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2000. évre 18 ezer hektár új erdô telepí-
tését irányoztuk elô, összhangban a Kor-
mány 3224/1991. (VI. 13.) számú
határozatával elfogadott programmal. Az
erdôtelepítési kedv 1994. évi mélypont
utáni fokozatos növekedése a 2000. év-
ben mérséklôdött – a 2000. évi igény
csupán 12 ezer hektár az elôirányzott 18
ezer hektárral szemben. Ez az 1999. évi
forráshiány következménye.

Az 1998. év ôszén és 1999. év tava-
szán (a továbbiakban tenyészeti évben)
a szakmailag elfogadott pályázattal ren-
delkezôk – bízva a támogatásban –
költségvetésük elfogadása elôtt elvé-
gezték a talaj-elôkészítést, gondoskod-
tak az erdôtelepítés megvalósításához
szükséges szaporítóanyagról, elvégez-
ték az elsô kivitelt (ültetést), de egy ré-
szük forráshiány miatt sajnos nem ré-
szesülhetett támogatásban. Az adott év-
ben felhasználható forrás ugyanis jóval
a tenyészeti év megkezdése után válik
ismertté. A szûkös 1999. évi költségve-
tésbôl erdôtelepítésre, erdôszerkezet-
átalakításra, fásításra a tervezettnek
még a felét sem kitevô 2100 millió Ft
összegû elôirányzat jutott. Ennek a 3200
millió Ft összegre sajnos az elôirányzat
növelésére nem nyílt lehetôség, még fe-
jezeten belüli elôirányzat-átcsoportosí-
tással sem, pedig a mezôgazdasági szer-
kezet-átalakítás, a vidékfejlesztés, a bel-
vízveszéllyel rendszeresen fenyegetett
térségek, az ország romló környezeti ál-
lapota, közegészségügyi problémák
(pl. a megnövekedett parlagterületeken
elszaporodott parlagfû okozta pollenal-

lergia) az erdôtelepítés jelenlegi ütemé-
nek növelését kívánják meg.

A 2000. évi pénzügyi forrást illetôen
is hasonló a helyzet.

Az eredetileg elôirányzott erdôtelepí-
tési ütemet csak elôirányzatunknak
megfelelôen (39188/1998, 39096/4/
1998), több évre (3–4 évre) elôre biztosí-
tott, fokozatosan növekvô pénzügyi for-
rás ismeretében lehet elérni. Az erdôte-
lepítések tervezését – a szaporítóanyag
megtermelése, a talaj-elôkészítések stb.
miatt – már két évvel korábban el kell
kezdeni. A tárgyévi elsô kivitelû erdôte-
lepítés növeli a következô években a fo-
lyamatban lévô erdôtelepítések állomá-
nyát, így a determinációt is. Az erdôtele-
pítések célállomány-típustól függô befe-
jezési ideje átlagosan mintegy 6 év.

A 2000. évi országos keretnek az Ál-
lami Erdészeti Szolgálat területi igazga-
tóságaira való lebontásakor és a fel-
használható elôirányzat kiküldésekor
(2000. március 1., 60.235/2000) – az ár-
víz és belvíz okozta károk miatt a folya-
matban lévô erdôtelepítésekben elma-
radó eredménynövekedéssel és a befe-
jezésekkel járó, várható értéknöveke-
dés kiesésével kismértékben kalkulálva
– országosan 4 ezer hektár új erdôtele-
pítés megkezdését engedélyeztük.

Az árvíz és a belvíz okozta károk miatt
jelentôs az eredménynövekedés elmara-
dása. Az érintett igazgatóságok a folya-
matban lévô erdôtelepítéseknél az ezáltal
felszabaduló összeget engedélyünkkel
elsô kivitelû erdôtelepítésekre csoporto-
sították át. Ennek következményeként az

1999. évi ôszi elsô kivitelû erdôtelepíté-
sekkel (az összesnek mintegy kétharma-
da) együtt az 1999/2000. tenyészeti évben
elvégzett elsô kivitelû erdôtelepítés
összesen 10 126 hektár. A tavaszi aszályos
idôszak miatt a tervezettnél sajnos jóval
kisebb lesz az elsô kivitelek eredményes-
sége és a folyamatban lévôk eredmény-
növekedése. Az 1999/2000. tenyészeti év-
ben elvégzett erdôtelepítések igazgatósá-
gonkénti megoszlását célállomány-típu-
sonkénti részletezésben az 1. táblázat,
megyénkénti megoszlását a 2. táblázat,
szektorcsoportonkénti megoszlását pedig
a 3. táblázat mutatja. A legnagyobb mér-
vû erdôtelepítésekre a hátrányos helyze-
tû Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében,
Bács-Kiskun és Somogy megyében került
sor. Az állami szektorcsoportban kivitele-
zett erdôtelepítés az összesnek 4 százalé-
ka, a többi 96% az egyéb (közösségi 5%,
társult magánerdôk 27%, egyéni 64%.

A 2000. évi igény elsô kivitelû erdôte-
lepítésre 12 ezer hektár volt. Az engedé-
lyezett 4 ezer hektár elsô kivitelû erdôte-
lepítéssel szemben a területileg illetékes
erdôfelügyelôk tavaszi szemléje alapján

A tavaszi 
erdôtelepítésekrôl

1. táblázat: 1999/2000. tenyészeti évben végzett erdôtelepítés ÁESZ igazgatóságonként (hektár), 2000. május 31.

Sorsz. Állami Erdészeti Elsô kivitel célállomány szerint Összes
Szolgálat területi tölgy cser, egyéb bükk akác nemes nyár, hazai nyár, egyéb fenyô elsô kivitel pótlás
igazgatósága keménylombos fehérfûz lágylombos

1. Budapest 24 14 106 380 13 1 538 48
2. Veszprém 16 182 1 1 207 16 2 8 432 77
3. Szombathely 131 26 389 66 33 645 143
4. Zalaegerszeg 55 12 45 7 5 8 132 26
5. Kaposvár 289 65 233 138 165 16 906 179
6. Pécs 242 83 161 31 17 534 137
7. Kecskemét 45 94 1 035 548 731 288 2 741 86
8. Debrecen 443 68 1 087 1 694 272 3 564 614
9. Miskolc 193 21 143 40 7 404 126
10. Eger 30 71 16 75 31 7 230 50

Összesen             ha 1 468 636 17 3 481 2 951 1 212 361 10 126 1 486

% 15 6 34 29 12 4 100 15
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összeállított igazgatósági jelentések sze-
rint a tényleges teljesítmény 10 126 hek-
tár, melynek mintegy 35%-a 1999. évi
ôszi elsô kivitel. Természetesen ebbôl a
nyári erdôsítések mûszaki átvétele alap-
ján megállapított sikeresen erdôsült terü-
let, maximum a 70 százalékos eredmé-
nyességnek megfelelô terület a 2000. évi
támogatás kifizetésének az alapja. Az en-
gedélyezett elsô kiviteltôl való jelentôs
eltérés a következôkkel magyarázható.

– A szakmailag elfogadott erdôtelepíté-
si pályázattal rendelkezôk (a pályázat be-
nyújtási határideje 1999. október 1-je volt)
saját elhatározásukból – bízva az elégséges
támogatásban – szerzôdés és elfogadott
költségvetés nélkül már 1999 ôszén jelen-
tôs elsô kivitelt, az összesnek mintegy két-
harmadát elvégezték. Ezek között vannak
olyanok, akik az eredményes terület utáni
támogatást 2000-ben nem igénylik.

– Lehetôség szerint a minél több szak-
mailag elfogadott pályázat támogatható-
sága és a rendelkezésre álló szaporítóa-

nyag hasznosítása, a minél kisebb mér-
tékû megsemmisítés érdekében az igaz-
gatóságok a pénzügyi lehetôségnél több
elsô kivitelt engedélyeztek azzal, hogy a
szûkös pénzügyi forrás miatt kisebb
eredményességgel veszik át ebben az
évben a megkezdett és a folyamatban lé-
vô erdôtelepítési területeket, és azokat a
tervezett befejezett ápolásokat, tisztítá-
sokat, amelyek a következô évre ha-
laszthatók, ebben az évben forráshiány
miatt támogatásban nem részesülnek.

2000-ben a szemlézett szaporítóanyag
mennyisége 234 millió db, az elôzô évihez
képest mintegy 40 millió darabbal csök-
kent. Ez elsôsorban az erdôtelepítési bi-
zonytalan forrással, illetve forráshiánnyal
magyarázható. A forráshiány következ-
ményének tulajdonítható az is, hogy 2000-
ben 24 millió db csemete került exportra
és a megtermelt csemete mennyiségének
mintegy 5%-a került megsemmisítésre.

– A célállomány-típus a tervezettôl
eltérôen alakult, a nagyobb mértékben

támogatott tölggyel szemben nôtt az ol-
csóbb akác és a nemes nyár részaránya.
Ezáltal több elsô kivitelre jut támogatás.

– A szûkös pénzügyi forrás miatt a
normatív támogatás mértékének a há-
rom évi elmaradt inflációt követô terve-
zett 25% emelése helyett csupán 10%-
os emelést hajtottunk végre.

– Az Állami Erdészeti Szolgálat igazga-
tóságai által jelentett 10 126 hektár elsô ki-
vitelû erdôtelepítésbôl az elôzôekben le-
írt megszorítások ellenére mintegy 2 ezer
hektár elvégzett elsô kivitel az ez évi mû-
szaki átvételek során a tényleges eredmé-
nyesség feltüntetésével forráshiány miatt
nem elszámolható kóddal kerül átvételre,
azaz nem lesz kifizethetô.

A kerethiány miatt el nem fogadott
költségvetések ellenére kivitelezett elsô
kiviteleket, elvégzett befejezett ápolá-
sokat, tisztításokat sajnos nem lehet
ôsszel kifizetni, ezek már a 2001. évi ke-
retet terhelik.

(Az FVM EH jelentése)

2. táblázat: 1999/2000. tenyészeti évben végzett erdôtelepítés megyénként (hektár), 2000. május 31.

Sorsz. Elsô kivitel célállomány szerint Összes
Megye tölgy cser, egyéb bükk akác nemes nyár, hazai nyár, egyéb fenyô elsô kivitel pótlás

keménylombos fehérfûz lágylombos

1. Baranya 236 83 161 27 17 524 118
2. Bács-Kiskun 14 80 912 355 723 283 2 367 33
3. Békés 15 6 23 88 132 37
4. Borsod-Abaúj-Z. 193 21 143 40 7 404 126
5. Csongrád 16 8 100 105 8 5 242 17
6. Fejér
7. Gyôr-Moson-Sopron 25 6 282 42 355 79
8. Hajdú-Bihar 5 5 226 329 565 24
9. Heves 7 43 16 50 23 7 146 29
10. Jász-Nagykun-Sz. 31 45 10 96 7 189 57
11. Komárom-Esztergom 10 13 31 7 1 62 12
12. Nógrád 24 28 25 7 84 21
13. Pest 14 1 75 380 6 476 36
14. Somogy 289 65 233 138 165 16 906 179
15. Szabolcs-Szatmár-B. 406 18 851 1 270 265 2 810 523
16. Tolna 6 4 10 17
17. Vas 106 20 107 24 33 290 64
18. Veszprém 16 182 1 207 16 2 8 432 77
19. Zala 55 12 45 7 5 8 123 26

Összesen                  ha 1 468 636 17 3 481 2 951 1 212 361 10 126 1 486

% 15 6 34 29 12 4 100 15

3. táblázat: 1999/2000. tenyészeti évben végzett erdôtelepítés szektorcsoportonként (hektár), 2000. május 31.

Sorsz. Elsô kivitel célállomány szerint Összes
Szektorcsoport tölgy cser, egyéb bükk akác nemes nyár, hazai nyár, egyéb fenyô elsô kivitel pótlás

keménylombos fehérfûz lágylombos

1. Állami erdôk 220 65 62 40 16 21 424 192
2. Közösségi erdôk 92 59 220 96 58 17 542 85
3. Társult magánerdôk 319 184 17 870 703 477 150 2 720 361
4. Egyéni erdôk 837 328 2 329 2 112 661 173 6 440 848

Összesen                ha 1 468 636 17 3 481 2 951 1 212 371 10 126 1 486

% 15 6 34 29 12 4 100 15


