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Hamarosan az állami erdôk is a Nem-
zeti Földalaphoz tartoznak majd. Az
erdészeti ágazat gyakorlatilag eleget
tett az EU jogharmonizációs kötele-
zettségeinek. Az Országgyûlés 1996-
ban elfogadta az erdôrôl és az erdô
védelmérôl szóló törvényt, s ez már
önmagában is megfelelt az európai
követelményrendszernek.

– A Föld erdeinek megôrzése ügyében
az elsô igazán jelentôs lépésre 1992-ben
Rio de Janeiróban került sor, ahol a Kör-
nyezet és fejlôdés címmel megtartott
ENSZ-Föld csúcson fogadtak el részben
nemzetközi jogi kötelezettségvállaláso-
kat, illetve ajánlásokat, mely utóbbiak az
aláíró államokat önkéntes kötelezettség-
vállalásra ösztönözték – utalt az elôzmé-
nyekre Holdampf Gyula, a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
(FVM) Erdészeti Hivatala elnökhelyette-
se. Az erdôkkel foglalkozó egyezménye-
ket, ajánlásokat vették alapul az európai
erdészetért felelôs miniszterek az európai
erdôk védelméért kezdeményezett nem-
zetközi tevékenységük összehangolása-
kor.

Az egyik legfontosabb kötelezô érvé-
nyû megállapodás, az erdôk biológiai
sokféleségének (biodiverzitás) megôrzé-
se. Kyotóban már a riói klímavédelmi ke-
retegyezmény elôírásainak konkrétabb
megfogalmazására is sor került. Egyebek
mellett a klímaváltozás következményeit
is figyelembe vették az erdészeti szakem-
berek és igyekeztek országonként meg-
határozni a legsürgôsebb tennivalókat. A
globális fölmelegedés egyik kiváltó oka a
tudomány jelenlegi állása szerint fôként
túlzott szén-dioxid-kibocsátás, s ennek
megkötésében van óriási jelentôsége az
erdôknek. Nem kevésbé fontos keret-
egyezmény az elsivatagosodás elleni küz-
delem. Az elnökhelyettes megemlítette,
hogy Magyarországot ez a gond szeren-
csére nem érinti, bár a Duna-Tisza közén
az aszályos évtized után már aggasztó je-
leket fedeztek fel a szakemberek. Ezek a
közép-európai értelemben vett elsi-
vatagosodási tünetek érintik az ottani er-
dôségeket. Nem kötelezô, csak ajánlás az
erdészeti alapelvek Rióban elfogadott
anyaga.

Ugyancsak sürgetô tennivaló az erdô-
területek világméretû fogyásának, zsugo-
rodásának megállítása. Eddig három pán-
európai miniszteri konferencia foglalko-

zott a földrész erdeinek védelmével. A
magyar Országgyûlés 1996-ban elfogadta
az erôdrôl és az erdô védelmérôl szóló
törvényt, amely már megfelel a nemzetkö-
zi és az EU-követelményrendszernek is.

Az elnökhelyettes elmondta, az EU-
csatlakozási tárgyalásokon a mezôgazda-
sági és így az erdészeti fejezet sincs lezár-
va, de az erdészeti ágazat esetében az
egyetlen jelentôs nyitott kérdés a támo-
gatási rendszer magyarországi mûködte-
tése. Ez a vidékfejlesztési rész 8. fejezete,
s errôl még nem kezdôdtek meg az érde-
mi tárgyalások. Az EU-ban az erdészeti
termékekre nincsenek megállapítva kvó-
ták, tehát a piaci verseny dönt. Az erdé-
szeti alapú ipari tevékenységbôl szárma-
zik az EU feldolgozóiparának 10 százalé-
ka. A 15 tagállam 131 millió hektáros er-
dôterületének fenntartható és természet-
, illetve környezetbarát hasznosítása a
cél. A szakmai jellegû joganyagok egyez-
tetése befejezôdött. Ezeket négy-öt fô té-
makörbe lehet sorolni. Ilyen az erdôtele-
pítések rendszere, amelynek alapelvei
szintén megfelelnek az uniós szabályo-
zásnak és amelyre támogatások vehetôk
majd igénybe a csatlakozást követôen.
Erre szüksége is lesz hazánknak, hiszen
az EU-átlag 30–35 százalékos erdô-sült-
séggel rendelkezik, miközben Magyaror-
szág területének 19 százalékát borítja ma
erdô. Jelenleg 6 milliárd forint jut az er-
dôtelepítésekre. Napjainkban 250– 500
ezer forint hektáronként az erdôtelepítés
támogatása Magyarországon, területtôl és
fafajtól függôen. Az EU 15 tagországa
évente átlagosan mintegy 100 ezer hektár
erdôt telepít, hazánkban ez 10–15 ezer
hektárt tesz ki. A csatlakozást követôen a
mezôgazdasági termelésbôl várhatóan
800 ezer hektár vonható ki, s ezek poten-
ciális erdôtelepítési területekké is válhat-
nak. Egy másik témakör az erdészeti sza-
porítóanyagok, magvak, csemeték elôál-
lítása, forgalmazása, származási helyének
azonosíthatósága, a nemesítési kiértékelô
rendszere. Ide tartozik a csatlakozás az
európai normáknak megfelelô erdô-
egészségügyi megfigyelési és kiértékelô
rendszerhez. A harmadik terület az erdô-
tüzekkel foglalkozó fejezet, amely most
nagyon idôszerû, hiszen az FVM a napok-
ban rendelt el tûzgyújtási tilalmat. Ez a
pont elsôsorban a mediterrán országokat
érinti. Az EU öt mediterrán tagállamában
évente akár 500 ezer hektár erdô is a lán-
gok martalékává válhat, míg Magyaror-

szágon évente ritkán semmisül meg 1000
hektárnál több erdô. A negyedik témakör
az erdô-egészségügyi mérô-megfigyelô
(monitoring) rendszer, amit hazánk erdé-
szete már 15 éve sikeresen mûködtet.

Holdampf Gyula kiemelte, hogy nem-
csak a jogharmonizációval áll jól Magyar-
ország, hanem ami nem kevésbé lénye-
ges szempont, az intézményhálózat ki-
építése is elôrehaladott állapotban van.
Az Állami Erdészeti Szolgálatnál már je-
lenleg is mintegy 500 munkatárs dolgo-
zik. Szakhatósági, erdôtervezési, szakirá-
nyítási, háttér-szolgáltatási feladatokat lát-
nak el az agrártárcánál. A szolgálat nem-
régen milliárd forintos nagyságrendû
PHARE-pályázatot nyert el az EU-s csatla-
kozás utáni mûködés elôkészítésére,
egyebek mellett az unió erdészeti infor-
mációs és kommunikációs rendszerének
honosítása, kiépítése céljából, ami az ötö-
dik harmonizációs témakör. Ez a prog-
ram két évig tart, idén januárban kezdô-
dött. A csatlakozásra a magyar erdészeti
intézményhálózat már rendelkezni fog az
EU-s akkreditációval.

Bihari Tamás 
(Népszava)

Állami erdôk a Nemzeti Földalapnál

Erdészeti jogharmonizáció

Az FVM Erdészeti Hivatal, a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fôigaz-
gatóság, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Erdômérnöki Kara, vala-
mint az ÁESz sajtótájékoztatót tar-
tott az erdôtüzekrôl.

A téma legkiválóbb hazai szakértôi ad-
tak tájékoztatást az aktuális helyzetrôl, a
témakörrel kapcsolatos tudományos ku-
tatásról, nemzetközi együttmûködésrôl:

Dobson Tibor ezredes, szóvivô – BM
OKF

Helyzetkép az erdô- és bozóttüzek-
rôl, a 2001. évi tûzesetekrôl

Szedlák Tamás fôtanácsos – FVM EH
Az EU országok erôfeszítései a Kö-

zösség erdeinek védelmére
Dr. Mészáros Károly dékán és mun-

katársai – NYME
Dr. Horváth Béla intézetigazgató, dr.

Traser György egyetemi docens, dr.
Kocsó Mihály botanikuskert igazgató,
valamint Nagy Dániel erdômérnök –
Global Fire Center – Freiburg

A nemzeti erdôvagyon védelme, a
tûzkárok elleni védekezés, az erdôtü-
zek hatása az erdô élôvilágára, a rege-
nerálódás esélyei témákban hangzottak
el elôadások.


