdõtörvény módosításának
elõkészítésérõl. Az FM szándéka, hogy
a Nemzeti Erdõstratégia elõkészítésébe
minél szélesebb körbõl fogadjon be ja-
vaslatokat. Ennek megfelelõen öröm-
mel fogadnák az Erdészeti Tudomá-
nyos Bizottság szakmai-tudományos
szempontú javaslatait is.

Ezt követõen dr. Schiberna Endre
osztályvezetõ (NAIK-ERTI) A mezõ-, er-
dõ- és vadgazdálkodás ágazati teljesít-
ményei címmel az agrárágazat statiszti-
kai adatainak elemzésébõl tartott elõ-
adást. A mezõgazdaság, és benne az er-
dészet a Föld sok országában még je-
lentõs gazdasági szereppel bír, de Ma-
gyarországon mérsékelt a gazdasági sú-

lya. Az ország éves GDP-jébõl a mezõ-
gazdaság kb. 4%-kal, az erdészet és a
faipar kb. 0,3%-kal és az élelmiszeripar
mintegy 2,5%-kal részesedik. Az erdé-
szeti ágazat viszont jelentõs munkaerõ-
felszívó hatással bír (ún. munkaintenzív
ágazat), elsõsorban az alulképzett vidé-
ki lakosság körében. Nemzetgazdasági
szinten fontos szerepet játszik az ágazat
az energetika területén is, mind a lakos-
sági tûzifa, mind az erõmûi felhasználás
(biomassza) esetében. Az erõs külsõ
korlátozottság – pl. természetvédelmi,
erdõtörvényi korlátozás – mellett az
ágazat gazdasági eredményét alapvetõ-
en a tûzifa és a fûrészáruk árszintje be-
folyásolja. A vadgazdálkodás eredmé-
nyességét meghatározóan csökkenti a
vadkár mértéke. A trófeás nagyvad lelö-
vések bevétele, valamint az egyre nö-
vekvõ arányú intenzív vadgazdálkodás

bevétele nominál értéken növekszik,
reálértéken viszont csökken. A folya-
matok okai összetettek, de pl. látványo-
san növekszik a ’tömeg’ (nem érmes)
trófea aránya a prémium trófea arányá-
hoz képest. Az erdészeti ágazatban
hosszabb távon a tevékenységeket az
erdõ hármas rendeltetése mentén lenne
szükséges összehangolni.

A következõ elõadást Agrárerdészet
mint a klímaváltozás kedvezõtlen hatá-
sait mérsékelõ földhasználati rendszer
címmel dr. Keserû Zsolt (NAIK  ERTI)
tartotta meg. (A kutatási témakörben
Csiha Imre, dr. Borovics Attila és dr.
Rédei Károly is részt vesz.) Idõszerûsé-
gének az is hangsúlyt adott, hogy az Új
Vidékfejlesztési Program támogatási
forrásai között szerepelnek agrár-erdé-
szeti támogatások is. A fontosabb agrár-
erdészeti (agroforestry) rendszerek be-
mutatására leginkább francia példák
szolgáltak, de a harmadik világ orszá-
gaiban is egyre növekvõ szerepet szán-
nak az agrár-erdészeti termelésnek. Az
agrár-erdészeti rendszerek alkalmazá-
sából jelentõs ökológiai, biológiai és
gazdasági elõnyök származnak, amit
kutatási és gyakorlati tapasztalatok is
alátámasztanak. A kutatási eredmények
alapján általános érvénnyel megállapít-
ható, hogy a hektáronkénti összes ho-
zam mintegy 40%-kal lehet magasabb,
mint ágazatonkénti gazdálkodás ese-
tén. A magyar gazdálkodási feltételek,
termesztési hagyományok és a jelenlegi
piaci trendek alapján a tág hálózatú fa-
állományokkal kezelt szántóterületek
lehetnek a legkedveltebbek a gazdálko-
dók körében. A NAIK-ERTI elsõ kísérle-
ti tapasztalatai szerint az 5 m x 10 m, 4
m x 12 m, illetve a 8 m x 8 m hálózatba
ültetett fákkal vegyes gabona, kukorica,
burgonya kultúrák felelnek meg a leg-
inkább a magyar viszonyoknak. Az al-
kalmazható fafajok elsõsorban az akác,
a nemesnyárfélék, a közönséges és a fe-
kete dió lehetnek. 

Dr. Erdõs László erdõmérnök Az ül-
tetvényerdõk szerepe a távlati földhasz-
nálatban címû korreferátumában fel-
hívta a figyelmet azokra a világszerte
megfigyelhetõ folyamatokra, amelyeket
alapvetõen a Föld lakosságának növek-
võ faigénye, és az ezzel párhuzamosan
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Az erdõgazdálkodás szerepe és helye a
mezõgazdaságban

Röjtökmuzsajon ülésezett az Erdészeti Tudományos Bizottság

2015. szeptember 24-én, Röjtökmuzsajon, a NÉBIH Fajtakísérleti Állomásán
tartotta ülését a Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Tudományos Bi-
zottsága. Az ülést dr. Rédei Károly, az ETB elnöke nyitotta meg, köszöntötte
a résztvevõket és ismertette a tudományos ülés programját. Az ülés témája –
Az erdõgazdálkodás szerepe és helye a mezõgazdaságban – alapvetõen
meghatározta a helyszín kiválasztását is. A felkért elõadások mindegyike eh-
hez a témakörhöz kapcsolódott.
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rohamosan fogyó természeti erõforrá-
sok határoznak meg. A fatermékek kb.
40%-a a termesztõterületek mintegy 5%-
át kitevõ faültetvényekrõl és ültetvényes
erdõkbõl származik. Ezt az eredményt
gyorsan növõ fafajok és a modern ter-
mesztési technológiák alkalmazásával
lehetett elérni. A külföldön alkalmazott
fontosabb módszerek és a hazai ter-
mesztési tapasztalatok ismertetése után
részletesen foglalkozott az akác ültetvé-
nyerdõk költség- és bevételelemzésé-
vel, amit a Mikebuda 40V erdõrészlet
példáján keresztül mutatott be. 

A hozzászólások során Takács Péter
kiemelte az elõadások aktualitását és
azok magas szakmai színvonalát. Fel-
hívta a figyelmet a faipari ágazat prob-
lémáira, így pl. a faipari vállalkozások
nagyarányú visszaszorulására, illetve
felszámolódására. Bordács Sándor az
elõadásokhoz kapcsolódóan kifejtette,
hogy az agrár-erdészeti rendszerek a
mikroklímatikus viszonyokat is javíthat-
ják, amire a röjtökmuzsaji NÉBIH kísér-
leti állomáson gyakorlati példákat is le-
het látni.

Rédei Károly megköszönte az elõ-
adóknak és a szervezõknek a színvona-
las szakmai programot. Kifejezte remé-
nyét, hogy az elõadásokat követõ tere-
pi program is hasonlóan sok értékes

felvetéssel szolgál. Ezután röviden be-
számolt a bizottságot érintõ fejlemé-
nyekrõl, tennivalókról.

Bordács Sándor közvetítette a Föld-
mûvelésügyi Minisztérium szakmai fel-
kérését az új Nemzeti Erdõstratégia ké-
szülõ anyagának véleményezésére,
amit a bevezetõ elõadást követõ hozzá-
szólások is ösztönöztek. A felkérés ér-
telmében az FM Erdészeti és Vadászati
Fõosztálya rendelkezésre bocsátaná a
stratégia szövegtervezetét, hogy a bi-
zottság a tudományos szempontok fi-
gyelembevételével véleményezze an-
nak a tartalmi és szerkezeti elemeit. A
titkári javaslat alapján a bizottság három
albizottsága – Erdõgazdálkodási, Vad-
gazdálkodási és Faipari Albizottságok –
álláspontjait összegezve készülne el az
MTA Erdészeti Tudományos Bizottságá-
nak egységes véleménye. A jelenlévõk
a javaslatot egyhangúan elfogadták, és
felhatalmazták a bizottság, illetve az al-
bizottságok vezetõit a feladat ellátására.
(A szaktárca kérésére a bizottság véle-
ményét 2015. október 20-i határidõvel
idõközben eljuttatta az FM Erdészeti és
Vadászati Fõosztályának.)

A bizottság elnöke ezután megkö-
szönte az aktív közremûködést és a tu-
dományos ülést lezárta.

Az ülést követõen rövid terepi bejá-

rásra került sor a röjtökmuzsaji NÉBIH
Fajtakísérleti Állomás területén. Az állo-
más munkáját Póczik Miklós és Péntek
Ákos, a Növénytermesztési és Kertésze-
ti Igazgatóság munkatársai mutatták be.
A fajtakísérleti állomás szinte kizárólag
rezisztenciavizsgálatokat végez a fonto-
sabb szántóföldi fajok fajtavizsgálatá-
nak keretében. Erre az állomás sajátsá-
gos mikroklímatikus adottságai adnak
lehetõséget, amit a környezõ erdõterü-
letek és az állomás területén kialakított
erdõsávok és fasorok váltanak ki. Az
ún. provokációs kísérletek feltételeit a
környezõ területekhez képest maga-
sabb páratartalmú levegõ teremti meg.
Ennek látható jeleit a résztvevõk is
megfigyelhették, hiszen az állomás te-
rületén még álló és magas termésátlagot
mutató kukorica- és napraforgótáblák-
ban nem volt nyoma aszálykárnak, ami
viszont jelentõs problémákat okozott a
környéken gazdálkodóknak. A jó hoza-
mokat öntözés nélkül sikerül elérni, de
a faállományoktól vagy erdõsávoktól
távolodva láthatóan csökken a termé-
sátlag, illetve a termésbiztonság.

A tartalmas szakmai programot ezu-
tán Rédei Károly elnök lezárta, megkö-
szönve a jelenlévõk aktív részvételét.

dr. Bordács Sándor 
titkár, MTA ETB
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Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2016. évi tagdíjakat:

Tagdíj kategória Éves tagdíj, 2016.
Kedvezményes (diák, GYES-GYED, munkanélküli, külföldi) 1200.- Ft
Nyugdíjas 3600.- Ft
Aktív dolgozó 9600.- Ft

A tagdíj igény esetén két részletben fizethetõ. Az elsõ részlet fizetésének határideje: 2016. február 1. 
(egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2016. június 15. (6 havi tagdíj).
A fizetés történhet:
1. Egyénileg az Erdészeti Lapok 2015. decemberi számához mellékelt vagy a helyi csoport

titkároknál beszerezhetõ postai csekken. FIGYELEM! A lekérdezési kód változása miatt az
esetleg még meglévõ, több évvel ezelõtti csekkek nem használhatók, csak a 2012-ben vagy
ezután kiosztott csekkeken történhet a befizetés!

2. Egyénileg banki átutalással az Országos Erdészeti Egyesület K&H Banknál vezetett
10200830-32310126-00000000 számú bankszámlájára. Banki átutalás esetén a
közlemény rovatban a befizetõ nevét, a tagsági kártya számát és lakcímét kérjük
megadni, ezek hiányában a befizetõ azonosítása problémás lehet.

3. Csoportosan a helyi csoportokon keresztül. A helyi csoportok a befizetõ tagok nevét,
tagsági kártyaszámát és címét tartalmazó lista mellékelésével csekken vagy átu-
talással küldik be az összegyûjtött tagdíjakat.

A tagsági kártyák érvényesítése a 2016 márciusában kiosztott matricával történik, a 2015-ös kártyák
2016. február 29-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Budapest, 2015. december 1. Lomniczi Gergely, fõtitkár
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