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A téma nemzetközi 
vonatkozásai

Az erdôk megôrzése, fenntartása és fej-
lesztése a 20. század folyamán nemcsak
az erdészeti szakágazat, hanem a társa-
dalmi érdeklôdés és a politika kiemelt
témakörévé vált, amelyet az ezredfor-
dulón nemzetközi és hazai viszonylat-
ban egyaránt megkülönböztetett figye-
lem kísér.

Fôleg az évszázad második felében
erôsödött fel és tudatosult az a felisme-
rés, hogy:

• az erdôk világméretû, globális sze-
repet töltenek be az élôvilágban;

• a lokálisan, nemzeti (regionális)
szinten jelentkezô erdészeti, erdôfenn-
tartási és erdôkezelési problémáknak
ennek megfelelôen nemzetközi hatása
is van;

• az erdôket érô kedvezôtlen belsô
és külsô környezeti hatások megszün-
tetése vagy megelôzése csak nemzetkö-
zi összefogással lehetséges;

• az erdei ökoszisztémák stabilitásá-
nak megôrzése vagy helyreállítása kizá-
rólag ökológiai alapon, a ter-
mészetközeli módszerek alkalmazásá-
val lehetséges;

• csak ökonómiailag erôs erdôgazda-
ság képes a 21. század tovább növekvô
sokoldalú követelményeit az ökológiai
és a természetvédelmi szempontok egyi-
dejû figyelembevételével teljesíteni.

A felsorolt gondok nyomán nemzet-
közileg és országonként is megnöve-
kedtek az erdôk állapotának megjavítá-
sára, a hosszú távú erdészeti célok meg-
fogalmazására és teljesítésére vonatko-
zó törekvések. Az erdészeti szakpoliti-
kán túlmenôen szükségesnek mutatko-
zott olyan Nemzeti Erdôprogram kidol-
gozása, amely szervesen illeszkedik a
térségi fejlesztések koncepciójába,
amely a legszélesebb körû társadalmi,
kormányzati egyetértésben és támoga-
tottságban részesül.

A Nemzeti Erdôprogram 
gondolatához vezetô 

nemzetközi út

A magyarországi Nemzeti Erdôprogram
(Erdôstratégia) kidolgozásának indokolt-
ságát, tartalmi és szerkezeti összetételét

csak akkor lehet helyesen meghatározni,
ha a hazai erdôk és erdôgazdálkodás
részletes ismeretén túlmenôen kellô tájé-
kozottsággal rendelkezünk a téma nem-
zetközi vonatkozásairól. Ezért elôször
azokat a szempontokat és tényezôket te-
kintjük át, amelyek nyomán a Nemzeti
Erdôprogram gondolata nemzetközi sí-
kon létrejött. Ehhez kapcsolva tárgyaljuk
a program nemzetközileg elfogadott ér-
telmezését, jellemzô sajátosságait.

Az erdôk nemzetközileg 
szervezett vizsgálata

A második világháborút követôen külön-
bözô céllal nemzetközi szervezetek ala-
kultak, amelyek többek között az erdôk-
kel kapcsolatos kérdéseket is világmére-
tûen igyekeztek vizsgálni és a jelentkezô
problémák megoldását elôsegíteni. Ezek
eredményeként állapították meg, hogy:

• a föld növekvô lakosságának kedve-
zôtlen életfeltételeit és életminôségét az er-
dôk jelentôs mértékben képesek javítani;

• a gazdaságilag elmaradott térsé-
gekben csökken az erdôterület;

• az iparilag feljebb országok a lég-
szennyezés és egyéb ártalmat útján ve-
szélyeztetik az erdôk fennmaradását;

• újszerû fa- és erdôpusztulások or-
szághatárokat nem ismerô, rendkívül
nagy méretekben tizedelik egyes konti-
nensek erdeit;

• a szegénység enyhítése vagy a
gyors jövedelemszerzés miatt a világ
egyes területein az erdôket kizsarolják
és megfelelô felújításukról nem gon-
doskodnak;

• az erdôgazdaság jövedelmezôsége
csekély, a vele szemben támasztott tár-
sadalmi gazdasági igényeket, fôleg a
közcélú szolgáltatásokat úgyszólván az
egész világon csak elegendô állami tá-
mogatás útján képes teljesíteni;

• a felsorolt problémák veszélyezte-
tik a tartamos (fenntartható) erdôgaz-
dálkodást, ezért meg kell találni az er-
dôk védelmét és fenntartását szolgáló
nemzetközi eszközöket.

Egy évtizede folynak a kölcsönös tár-
gyalások egy globális erdôegyezmény-
rôl (konvenció), amely az erdôk védel-
mével és a tartamos erdôgazdálkodás
támogatásával kapcsolatos nemzetközi
eszközöket tartalmazza. Ennek temati-
kája szoros összefüggésben van az

1992. évi riói (UNCED) “Környezet és
Fejlôdés” konferencia eredményeivel. A
probléma gyökerei jóval korábbra (Ró-
ma, Oslo stb.) nyúlnak vissza. A döntô
elôrehaladást mégis a 20. évszázad utol-
só évtizede hozta meg, amikor az
UNCED erdészetileg jelentôs határoza-
tainak támogatására 1995-ben megala-
kult az államok közötti erdô-munkacso-
port (IPF). 1997 óta ezt a munkát az ál-
lamok közötti erdôfórum (IFF) folytatja.

A Rió nyomán kialakuló nemzetközi
szabályozórendszer tiszteletben tartja az
egyes államok döntéseit, ugyanakkor je-
lentôs hatást gyakorolt erdészeti politiká-
jukra. Tartalmilag rendkívül sokoldalú: a
kereskedelmi kérdésektôl a helyi lakos-
ságnak az erdô hasznosításában való
részvételéig. Nem áll azonban még ren-
delkezésre a meglévô eszközök integráci-
ója, amely az egyes országoknak a tarta-
mos erdôgazdálkodás teljes körére vonat-
kozó anyagát tartalmazza. Hiányzik az
egész szektort átfogó nemzeti erdészeti
politika, amelyet az UNCED szorgalmaz.

Nemzetközi 
megállapodások

Az erdészeti szakma nemzetközileg leg-
fontosabb globális eszköznek a biológi-
ai diverzitással kapcsolatos megállapo-
dást tekinti (Convention on Biological
Diversity, CBD). A CBD az elsô globális
iniciativa, amely megkísérli egyrészt a
genetikai erôforrások, másrészt a tech-
nológiák átadását környezeti és szociá-
lis szempontból elviselhetô módon sza-
bályozni. Szorgalmazza az erdei öko-
szisztémákkal kapcsolatos ismeretek
összegezését.

A klímaváltozást illetô megállapodás
(FCCC) hangsúlyozza az erdôk éghaj-
latra vonatkozó hatásait. Kiemelt jelen-
tôségû a Kyoto-protokoll, amely az
üvegházhatás mérséklését szorgalmaz-
za és kiemeli ebben az erdôk szerepét.

Az elsivatagosodás elleni küzdelem-
rôl szóló megállapodás (CCD) a kopá-
rok és a szárazság elleni küzdelmet tûz-
te ki céljául. Az erdôk szerepét itt abban
látják, hogy fékezik a kopárok kialaku-
lását és mérséklik a szárazságot.

A veszélyeztetett vadon élô növény-
és állatfajok védelmérôl 1973-ban ké-
szült nemzetközi megállapodás, amely-
nek értelmében ellenôrzik a veszélyez-
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tetett fajok kereskedelmét. A certifiká-
ciótól, az eredet- és minôségtanúsítástól
várják többek között eme egyezmény
erdészeti jelentôségének növelését.

A Ramsari-egyezmény a nemzetközi-
leg jelentôs vizes (ártéri) területekrôl,
speciálisan a vízivad élôhelyérôl szin-
tén hozzájárul az erdôk védelméhez.

A Világörökség-megállapodás kere-
tében jelenleg 32 ökológiailag kiemel-
kedô jelentôségû erdészeti termôhelyet
tartanak nyilván, amelyet nemzetközi
védettség alá helyeztek.

Nemzetközi intézmények 
és kezdeményezések

Szerepük az erdôk védelmében és a tar-
tamos erdôgazdálkodásban kiemelke-
dô. A jövôben azonban a legfontosabb
intézményeknek az eddigieknél jobb
kapcsolatot kell egymással kiépíteni. A
nemzetközi szabályozórendszer kiala-
kítására kezdeményezéseikkel nemzeti
szinten tartamos hatást kell elérni.

A legjelentôsebb intézmények az
ENSZ FAO, az EU, az IPF keretében mû-
ködô ITFF, az UNEP, az UNDP és a tró-
pusi erdészeti akcióprogram, a TFAP.

Az erdészeti programok (Programme
on Forests: PROFOR) szerepe növek-
szik. Fô célja nemzeti szinten Nemzeti
Erdôprogramok (NFP) támogatása,
amelyek magukban foglalják a nyilvá-
nosság és a magánszféra álláspontját és
véleményét is. A PROFOR lényeges sze-
repet szán a Nemzeti Erdôprogramok
keretében a finanszírozás megújításá-
nak. Az ENSZ Fejlesztési Programja
(UNDP) kiemelkedôen fontosnak tartja
a finanszírozás koncepciójának hangsú-
lyozását az erdôk fenntartását és a tarta-
mos erdôgazdálkodást illetôen.

Az ENSZ Környezeti Programja
(UNEP) nemzetközi szinten a biodi-
verzitásra helyezi a fô hangsúlyt.

Az ITTO, a nemzetközi trópusifa-
szervezet a fakereskedelemmel foglal-
kozik, amely hangsúlyozottan kíván
igazodni a trópusi fa nemzetközi keres-
kedelmének a szabályozásához.

A nemzetközi eszközök figyelembevé-
telekor nem hagyhatók ki a rendelkezés-
re álló pénzeszközök, pénzforrások. An-
nak ellenére, hogy a tárgyalások az erdé-
szeti nemzetközi megállapodást kívánják
elérni, a déli államok csak mérhetô kom-
penzáció ellenében hajlandók az erdô-
gazdálkodás szerkezeti átalakításában
részt venni. A kereskedelempolitikai esz-
közök középpontját a nemzetközi keres-
kedelmi szervezet (WTO) jelenti, amely
liberalizálási törekvéseit a déli államokra
is kiterjesztette. A WTO “Kereskedelem

és Környezet” munkacsoportjában vita-
tott téma az ökológiai és szociális szem-
pontok, valamint az erdei termékek certi-
fikációjának szorgalmazása.

A nemzetközi erdészeti dialógus inté-
zetesítését, különösen egy globális erdô-
konvenció kérdéseit illetôen az IPF részt-
vevôi eddig még nem tudtak megállapod-
ni. Az eszközrendszer kiszélesítése és a
konszolidáció érdekében hozták létre az
EU kormányok közötti erdészeti fórumát
(IFF), amely 2000 folyamán kidolgozza a
még nyitott kérdéseket. Az utóbbi idôben
a nemzetközi erdészeti szakvilág és az ál-
lamok közössége a különbözô eszközök
alkalmazási és hasznosítási kérdéseit illetô
problémákat az erdészeti szabályozási
rendszer különös deficitjének ismeri el. A
megoldás a nemzeti folyamatok alapulvé-
telében rejlik, amelyek az erdôk védelmét

és tartamos hasznosítását illetôen eltérnek
egymástól. Valamennyi erdészetileg jelen-
tôs eszköz alkalmazását nemzetközileg
koordinálni kell. 2000 utánra tervezik egy
olyan konszenzus kialakítását, amely le-
hetôvé teszi az elôrehaladást. Az EU javas-
latára folytatják a vitát, amelynek a köz-
ponti kérdései a következôk:

• a meglévô eszközök koordinált
felhasználásának támogatása,

• a kommunikáció megjavítása,
• együttmûködés és koordináció az

erdészetileg jelentôs határozatokban,
• a meglévô tájékoztatási rendszer

integrációja,
• az együttmûködés megteremtése a

fennálló eszközrendszerben.
A felsoroltakból kitûnik, hogy szá-

mos kérdést kell még egyértelmûen
rendezni nemzetközileg is.

Nemzeti erdôprogram 
mint egységes politikai szempont

A nemzeti erdôprogram koncepciójá-
nak kifejlesztésével olyan eszközt kí-
vánnak létrehozni, amely:

• elôsegíti az UNCED-bôl és következ-
ményeibôl fakadó nemzetközi kötelezett-
ségeknek a gyakorlatba való megvalósítá-
sát, mégpedig a regionális megállapodá-
soknak és intézkedéseknek konszolidált
és meghatározott folyamata útján;

• új partnerkapcsolatok alakítását,
amely a tartamosságot mint forrásbizto-
sítást és fejlesztést helyezi elôtérbe.

Az EU Tanács határozata
(EG/1257/1999, 17. 5. 99.), amely a vi-
dékfejlesztéssel kapcsolatos, a 29/4. fe-
jezetében kiemeli, hogy a nemzeti er-
dôprogram az erdészeti fejlesztés alapja
és az erdészet területén fennálló nem-
zetközi kötelezettségeknek a kifejtése.

Az EU Tanács 1998-ban döntést ho-
zott az EU erdészeti stratégiájáról. Ebben
szerepelnek a helsinki és liszaboni mi-
niszteri konferenciák határozatai, vala-
mint más nemzetközi kötelezettségekbôl
fakadó feladatok. A cél az volt, hogy az
EU tagállamok számára politikai szem-
pontokat nevezzenek meg a nemzeti er-
dôprogramok megfogalmazásához. Né-
hány EU tagállamban már megtették az
elsô lépéseket a nemzeti erdôprogram
kifejlesztéséhez (pl. Németország).

Valamennyi ágazati politika figyel-
mét rá kell irányítani a fejlesztéspoliti-
kai együttmûködés új idôszakára. A
partnerországokkal meg kell értetni,
hogy a multilaterális szervezetek, mint a
FAO, a bilaterális intézmények, az EU
Bizottság a nemzeti erdôprogramokat
megfelelô programok és projektek út-
ján támogatja. Növekszik azoknak a

partnerországoknak a száma, amelyek-
ben a nemzeti erdôprogram megfogal-
mazásán és alkalmazásán dolgoznak.

Paradigmaváltás és 
Nemzeti Erdôprogram

Az 1992. évi Riói Konferencia sürgette a
paradigmaváltást és az “Agenda 21”-gyel a
politikai alapot a tartamos (fenntartható)
fejlôdésre helyezte. A föld valamennyi er-
dejének tartamos fejlesztésérôl szólnak a
riói határozatok. Új együttmûködési for-
mák jelentkeznek Észak és Dél között az
együttes felelôsség nyomán. Az IPF által
létrehozott megállapodás értelmében a
“Nemzeti Erdôprogram” átfogó erdészet-
politikai keretet jelent a tartamos erdôgaz-
dálkodás megvalósításáért. Az UNCED
határozat értelmében a Nemzeti Erdô-
programok az erdészet területén az ágaza-
tot átfogó szempontként szolgálnak a po-
litika, a stratégia és az akciótervek megfo-
galmazásához. A nemzeti fejlesztési prog-
ram részei. Elôsegítik annak megértését.
Az ökológiai, az ökonómiai és a társadal-
mi paraméterek figyelembevételével a
Nemzeti Erdôprogrammal elkezdôdik egy
folyamat, amely az erdészet területét az
országok sajátossága szerint a tartamos
fejlesztés átfogó stratégiájába integrálja.

Az IPF az UNCED határozata szerint
a Nemzeti Erdôprogram néhány alapel-
vét a következôk szerint foglalta össze:

• az országok szuverenitása és fele-
lôssége,

• együttmûködési konstrukció, bele-
értve a folyamatban érdekelt vala-
mennyi pártot,

• megállapodás az átfogó jogi és tör-
vényi elôfeltételekben,
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• általános és az ágazatot átfogó ter-
vezési szempontok az erdészeti fejlesz-
tés megvalósítása érdekében.

A Nemzeti Erdôprogram:
– egyrészt olyan technikai folyamat,
amely magában foglalja a politika és a
stratégia prioritásait és céljait, valamint
ezeknek a pontos információkon ala-
puló tervezését és megvalósítását;

– másrészt egy politikai folyamatnak
olyan programja, amely konzultációk
és nyilvános rendezvények útján átlát-
hatóságot teremt;

– lehetôvé teszi a partnerek közötti
tárgyalást a partikuláris érdekek figye-
lembevételével;

– folyamatos konszenzushoz vezet.
Fontos szempont a szereplôk képvi-

selôinek, feladatainak, jogainak és kö-
telességeinek meghatározása. Különös
jelentôsége van ebben a döntési jogo-
sultság decentralizálásának.

Rendkívüli jelentôségû a mindenkori
kormány politikai akarata arra vonatko-
zóan, hogy a Nemzeti Erdôprogram
megvalósuljon. Ezen belül lényeges az
erdô növekvô számú javainak és szolgál-
tatásainak – beleértve a monetárisan még
nem kifejezhetô környezetvédelmi szol-
gáltatások – felértékelése, hogy az erdô-
gazdaság más gazdálkodási formákkal
szemben konkurenciaképes maradjon.

A Nemzeti Erdôprogram gyenge pont-
ja a politikai kapcsolat a civil társadalom-
mal, a magánszektorral, a nemzeti cso-
portokkal és csoportosulásokkal, vala-
mint a nemzetközi szereplôkkel. A prob-
léma megoldása érdekében dolgozták ki
a Forest Partnership Agreement (FPA)
koncepcióját. Ez nem egy alternatívája a
Nemzeti Erdôprogramnak, hanem egy le-
hetséges tényezô, amely a program meg-
valósítását elôsegíti. Növekszik a szere-
pük a globális megállapodásoknak –
amelyeket a mindenkori partnerországok
ratifikálnak –, továbbá a nemzetközileg
jelentôs más erdészeti programoknak. A
Nemzeti Erdôprogram az elsô megállapo-
dás a nemzetközi és a nemzeti szereplôk
között, hogy tartamosan járuljanak hozzá
az erdészet fejlesztéséhez. Ez a megálla-
podás az ágazati fejlesztéspolitikai célok
megvalósításának a nagy kihívása.

A Magyarországi Nemzeti
Erdôprogram (erdôstraté-

gia) kiemelt tartalmi 
vonatkozásai

A magyarországi erdészeti gyakorlatban
korábban nem vagy alig használt fogal-
mak, szakkifejezések jelentek meg annak

következtében, hogy az emberiség jelen-
tôs részének figyelme globálisan az erdôk
felé fordult. A különbözô nemzetközi
szervezetek nem az egyes országok, ha-
nem az egész szárazföld vagy nagyobb
térségek (Európa, EU stb.) erdôségeinek
megôrzését és fejlesztését többek között
úgy kívánják elôsegíteni, hogy a problé-
makör leggyengébb pontjaiból indulnak
ki és nem a fejlettebb, hanem inkább az
alacsonyabb szakmai színvonalat veszik
alapul. Ebbôl következik, hogy az egyes
államoknak a sajátos helyzetük és színvo-
naluk szerint illeszkedni kell lokális prob-
lémáikkal a globálisan megfogalmazott
programokhoz, témakörökhöz.

E tanulmány elsô fejezetében megkí-
séreltük azokat a kérdéscsoportokat át-
tekinteni, amelyek a Nemzetközi Erdô-
programokhoz, Erdôstratégiák kialakí-
tásához nemzetközi síkon nyújtanak tá-
jékoztatást. Ezek figyelembevételével
célszerû az ide vonatkozó magyaror-
szági feladatokat megfogalmazni.

A magyarországi erdôk, erdôgazdál-
kodás és a nemzetközi törekvések illesz-
tése
A fogalmak értelmezése és az elôirány-
zott feladatok rendszerbe foglalása
okozza többek között nemzetközi és
hazai vonatkozásban az elsô gondot.
Ezek egységes kialakítása nélkül a viták
nemzetközi szinten parttalanná válnak,
és az egyes országok illeszkedései sem
járhatnak maradéktalanul a kívánt ered-
ménnyel.

Erdészeti politika – Nemzeti Erdô-
program – Erdôstratégia

A felsorolt három témakört és a hoz-
zájuk kapcsolódó feladatokat kell elsô-
sorban egységesen megfogalmazni, te-
kintettel arra, hogy szerves kapcsolatban
állnak egymással. Sorrendiségük megha-
tározó jelentôségû. Sem a nemzetközi,
sem a hazai szakirodalomban nem sike-
rült fellelni hármas kapcsolódásuk logi-
kai rendjét. Tartalmi megfogalmazásuk
általában heterogén. Sok esetben hossz-
abb körülírás útján kísérlik meg az egyes
szerzôk lényeges jellemzôik összefogla-
lását, amint ez a jelen találmány elsô fe-
jezetébôl is kitûnik.

Az erdészeti politika mint 
kiinduló alap

Sem a hazai, sem a külföldi szakiroda-
lomban nincsen elégséges utalás arra
vonatkozóan, hogy erdôprogramot, er-
dôstratégiát elfogadott nemzeti erdé-
szeti politika nélkül nem célszerû kidol-

gozni, mert felfogásom szerint az erdé-
szeti politika tartalmazza:

• a hosszú távú erdészeti célkitûzé-
seket,

• a célok teljesítésével kapcsolatos
feladatokat,

• a feladatok végrehajtásának jogi,
szervezeti és gazdasági elôfeltételeit.

A felsorolt három témakör szerinti
tagolásban (modulrendszerben) ki kell
dolgozni valamennyi országnak, így
Magyarországnak is a saját nemzeti er-
dészeti politikáját. (Az EU korábban
úgy határozott, hogy erdészeti politiká-
ja az egyes tagállamoknak legyen. A
másodlagosság elve alapján az EU csak
erdészeti stratégiával rendelkezzen. Ma
már úgy tûnik, hogy egyre több tagál-
lam szorgalmazza az EU általános erdé-
szetpolitikai irányelveinek is a kidolgo-
zását.) A megfogalmazott, írásban fog-
lalt erdészeti politikát kormányzati
(parlamenti) szinten kell jóváhagyatni.
A továbbiakban dinamikus felfogás sze-
rint az elfogadott erdészeti politikát idô-
szakonként felül kell vizsgálni és indo-
kolt esetben módosítani, továbbfejlesz-
teni. Mindezeknek megfelelôen:

az elsô feladat az erdészeti politika
megfogalmazása és kormányzati szin-
ten való jóváhagyása.

Nemzeti Erdôprogram 
kidolgozása

Az elsô kérdés: mit értünk Nemzeti Erdô-
program alatt? Erre 1997-ben a FAO is
adott választ, amely szerint: “meghatároz-
za azokat a társadalmi és politikai kerete-
ket, amelyek a gyakorlatban mûködnek,
amelyek elôsegítik az erdôk fenntartását,
kezelését és tartamos (fenntartható) fej-
lesztését. Azokat a folyamatokat határozza
meg, amelyek során a politikai és gyakor-
lati kérdésekben döntenek. Ezeket a dön-
téseket megelôzi az a vita és párbeszéd,
amelyet valamennyi érintett fél részvételé-
vel folytatnak. A döntésekért ennek meg-
felelôen együtt vállalják a felelôsséget.”

A tartamos (fenntartható) erdôgaz-
dálkodás képezi az alapvetô célkitû-
zést. Ennek magyarországi viszonylat-
ban nincsen újdonságtartalma, mert a
szóban és egyes írásokban közölt hazai
erdészetpolitikai céljainknak is ez az el-
sô kitétele, amely a hatályos erdôtör-
vényben elsôrendû szerepet kapott. Eu-
rópának úgyszólván valamennyi – kor-
szerû erdôgazdálkodást folytató – álla-
mában, így nálunk is, közel két évszá-
zadra nyúlik vissza ez a törekvés. Két
dolgot ki kell azonban emelni:

1. A tartamosság a 20. század folya-
mán az ökonómiai szempontokon túl
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az ökológiai tartamosság kritériumaival
bôvült, amely az egész erdei ökoszisz-
témára, az erdôk jóléti, környezetvédel-
mi, természetvédelmi és szociális szol-
gáltatásaira (szerepére), valamint az
anyagi jellegû hasznának a fenntartha-
tóságára vonatkozik.

2. A Nemzeti Erdôprogram megvitatá-
sára széles társadalmi és politikai körben
kerül sor, amely tükrözi az erdôk iránt
megnövekedett figyelmet, a társadalmi
kapcsolatok kiemelkedô jelentôségét az
erdészeti döntésekben, társadalmi egyet-
értést, politikai támogatást biztosít az er-
dészeti intézkedéseket (erdômûvelés, fa-
kitermelés, erdôvédelem stb.) illetôen,
hosszú távon megteremti a sokoldalú il-
leszkedést a többi gazdasági ágazatokhoz.

Mindkét kiemelt szempont az eddi-
gieknél több gyakorlati intézkedést igé-
nyel.

A Nemzeti Erdôprogramok elkészíté-
sének alapelveit, amelyet 1999 szeptem-
berében Tullnban fogadtak el, jelentôs
mértékben Magyarország már a korábbi
évek és évtizedek folyamán elfogadta és
a gyakorlatban alkalmazza. Ennek elle-
nére a jövôre vonatkozó kidolgozása
számottevô feladatot jelent és a témában
való jártasságot, hozzáértést igényel.

Az MTA Erdészeti Bizottsága által 2000
elején tárgyalt tervezet megfelelô kiindu-
ló alapot nyújt e munka megkezdéséhez.
A tervezetben foglaltak szerint a soron lé-
vô feladatokat illetôen a következô észre-
vételeket és javaslatokat tesszük:

1. A Nemzeti Erdônyilatkozat elkészí-
tése és elfogadtatása nem okozhat prob-
lémát. Ennek lényege a tartamos erdô-
gazdálkodás, amelyet az 1996. évben el-
fogadott erdô- és természetvédelmi tör-
vények külön-külön is garantálnak.

2. Az erdészeti ágazat elemzésének el-
sô része, amely az erdôk és az erdészet ál-
lapotára és helyzetére vonatkozik az
ÁESZ útján rendelkezésre áll. Jelentôs
munkát igényel azonban a többi ágazat-
hoz való illesztés. A térségfejlesztési prog-
ramokban a téma szerepel ugyan, de rész-
letesebb kifejtése még nem történt meg.

3. A jogi és szervezeti (intézményi)
kérdéseket is elôször az erdészeti poli-
tikában kell megfogalmazni és ezt kö-
vetôen az Erdôprogramban részletezni.

4. A stratégiai fejlesztési terv forrása
is az elfogadott erdészeti politika. Ezt
külön is részletezzük.

A felsoroltak alapján a második
feladat a Nemzeti Erdôprogram ki-
dolgozása, széles körû megvitatása,
majd társadalmi és politikai szinten
való egyetértô támogatása, a Kor-
mányzat részérôl való elfogadása.

Nemzeti Erdôstratégia 
kialakítása

Abban az esetben, ha a Nemzeti Erdô-
stratégiát az Erdôprogramtól különvá-
lasztva tárgyaljuk, ismételten hangsú-
lyozni kell, hogy az Erdôprogram kidol-
gozása meg kell, hogy elôzze az Erdô-
stratégiát. Tisztázni kell ismételten a fo-
galmak tartalmát, mert az erdôstratégiát
és annak határait illetôen szakmai és
szakmán kívüli körökben egyaránt hi-
ányzik az egyértelmû megfogalmazás.
Átfedések tapasztalhatók a stratégiai és
az operatív intézkedéseket, eszközöket
illetôen is. Tanulmányok, különbözô
elôterjesztések és elôadások sora iga-
zolja a felfogások heterogenitását, a
kérdések, témakörök rendszertelen is-
mertetését és keverését nemzetközi és
hazai vonatkozásban egyaránt.

Mielôtt a hazai Erdôstratégia kialakí-
tását megkezdenénk, el kell egyértel-
mûen dönteni, hogy:

• elkészül-e a Nemzeti Erdészeti Po-
litika, ezután sorra kerülhet-e a Parla-
ment elé való terjesztése,

• ezt követi-e a Nemzeti Erdôprog-
ram kidolgozása, majd társadalmi, poli-
tikai és kormányzati szintû megvitatása
és elfogadása,

• az Erdôstratégia kialakítása milyen
mélységû és idôtávú legyen.

Javaslat az erdôstratégia 
tartalmára

Az erdôstratégia a hosszú távú erdésze-
ti célok megvalósítását szolgáló felada-
tok teljesítésének szakmai (gazdasági),
jogi és szervezeti vonatkozásait tartal-
mazza, szervesen illeszkedve az orszá-
gos és regionális tervek megvalósításá-
hoz. Kialakítása olyan részletességû,
hogy a rövid távú operatív intézkedé-
sekhez is alapul szolgál. Tekintettel ar-
ra, hogy az erdészeti politikához hason-
lóan ez is saját és sajátos megfogalma-
zás, célszerû mindkettôt megvitatni és
ennek függvényében változatlanul
vagy változtatással elfogadni.

Szakmai vonatkozások
1. Az erdészeti politikának megfelelô

célok és az erdôprogramban szereplô
feladatok alapján ki kell dolgozni a tar-
tamos (fenntartható) erdôgazdálkodás
általános irányelveit

• a biodiverzitásra,
• a genetikai sokféleség fenntartására,
• az erdôk stabilitásának megôrzésé-

re és fejlesztésére
vonatkozóan, és
a különbözô rendeltetésnek megfe-

lelô irányelveit

– a fatermesztésre,
– a környezet- és természet- (élôvi-

lág-) védelemre,
– a közjóléti, üdülési, szociális szol-

gáltatásokra
vonatkozóan.
2. Az elsô pontban részletezettek

függvényében el kell készíteni a szak-
mai útmutatókat a következôk szerint:

• az ökológiai (termôhelyi) adottsá-
gok feltárása, meghatározása,

• szaporítóanyag-termelés,
• természetes és mesterséges erdô-

felújítás,
• erdôtelepítés,
• erdônevelés,
• erdôhasználat,
• mûszaki fejlesztés,
• erdôvédelem,
• erdôrendezés,
• üzemgazdaság, erdôértékelés (er-

dôvagyon-gazdálkodás),
• szaktanácsadás.
A szakmai útmutatók a feladatok ter-

vezésére, megvalósításuk szervezésére
és az ellenôrzésére is ki kell, hogy ter-
jedjenek.

Jogi vonatkozások
• a hatályos jogszabályok áttekinté-

se különös figyelemmel a vonatkozó
törvényekre,

• új jogszabályok alkotása, ha a kitû-
zött célok és a feladatok megvalósítása
miatt ez szükséges,

• tulajdonjogi kérdések rendezése.

Szervezeti, intézményi vonatkozá-
sok, állami támogatás, finanszírozás

• a gazdasági és intézményi szerve-
zet felülvizsgálata és a jövô feladatainak
megfelelô továbbfejlesztése erdészeti
igazgatási, állami és magánerdôkre vo-
natkozóan egyaránt,

• a kutatási és az oktatási intézmé-
nyek mûködésének, tevékenységük
tartalmi vonatkozásainak értékelése a
jövôt illetô szakmai követelmények
függvényében, az értékeléstôl függô
változtatásokat illetô javaslatok kiala-
kítása,

• az erdôgazdálkodás finanszírozási
rendszerének teljes körû felülvizsgála-
ta, az állami szerepvállalás közcélú és a
termelési feladatok függvényében a jö-
vedelmezôség áttekintése.

Társadalmi kapcsolatok
Az erdôstratégia legsürgôsebben meg-
oldandó fejezete a társadalmi kapcsola-
tok fejlesztése. A fejlesztés módját és le-
hetôségeit, tér- és idôbeni tervét a lehe-
tô legrészletesebben ki kell dolgozni.


