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Az Erdõk Nemzetközi Éve alkalmából a
Vidékfejlesztési Minisztérium szervezé-
sében nagy sikerû, a magyar erdõgaz-
dálkodást, erdészetet szinte minden
szemszögbõl bemutató rendezvénynek
adott otthont a budapesti Mezõgazdasá-
gi Múzeum épülete és udvara a Múzeu-
mok Éjszakája keretében június 24-én
délután és éjjel. A MEGOSZ külön stand-
dal szerepelt az eseményen, ahol a ma-
gánerdõ-gazdálkodást ismertetõ poszte-
rekkel, plakátokkal, kiadványokkal és
szóróanyagokkal várták az érdeklõdõ-
ket. Még minket is meglepett az általunk
készített és kitöltésre felkínált kérdõív si-
kere, hiszen a tíz, látszólag egyszerû kér-
désre adandó jó válaszok reményében
több, mint háromszázan, egészen ponto-
san 311-en töltötték ki a lapot. A rendez-
vényre látogatók rendkívül nyitottak és
érdeklõdõk voltak, örömmel vettek részt
a „játékban”, és készséggel szántak idõt
az eredmények megbeszélésére. 

Íme a kérdõív, amelynek alsó, vasta-
gon és dõlt betûvel szedett részét a kér-
dõív alá hajtottuk, így a válaszadó azt
nem láthatta, csak a kitöltés után ellen-
õrizhette azon a válaszok helyességét.
Ezt a perforáció alatti szövegrészt az er-
dészetrõl, erdõkrõl szóló információk-
kal leválasztva minden kérdõívet kitöltõ
megkapta. A válaszadókkal minden
esetben közösen értékeltük az elért
eredményt és szóbeli magyarázatokat
fûztünk az egyes kérdésekhez. 

A kérdõívben a kiértékelés köny-
nyebb követhetõsége érdekében dõlt
betûvel az egyes kérdések után már fel-
tüntettük a rossz válaszok százalékos
arányát is. Mint említettük, összesen
311 db kérdõív került kitöltésre, ebbõl 7
db nem volt értékelhetõ (hiányos, több
válaszlehetõség bekarikázva stb.), vagy-
is 304 db kérdõív eredményei találha-
tók a következõkben. 

KÉRDÕÍV
A kérdõívek kitöltése anonim és ön-

kéntes.
Az abban feltett kérdésekre az Ön által
helyesnek tartott válaszok megjelölen-
dõk aláhúzással vagy bekarikázással

1. Magyarországon az erdõk területe 
a) folyamatosan nõ
b) folyamatosan csökken
Rossz válaszok aránya: 62% 

2. Magyarországon az európai átlagnál 
a) több
b) kevesebb 
erdõ van
Rossz válaszok aránya: 31%

3. Hazánkban Trianon óta az erdõk te-
rülete megduplázódott

a) igen
b) nem
Rossz válaszok aránya: 69%

4. Ön szerint Magyarországon hány ma-
gánerdõ tulajdonos van?

a) kevesebb, mint 50 ezer
b) közel 200 ezer
c) több, mint 400 ezer
Rossz válaszok aránya: 50%

5. Magyarországon az összes erdõ 
a) 15%-a
b) 30%-a
c) 43%-a magánkézben van
Rossz válaszok aránya: 31%

6. Magyarországon az elsõ természetvé-
dõk

a) a civil szervezetek aktivistái
b) az ökológusok
c) az erdészek 
voltak
Rossz válaszok aránya: 13% 

7. Ön szerint mi az erdész legfontosabb
feladata?

a) az erdõk létrehozása és fenntart-
ható kezelése

b) a fák kivágása
c) a vadászat
d) a fakereskedelem
Rossz válasz: 2 db 

8. Véleménye szerint hazánkban évente
több fát vágunk ki, mint amennyi az
éves faanyag-gyarapodás?

a) igen
b) nem
Rossz válaszok aránya: 50% 

9. Véleménye szerint a jövõben is szük-
ségünk lesz a fára mindennapjainkban?

a) igen
b) nem
2 db nem válasz 

10. Ön a magyar állam költségvetésé-
ben szánna-e pénzt az erdõkre?

a) igen
b) nem
3 db nem válasz 

A helyes válaszok:
1.: a, 2.: b, 3.: a, 4.: c, 5.: c, 6.: c,

7.: a, 8.: b, 9-10: eldöntendõ 

Mi magyarok különösen meg
kell, hogy becsüljük az erdõt, mert
kevés van belõle. Trianon után az
ország területe kétharmadát, de
ugyanakkor az erdõk 84%-át(!)
vesztette el. Az ezt követõ rendkívü-
li faínségben mutatkozott meg iga-
zán az erdésztársadalom hagyo-
mányos összetartása és szervezõ
ereje. Magyarországon így ma két-
szer annyi erdõ van, mint 1920
után, és ezzel az eredménnyel ott a
helyünk a világ legsikeresebb erdõ-
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telepítõ nagyhatalmainak sorában.
Ez a 2 millió hektár erdõ azonban
nem csupán az ország mindennapi
faszükségletének biztosítója a tû-
zifától, a gerendáig, a karámfától
a tetõzsindelyig, az asztaltól az
ágyig és a bölcsõtõl a koporsóig,
hanem értékes tulajdonságaival
mindannyiunk továbbélésének zá-
loga is. Hiszen az erdõ megköti és
hosszú távon tárolja a káros lég-
köri szenet, oxigént termel, tompít-
ja a klímaváltozás idõjárási szél-
sõségeit, turisztikai, rekreációs
szolgáltatásaival mindannyiunk
életminõségét emeli, miközben a vi-
lág legsokoldalúbb ökoszisztémá-
jának ad otthont. Hogy ez így ma-
radjon, az az erdészek felelõssége.
Segítsük, támogassuk és becsüljük
meg õket!

Bõvebb információért forduljon a
Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetségéhez
(MEGOSZ): 06-1-391-42-90, e-mail:
megosz@mail.datanet.hu, www.meg-
osz.org

Az elsõ és a harmadik kérdésre sajnos
azt az eredményt kaptuk, amire számí-
tottunk, vagyis a válaszadók több, mint
60%-a szerint a magyar erdõk területe fo-
lyamatosan csökken, illetve 69%-uk sze-
rint a magyar erdõk területe nem duplá-
zódott meg Trianon óta. A kiértékelés-

nél, a helyes válaszokat megismerve
gyakran visszatérõ reakció volt a cik-
künk címében is szereplõ: „Hát ezt nem
hittem volna!” megjegyzés.

Ugyanakkor a nagy többség, 69% a
2. kérdésnél érzékelte, hogy a jelenlegi
hazai erdõsültség még az európai átlag
alatt van. 

A 4. és 5., a magánerdõkre vonatko-
zó kérdésnél a válaszok a standon kiál-
lított posztereken is olvashatók voltak,
ezért az azokra adott viszonylag sok he-
lyes válasz (50%, illetve 69%) nem rep-
rezentálja megfelelõen a válaszadók e
témában való jártasságát, vagy éppen
információhiányát.

A 6. és 7. kérdésekre örvendetesen
sok helyes választ kaptunk, ami azt mu-
tatja, hogy a megkérdezettek nagy
többsége ismeri és elismeri az erdészek
kiemelkedõ szerepét a természetvéde-
lemben és az erdõk létrehozásában,
fenntartható kezelésében.

A 8. kérdésnél a helyes és helytelen
válaszok egyenlõ arányban történõ
megoszlása viszonylag meglepõ volt,
mivel a sok illegális fakitermelésrõl szó-
ló hír alapján azt gondoltuk, hogy a
megkérdezettek nagyobb része voksol
majd arra, hogy több az éves kitermelés
volumene a faanyag-gyarapodásnál.

Végezetül a 9. és 10. eldöntendõ kér-
désre adott elsöprõen sok igen válasz
jelzi a társadalom felõl az erdõk, az er-
dészet ügye iránt megnyilvánuló szim-

pátiát, amit a mindennapi kommuniká-
cióban sokkal jobban ki kellene hasz-
nálnunk!

Összegezve: Jól kitapintható a vála-
szokból, hogy az írott és elektronikus
sajtóban súlypontosan megjelenõ, az
erdõkkel kapcsolatos negatív esemé-
nyek (erdõkárok, falopások, vélt vagy
valós természetkárosítások) nyomot
hagynak az állampolgárok általános
megítélésében. A kérdõív sok új infor-
mációt nem hozott ezen a téren, inkább
csak megerõsítette azt, amit már eddig
is tudtunk, hogy ennek ellensúlyozásá-
ra, a tények és pozitív jelenségek minél
szélesebb körben való terjesztésére
rendkívül sok energiát kell még mozgó-
sítania az erdészszakmának. Az embe-
rek nyitottsága, a valós tényekkel, ada-
tokkal való szembesüléskor tapasztal-
ható õszinte megdöbbenése és öröme
ugyanakkor azt is megmutatta, hogy
sok hasonló akcióra van szükség a jö-
võben is. A több, mint 8% hibátlanul ki-
töltött kérdõív sem tekinthetõ rossz
eredménynek, tekintettel a kérdések
specifikus voltára.

Éjfél felé egy alig tizenéves srác – mi-
után átnéztük a gyorsan és hibátlanul ki-
töltött kérdõívét – arra a kérdésemre,
hogy mi szeretne lenni felnõtt korában,
csak annyit mondott: „Hát erdész! Mindig
is az akartam lenni!” Már ezért megérte.

Dr. Sárvári János
MEGOSZ

Gratulálunk Gyurka
Bácsi!
Olvasom az újságban, hogy a MÁV szakértõi meghallgatták a
több évtizede megszületett elképzelés lényegét a fõváros
nagy pályaudvarainak jövõjérõl. A fõpályaudvar-koncepció
kidolgozója és lelkes szószólója a 89 éves Hábel György er-
dõmérnök, nyugalmazott vasúti mérnök. 

A Gyökerek és lombok 7. kötetében részletesen olvasha-
tunk arról, hogy hogyan került a ma is szuper aktív erdész a
MÁV-hoz. Az elképzelés lényege, hogy a jelenlegi pályaudva-
rok funkciót váltanának, illetve megszûnnének, s helyettük
egy fõpályaudvart alakítanának ki Kõbányán, ahonnan met-
rócsatlakozás oldaná meg a fõváros központjának elérhetõ-
ségét. 

A MÁV és a külsõ szakértõk körében ismertetett elképze-
lés azzal zárult, hogy – tekintettel a felvetés grandiózus mi-
voltára – külön bizottság vizsgálja meg az elképzelés kivite-
lezhetõségét.

Büszkék lehetünk Hábel Györgyre, s egyben az alma ma-
terre is, hogy az erdõtõl elkanyarodott életúton ilyen kollégá-
val találkozhatunk. 

Pápai Gábor 

Szép új világ
Megszûnik a kézírás oktatása Amerikában, olvashatjuk a rö-
vid hírek között. De a géppel való írást már ott is el kell kez-
deni harmadikos kortól, mert három év múlva a diákoknak
számot kell adni tudásukról. Mostantól kezdve a nebulók vizs-
gájukat csak a billentyûket kopogtatva tehetik le, és házi fela-
dataikat is csak számítógépen készíthetik el. Az elképzelés in-
doklása szerint, „a mai gyerekeknek semmi szükségük a kézí-
rásra, a modern kor kihívásait kell figyelembe venni.”

Hát úgy látszik, hogy megint érkezik egy „modern” cso-
mag a tengerentúlról, amit lehet majmolni. Mert ne legyenek
illúzióink. Elõbb utóbb nálunk is lesznek, akik csak a klavia-
túrában látják a modernséget, a korszerût, a fejlõdés zálogát. 

Az erdészek és a természetvédõk csak örülhetnek. Elmarad a
trubadúrok és egyéb firkászok fákba vésett
vallomása. 

Ismét kapható dr. Kosztka Miklós:
ERDÉSZETI ÚTÉPÍTÉS, ERDÉSZETI
UTAK ÉPÍTÉSE címû tankönyv,
amely bruttó 2650.- Ft-ért megvásá-
rolható az Erdõfeltárási Tanszéken,
illetve az OEE titkárságán.




