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A magyar erdôgazdálkodás vi-
lágviszonylatban is elismerésre
méltó eredményeket ért el. Így
az erdôsültségi százalék 12-rôl
18-ra növekedett, emelkedett
az élôfakészlet, javult a fafaj-
összetétel. Számtalan közcélú
erdôtelepítés (fasor, zöldöve-
zeti fásítás stb.), jóléti objek-
tum (autóspihenô, parkerdô
stb.) valósult meg, ami mind a
hazai társadalom, mind a hoz-
zánk látogató külföldiek köré-
ben elismerést váltott ki, nö-
velve a kezdeményezô, terve-
zô és végrehajtó erdész szak-
emberek megbecsülését.

A trianoni gyászos békedik-
tátum, majd a második világhá-
ború befejezése után – a ma-
gyar erdôgazdálkodás nagy
szerencséjére – akadt két széles
látókörû, kitûnô erdészeti szak-
ember: Kaán Károly, illetve
Barlai Ervin, akik világos
programot adtak, és meghatá-
rozták a követendô erdészeti
politika irányelveit.

Sajnos a rendszerváltás után ez nem
történt meg. Igaz, hogy 1993-ban Orszá-
gos Erdészgyûlés volt, de az itt elfogadott
javaslatokat, valamint az MTA Erdészeti
Bizottsága javaslatait az akkori kormány-
zat csak kis részben vette figyelembe. A
szakmai érveket félresöpörte, a pillanat-
nyi politikai érdekek szerint döntött. Így
született meg az erdôkre nézve átgondo-
latlan, dilettáns kárpótlási törvény, amely
figyelmen kívül hagyva a területen álló fa-
állományt, csak az aranykorona-értéket
vette alapul. A negatív következmények
közismertek. Különbözô értékû erdôterü-
letek kerültek azonos kárpótlási jegy fejé-
ben magántulajdonba. Egyesek óriási ér-
tékekhez jutottak érdemtelenül, mások
(sokszor volt erdôtulajdonosok) pedig ér-
téktelen területeket kaptak. Az erdôterü-
letek felparcellázódtak, gazdálkodásra al-
kalmatlan méretû birtokok keletkeztek. A
magántulajdonú erdôbirtokok közül 7-
nek nagyobb a területe 1500 hektárnál, és
mindössze 80-an érik el az 500 hektár bir-
toknagyságot. A társult erdôgazdálkodók
átlagos területe 100-300 hektár. („Nem
nônek az égig.” Kelemen Z., HVG, 1999.
december 25.)

Az 1996-ban elfogadott erdôtörvény
elôrelépést jelentett. Kimondta: „Az er-
dô léte az emberi élet egyik alapvetô
feltétele, ezért annak fenntartása és vé-
delme az egész társadalom érdeke, vele
csak a közérdekkel összhangban le-
het gazdálkodni.” Meghatározta az er-
dôgazdálkodási tevékenység fogalmát,
megszabta a fôbb szakmai elvárásokat.

Az ország erdeinek 60%-a állami,
40%-a magántulajdonba került.

A magántulajdonú erdôk zömében,
az elôzôekben ismertetett birtoknagy-
ságok miatt, a legalább önfinanszírozó,
az erdôtörvényben elôírt szakmai elvá-
rásoknak megfelelô gazdálkodás felté-
telei nem adottak. Sajnos az új erdôtu-
lajdonosok egy része igyekszik minél
elôbb a legnagyobb hasznot kivenni er-
dejébôl. Sok engedély nélküli fakiter-
melés történik. Megnôtt a fatolvajlások
száma is. A bûnözôk kihasználják a ren-
dezetlen tulajdonviszonyokból adódó
lehetôségeket, azt, hogy sok erdônek
gyakorlatilag nincs gazdája, csak (eset-
leg) papíron. A mintegy 740 000 hektár
magánerdô 24%-án még nem történt
meg a tulajdonosok bejegyzése, 23%-án
nem jött létre társulás. (“Nem nônek az

égig.” Kelemen Z., HVG, 1999.
december 25.)

A szabálytalan, szakszerût-
len vagy illegális fakitermelés
legtöbbször a cselekmény
megtörténte után jut az
Erdôfelügyelôség tudomására,
amikor az erdô már károso-
dott. Sajnos az ilyen károk
vagy egyáltalán nem vagy csak
évtizedek múlva hozhatók
helyre.

Összességében megállapít-
ható, hogy hiába vannak he-
lyes szakmai követelmények
elôírva, azokat az erdôtulajdo-
nosok jelentôs része még leg-
jobb szándék mellett sem ké-
pes végrehajtani. Az elmúlt 4
év tapasztalata bizonyítja,
hogy az Erdôtörvény így
nem mûködik! Céltalan len-
ne a problémák megoldására,
enyhítésére bármit javasolni a
múlt tapasztalatainak elemzése
nélkül.

Dr. Járási Lôrinc részlete-
sen elemezte Borsod-Abaúj-Zemplén
megye erdôgazdálkodásának történtét
a XVI. századtól napjainkig (Erdôgaz-
dálkodás Bánkúttól Nagy Milicig. Mis-
kolc, 1997). Az alábbi fontosabb követ-
keztetéseket vonta le:

– „Jövedelmezô vagy legalábbis önfi-
nanszírozó tartamos erdôgazdálkodást
folytatni csak a naturális és pénzügyi
hozamok kiegyenlítését több év átlagá-
ban lehetôvé tevô, nagy erdôbirtokon
lehet.”

– „Az erdôbirtokos fôurak tulajdoni
magatartását – kevés számú tiszteletre-
méltó kivételtôl eltekintve – az jelle-
mezte, hogy csak kapni, örökölni, kiél-
ni, jelzáloggal megterhelni szerették az
erdôt.”

– „Az erdôbirtokos a fa árát nem
vagy csak kis részben fordította az er-
dôk felújítására és fenntartására.”

Kaán Károly akadémikus, volt ál-
lamtitkár igyekezett gátat vetni a ko-
rabeli erdôpusztításnak (Az erdô sze-
relmese. Farkas Lajos, Budapest,
1996).

Megállapításai ma is idôszerûek:
„Az évszázados termelési fordulóval

számoló erdôgazdálkodás csak olyan

Halaszthatatlan a nemzeti erdôstratégia
kidolgozása



országokban tudott jelentôsebb ered-
ményeket elérni, ahol erôsebb politikai
hullámverések nem zavarták meg a fej-
lôdés útját és menetét.”

Nagy erôfeszítéseket tett a belterjes,
tartamos erdôgazdálkodás általános be-
vezetése érdekében. El akarta érni,
hogy minden erdô „egységes állami el-
látás alá” kerüljön ott, „ahol a birtokos
nem akar vagy nem tud okszerûen és
eredményesen gazdálkodást folytatni,
az erdôgazdálkodás ellátását az állam
vegye át”.

Javasolta, „hogy a kormány a magá-
nosok erdôtelepítésének elômozdításán
felül, a nemzeti erdôvagyon gyarapításá-
ra és példaadás céljából ilyen területeket
szerezni és azokon állami erdôket telepí-
teni igyekezzék az országban”.

Barlai Ervin, a MALLERD ügyvezetô
igazgatója részletesen elemezte a ma-
gyar erdôgazdálkodás helyzetét a II. vi-
lágháború után (Erdôgazdaság Politikai
Irányelvek. Budapest, 1946). Megállapí-
totta:
„A régi állami erdôbirtokokon kat.

holdanként lényegesen nagyobb élô-
fakészletet ôriztek meg, mint a legtöbb
magánbirtokon.”
„Erdôket gazdaságosan kezelni csak

megfelelôn nagy birtokegységekben le-
het.”
„Százéves lejáratú befektetésekre

többnyire csak az állam vállalkozik, vagy-
is több nemzedékre való tervszerûsé-
get, évtizedeken át tartó és mindig
újabb évtizedekre, évszázadokra elôre
nézô erdônevelést csak az állami gaz-
dálkodástól várhatunk.”

Sajnos az életben, a családban a fia-
talok ritkán fogadják el a szülôk életta-
pasztalatokon nyugvó tanácsait. A
munkahelyen az utód többnyire min-
dent máshogy akar csinálni, mint elôd-
je. Így van ez a politikában is. A rend-
szerváltás elôtt a jelszó az volt: mindent
kollektivizálni, államosítani, napjaink-
ban pedig: mindent privatizálni! Ma már
számtalan neves tudós, közgazdász
helyteleníti egyes termelési ágak teljes
körû privatizációját!

Nagy felelôtlenség lenne a múlt ta-
pasztalatait figyelmen kívül hagyni,
aminek csakis az erdôk látnák kárát.

Tehát mindenképpen idôszerû az er-
dôtörvény módosítása, még az EU-csatla-
kozás elôtt úgy, hogy a szakmai, környe-
zetvédelmi, jóléti elvárásoknak megfele-
lô, élet- és mûködôképes erdôgazdál-
kodás feltételei biztosítva legyenek.

A hosszú távú befektetési visszatérü-
lés az a tény, hogy az erdôvagyon jöve-
delemteremtô képességét elsôsorban az

ökológiai viszonyok és a biológiai törvé-
nyek határozzák meg, a természetes er-
dôtársulások, illetve a ritka fa- és cserje-
fajok és lágy szárú növények megôrzése,
az erdôk közérdekû szolgáltatásainak
biztosítása mind azt támasztják alá, hogy
az erdôk zömének továbbra is állami tu-
lajdonban kell maradnia. Az erdôk keze-
lését egy magát fenntartani képes, a piac
körülményeihez igazodó, a rövid távú
anyagi érdekeltség mellett, elsôsorban
az erdôvagyon gyarapításáért felelôs
erdészeti szervezetre kell bízni.

A magántulajdonú erdôkben az öko-
nómiailag életképes, több száz ha
nagyságú erdôbirtokok kialakítását
törvényi úton kell elôírni. Csak így bizto-
sítható a törvényben elôírt szakmai elvá-
rások teljesítése, de ez hosszabb távon
az erdôtulajdonosok jól felfogott saját ér-
deke is. Anyagilag is támogatni kell az
erdôgazdálkodókat a mûködôképes
üzemek mielôbbi kialakítása érdekében.

Lényegesen egyszerûsíteni és csök-
kenteni kell az adminisztrációt.

Az erdész szakemberekre hatalmas
feladatok várnak. Így:

A szántóföldek más mûvelési mód-
ban való hasznosítása kapcsán mintegy
700 ezer ha erdôtelepítést kell végrehaj-
tani, ami az ország területének egyik
legnagyobb tájátalakítását fogja jelente-
ni. Az erdôsültségi % még mindig ala-
csony 18%-ról 25–30%-ra lenne célsze-
rû felemelni.

Minden erdôben biztosítani kell a
törvényben elôírtaknak megfelelô szak-
szerû gazdálkodást, a tulajdonosi viszo-
nyoktól függetlenül.

Az EU országaihoz hasonlóan ná-
lunk is egyre nagyobb hangsúlyt fog
kapni az erdô gazdasági jelentôsége
mellett annak környezetvédelmi szere-
pe. (Napjainkban tapasztalhatjuk hová
vezet az erdôk kíméletlen letarolása: ár-
vízhez!)

Ezért növekedni fognak az ilyen célú
erdôtelepítések, az egyes környezeti és
természeti csapások megelôzése, eny-
hítése érdekében (árvíz, földcsuszam-
lás, erózió stb.). Ezeket az államnak
minden eszközzel támogatnia kell, vi-
dékfejlesztés keretében.

Egyre nagyobb az igény az erdôk jó-
léti szolgáltatásai iránt. A meglévô léte-
sítmények fenntartása mellett a gazda-
sági helyzet javulásával elôtérbe kerül
újak kialakítása is.

Megoldásra vár a fakitermelések so-
rán visszamaradó nagy tömegû alacso-
nyabb értékû faanyag hasznosításának
kérdése.

Mivel az erdô nemzeti kincs, köz-
tulajdon is, az államerdészetnek döntô
részt kell vállalni a feladatok végrehaj-
tásában. Itt biztosítottak leginkább a
tárgyi, szakmai feltételek. Több éven át
tartó hatalmas munkáról van szó, amire
jól fel kell készülni. Minden területen
példát kell mutatni a magánerdô-bir-
tokosok számára.

Napjainkban az azonnali profit szer-
zésén van a hangsúly, a hosszú távú, az
egész társadalom érdekét szolgáló tö-
rekvések háttérbe szorulnak. Ezért ha-
ladéktalanul ki kell dolgozni az aktuá-
lis, de a jövôbe is mutató erdôgazda-
ság-politikai irányelvek közérthetô,
rövid összefoglalását, és azt a tömeg-
kommunikáción keresztül folyamato-
san és széles körben ismertetni kell. Az
irányelveket a részletesebb, tudomá-
nyos alapokon remélhetôleg mielôbb
kidolgozásra kerülô, az MTA Erdészeti
Bizottsága által is javasolt „Nemzeti Er-
dôstratégia” alapján célszerû összeállí-
tani. Egyébként el kell érni, hogy mint a
vidékfejlesztés egy kiemelkedôen fon-
tos eleme, a Nemzeti Erdôstratégia ak-
tuális részei bekerüljenek a középtávú
„Széchenyi István” gazdaságfejlesztési
tervbe. Rá kell mutatni arra is, hogy a
feladatok végrehajtásához jelentôs
munkaerôre lesz szükség, ami a mun-
kanélküliség csökkenését és a vidék
felemelkedését segíti elô.

A döntési helyzetben lévô politiku-
sokon kívül meg kell nyerni a társada-
lom széles tömegeit. El kell érni, hogy a
célkitûzésekkel minél többen azonosul-
janak, és aktívan részt vegyenek azok
megvalósításában.

E hatalmas, nemes feladatok végre-
hajtásához a mindenki számára köve-
tendô utat Kölcsey Ferenc verssora jelö-
li ki: „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza
fényre derül.”

id. Dr. Páll Miklós
okl. erdômérnök
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