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• Harmadik helyre a szabadidõs te-
vékenységhez kapcsolódó kirán-
dulási lehetõség került. 

• Ezt két gazdasági hasznosság
követi (közel azonos említési

gyakorisággal), mégpedig a fa
mint ipari nyersanyag, illetve a
fa tüzelõanyagként történõ fel-
használása is fontos tényezõnek
minõsült. 

• Az ember biológiai szükségleté-
nek kielégítését szolgáló erdei
haszonvételek, például az erdei
gyümölcsök, gyógynövények és
az erdei gombák, illetve a vadhús
tíz emberbõl jellemzõen kettõ
számára nyújtott kiemelkedõen
hasznos dolgot.

Összességében tehát elmondható,
hogy a magyar emberek környezettuda-
tosnak tartják magukat, fontosak számuk-
ra az erdõvel kapcsolatos történések, amit
azonban elsõsorban annak természeti
hasznain keresztül ítélnek meg. Érdekes
tehát megvizsgálni, hogy milyen ismere-
tekkel rendelkeznek e számukra fontos-
nak ítélt tárgykörben. A sorozat követke-
zõ részében ezért a kutatás erdõ- és
erdõgazdálkodás-ismeretre vonatkozó
eredményeinek összefoglalója következik.

Lomniczi Gergely
okl. erdõmérnök

(Folytatjuk)

3 ábra. Az erdõ három legfontosabb haszna az egyén (ember) számára (G5. kérdés,
említési gyakoriság %-ban)

A magyar erdõgazdálkodás történeté-
ben, különösen a magán erdõgazdál-
kodás területén a 2017-es év nagy je-
lentõséggel bír. A tavaszi parlamenti
ciklus törvényalkotásában kétharma-
dos többséggel született meg a 2009.
évi XXXVII. törvény módosítása. 

A rendszerváltozás óta a magánerdõk
életében ez az elsõ olyan jogszabály, ami
elismeri és figyelembe veszi a magáner-
dõk létét és igyekszik megoldani a jelent-
kezõ speciális szabályozási feladatokat. 

Elismeri az erdõk minden állampolgár
számára juttatott ökológiai szolgáltatásait,
és ezeket kezelni is kívánja. Ebben a tör-
vényben szektoroktól függetlenül és egy-
ségesen érvényesülnek a gazdasági sze-
replõk érdekei, a természeti értékeink
megóvása és megõrzése mellett. 

A törvény szellemiségét tükrözõ, ké-
szülõ végrehajtási rendeletek megalko-
tásához arra az összefogásra és szelle-
mi tõkére van szükség, ami a törvény
megalkotásának éveiben kialakult a
szakma képviselõi között. 

Ez az év azért is bír nagy jelentõséggel,
mert az agráriumban az erdész társadalom
ilyen széleskörû összefogására is régen
volt példa. Ahhoz, hogy az erdõgazdálko-
dók hatékonyan tudjanak mûködni, ah-
hoz, hogy a bürokrácia csökkenjen, ah-
hoz, hogy a korlátozások ésszerûek és
betarthatók legyenek, és ahhoz, hogy ne
a bírságoktól kelljen rettegni, szükséges

volt a jogbiztonságunkat megalapozó Er-
dõtörvény, de legalább ennyire fontos a
kialakult összefogás megtartása is! 

Ehhez természetesen sok-sok meg-
felelõ szimpatizáns kell, a MEGOSZ
ezért minden erdõben tenni akaró, jó
szándékú embert partnerének tekint,
és együtt kíván dolgozni mindazokkal,
akik az erdõért szeretnének tenni, és
az erdõben szeretnének alkotni. 

A magyar erdõk a magyar emberek
boldogulását szolgálják. A magán er-
dõtulajdonosok erdei pedig családjaik
megélhetését és örömét szolgálják.

Szeretnénk megszólítani – lehetõség
szerint – minden erdõtulajdonost és
minden gazdálkodót. Természetesen
nemcsak az anyagi javak kellenek, ha-

nem az a mérhetetlen szellemi kapaci-
tás is, ami Önökben rejlik. Ahhoz, hogy
gazdálkodásunkhoz meg tudjuk terem-
teni a megfelelõen mûködõ jogi kör-
nyezetet, azt a feltételrendszert, ami a
zavartalan mûködésünkhöz szükséges,
kellenek azok a problémafelvetések, ja-
vaslatok, megoldások, amelyekkel
Önök rendelkeznek. 

Tisztelettel megköszönjük az egész
éves együttmûködést és az együtt gon-
dolkodást!  Méltán lehetünk büszkék a
közösen elért eredményekre. A közelgõ
év vége a számadáson túl a nyugalmat
is elhozza, ehhez kívánunk mindenkinek
jó egészséget, jó pihenést! Békés, áldott
karácsonyt kívánunk!

A MEGOSZ vezetõsége

2017 az áttörés éve a magánerdõben!


