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M ég ennyi kérdést! Az Erdészeti
Lapok 2001. márciusi számának
72. oldalán jelent meg a fenti cí-

mû cikk dr. Sípos Árpád tollából. Meg-
számoltam. Összesen 17 kérdést tesz fel
a szerzô, amelyek a 106 sorban nyomta-
tott írásból 38 sort (36%) tesznek ki. Ak-
kor ez milyen írás? Kérdezget, de nem
nézett utána, hogy ezek közül már a
szakma nyilvánosan és kiadványokban,
hivatalosan melyekre válaszolt.

Na de ezek nem fontos tények. Vi-
szont az írásban található szakmai
problémák mindenképpen választ,
több témában szakmai elutasítást igé-
nyelnek. Mindenekelôtt ez az írás nem
minôsíthetô „vitaindítónak”, mert szám-
talan tévedést tartalmaz. Éppen ezért
kell írni errôl a cikkrôl.

Téves az írás második mondata,
amely szerint egymillió hektár erdô te-
lepítését „kívánja tôlünk az Európai
Unió”. Errôl nem sokat tud az Európai
Unió. Azt viszont igen, hogy „mily szép
is lenne, ha országunkat ennyivel több
erdô borítaná”. Azonban pontatlan az
is, hogy ennyi új erdô telepítése szere-
pel az országos tervekben.

Az erdôtelepítés a 3224/1991. (VI.
13.) számú kormányhatározat alapján
folyik. A Nemzeti Agrárprogram kereté-
ben 1997-ben az Erdészeti Hivatal irá-
nyításával és támogatásával kidolgozott
hosszú távú Nemzeti Erdôtelepítési
Program elsô ütemének kell tekinteni
az 1991-ben beindított 150 ezer hektár
(ha) új erdô telepítését elôirányzó prog-
ram 2004-ig történô befejezését.

Második üteme, 2005-tôl 2035-ig to-
vábbi 623 ezer hektár új erdô telepítését
tervezi összhangban az Országos Terü-
letrendezési Tervvel. A program megva-
lósításával 773 ezer ha új erdô létesül-
ne, és az ország erdôsültsége ezzel a kí-
vánatos 26,8%-ra emelkedne.

Az ország agroökológiai potenciáljá-
nak kihasználásán alapuló agrárgazdasá-
gi politika, az Európai Unióhoz való csat-
lakozásra irányuló kormányzati szándék,
valamint az ország környezeti állapota
egyaránt igényli, hogy a mezôgazdasági
területek bizonyos hányada – elsôsorban
a kedvezôtlen adottságú mezôgazdasági
területek erdôsítésre alkalmas része – er-
dôtelepítéssel hasznosuljon.

Az Országos Területfejlesztési Terv
szerint az új erdôk elsôsorban a gyenge

minôségû – ahol már nemigen gazdasá-
gos a termelés – mezôgazdasági terüle-
teken valósulhatnak meg, ami azt jelen-
ti, hogy ezzel az ország mezôgazdasági
összes területe 12,6%-kal csökkenne.
Még szó sem volt az EU-ról, már jó tíz
évvel ezelôtt az ország területe
agroökológiai potenciáljának felméré-
sekor (akkori Gödöllôi Agrártudományi
Egyetem gondozásában) tudott volt,
hogy legalább ekkora mezôgazdasági
mûvelésû terület – ebbe természetesen
beleértve nemcsak mûvelt területeket,
hanem réteket, parlagokat, hasznosítat-
lan stb. területeket – erdôsítésre vár.
Fontos tudni, hogy a 773 ezer ha nagy-
ságú földterület legalább 1/3-a nem
szántó mûvelési ágban van. Ez válasz
arra a mondatra, hogy „Magyarország
termôhelyi viszonyai szántóföldi terme-
lésre alkalmasak”. Nem mindenhol és
nem gazdaságosan. Ráadásul azt senki
nem mondta – legalábbis nem találkoz-
tam ilyen megállapítással –, hogy Ma-
gyarországon ilyen hatalmas terület
szántómûvelésre alkalmatlan. A fentiek
szerint pedig az egymillió hektárból a
terv máris 227 ezer ha-ral kevesebb.

Nincs itt semmiféle tudatlanság vagy
EU iránti vakbuzgóság, na meg a szerzô
szerinti „szolgaságra utalás”. Talán az is
ismert, hogy az EU fizet az ugarolásért,
a parlagon hagyásért. Akkor már jobb,
ha megfontoltan, az erdôsítésre alkal-
mas területek beerdôsítésre kerülnek.
Ez is lehet az ország érdeke, mert a je-
lenlegi 1918 ezer ha erdôt, a 19%-os er-
dôsültséget növelni kell.

Errôl a tervrôl nemcsak néhány em-
ber beszél felületesen, hanem agrár és
erdészeti szakemberek pontosan meg-
tervezték, a feladatok szinte helyrajzi
számos területfelmérésekkel határozták
meg az erdôsítésre alkalmas, arra váró
területeket. A Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium Erdészeti
Hivatala rendelkezései alapján az Álla-
mi Erdészeti Szolgálat Területi Igazga-
tóságai elvégezték ezt a hatalmas mun-
kát, a területek felmérését, és bárki be-
tekinthet ebbe a nagyszerû és pontos
felmérésbe, tervbe.

Annyi a kérdés, hogy alig gyôzôm a
válaszokat.

Nem is tudom megismételni – terjedel-
mük miatt – a kérdéseket, csak válaszo-
lok. Remélem, az olvasó így is megérti.

A betelepítendô területek igen-igen je-
lentôs hányada, tulajdonképpen a
95–96%-a magántulajdonban van, míg
5%-a az erdôgazdasági részvénytársasá-
gok területe. De ez nem különösebb
gond. Erre egy példa: a szûkös pénzügyi
támogatás miatt 1999-ben csupán 8710
hektár új erdô telepítése valósult meg. Vi-
szont az igény (magánföld-tulajdonoso-
ké!) 18 000 ha új erdô telepítése volt, és az
elfogadott pályázatok alapján a konkrét
erdôtelepítési engedély 1999-re összesen
11 300 ha volt. Megvalósult 8710 ha. A
2000. évi igény 12 000 ha volt, elfogadott
11 000 ha, megvalósult 9900 ha.

Az erdôtelepítéseket a földtulajdo-
nosok, az integrátori szerepet vállaló
erdészeti gazdasági társaságok és az er-
dôgazdasági részvénytársaságok fogják
elvégezni.

Az erdôsítésekre az állami költségve-
tés biztosít pénzügyi támogatást, amely-
nek mértéke 2000-ben 2,6 milliárd fo-
rint volt, míg 2001. évre 6 milliárd Ft.

Az erdôsíthetôséget (a szerzô szerint
lejtfok, aranykorona értékmutató, tulaj-
donosi akarat) az Állami Erdészeti Szol-
gálat Területi Igazgatóságai erre alkal-
mas, kitûnô szakemberei állapítják meg
megfelelô és elôírt vizsgálatok alapján.

Fontos ebben a tulajdonosi akarat.
Az viszont van bôven.

Az irányítást az erdôgazdálkodók,
valamint az erdészeti hatóságok végzik.
Az ültetendô, pontosabban ültethetô fa-
fajokat az erdôsítési terveket, talajvizs-
gálat alapján, a terveket készítô szak-
emberek az erdészeti hatóság jóváha-
gyásával fogják meghatározni.

Remélhetôleg a szerzô ismeri az er-
dészeti szakhatóságok rendszerét, fel-
építését és jogkörét.

Arra már válaszoltam, hogy a terv
2035-ig szeretné megvalósítani az erdô-
telepítést. Valószínûleg ez akár 2050-ig
is elhúzódhat, amennyiben pénzügyi
támogatás, technikai (kézi, gépi mun-
kaerô), csemeteszükséglet stb. hiány
felmerülne. De jó lenne a cikk szerzôjé-
vel együtt a teljesítést 2050-ben ellen-
ôrizni. Én feltétlenül szeretném: 65 éves
vagyok!

Azt tudjuk, hogy az évi 8700–11 300
ha erdôtelepítés üteme a kívánatosnak
a felét sem éri el.

A mezôgazdasági szerkezetáta-
lakítás, a vidékfejlesztés, a belvízve-
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széllyel rendszeresen fenyegetett térsé-
gek, az ország polgárainak romló
egészségi állapota, a közegészségügyi
problémák, felhagyott parlag területek
hasznosítása stb. az erdôtelepítés jelen-
legi ütemének növelését kívánná meg,
ami évente mintegy 17–20 ezer hektár
telepítését jelentené. Ez a nagyságrend
elérhetô, ha az ország költségvetése a
telepítések támogatásához kellô pénz-
ügyi fedezetét biztosítja.

2001. évre bejelentett igény: 16 500
ha, elfogadott 16 500 ha.

A terv és tény alakulását az ábra
szemlélteti.

A hosszú távú Nemzeti Erdôsítési
Programot kormányhatározat szintjére
kell emelni, a megvalósításhoz szüksé-
ges források több évre elôre meghatá-
rozott biztosításával. Ez a biztosíték az
EU jogszabály-harmonizáció követel-
ménye mellett az erdôtelepítési beruhá-
zások hatékonyabb elôkészítésének
(pályázatok, szaporítóanyag-termelés,
talaj-elôkészítés stb.) is feltétele.

Az FVM, ill. Erdészeti Hivatal az idén
tervezi a Programot jóváhagyásra Kor-
mány elé vinni.

Nem érthetô az a kérdés, hogy „az
erdészeti munkát arra kényszerített em-
berekkel eredményesen el lehet végez-
ni?” Miért, kit, ki és kiket kényszerítené-
nek? Ez a kérdés nem kérdés, nem vála-
szolható meg, mert nincs kényszer,
csak gazdasági jellegû feladat elvégzé-
se, amelyben a résztvevôk önként, de
saját érdekükben vesznek részt.

A fafajokra vonatkozóan már írtam.
Csak a konkrétan megemlített fafajok-
ról annyit, hogy a felsorolásban a fôfa-
fajokat és a cserjéket összekeveri a szer-
zô, amelyek szerepe más és más az er-
dôsítésekben. A telepíthetô fafajokat a
talajvizsgálatok eldöntik és valóban tö-
rekedni kell elsôsorban ôshonos fafajok
telepítésére.

Tudott dolog az is, hogy az EU már
az elôcsatlakozás, de fôként a csatlako-
zás után az erdôtelepítést igen jelentôs
összeggel támogatja, amely többszörö-
se a jelenlegi erdôtelepítési normatív tá-
mogatásnak.

Nem logikus az a felvetés, hogy az
erdôtelepítés állami támogatása és
„újabb milliós szûkölködô réteg növelé-
se nélkül” között bármilyen ok és oko-
zati összefüggés lenne. Egymástól füg-
getlen ez a két téma.

Egy hektár erdô bekerülési költsége
számos tényezôtôl (talajféleség, fafaj,
kézi-gépi munka költsége, szaporítóa-
nyag ára stb.) függ, de nem kell egymil-
lió Ft-ot számítani hektáronként. Az Er-
dészeti Hivatal számításai szerint egy
hektár kész erdô (befejezettként történt
átvételig) fafajtól függôen 400–600 000
Ft között mozog.

A területek megvételérôl szó sincs. Az
és az erdô is marad a földtulajdonosé!

Ha pedig erdôgazdasági részvénytár-
saság akar erdôsítési célra magántulaj-
donú földterületeket vásárolni, az a pia-
ci áraktól, adásvételtôl stb. függô áron
lehetséges.

Az erdôtelepítésre a pénzt – ponto-
sabban a normatív támogatást –, meg-
határozott összegeket minden esetben
pályázat útján lehet elnyerni.

Az erdôtelepítés hatékonyságát – a
szerzô szerint a beruházás hatékonysá-
gát – nemigen szokták vizsgálni, mert
az erdônek annyi haszna, célja, kedve-
zô hatása van, hogy az mindig haté-
kony hosszabb távon. Ezért sem kell
külön minden hektár új erdô immate-
riális értékét kifejezni, hiszen az erdô
ilyen értékei még a nem erdészeti
szakemberek számára is közismert.
Forintosítani az immateriális értéket
elég nehéz, de erre is van szakmai
meghatározás módszere az erdészeti
szakmának.

Az FVM-nek nem feladata „az ültetés
végrehajtása”, nem erre kell az erejét
felhasználni, hanem a végrehajtás ter-
vének elkészítése (megtörtént), kor-
mány-elôterjesztés megfogalmazása, a
végrehajtás feltételrendszerének kiala-
kítása, biztosítása és annak ellenôrzése.

Nincs ma reális alapja annak, hogy
Magyarországon létrehoznák az „Erdôk
Minisztériumát”. Erre nem is áldozok ér-
veket, mert teljesen egyértelmû e tekin-
tetben a hivatalos álláspont és helyzet.
Az erdészeti hatóságok alkalmasak a je-
lentkezô feladat megoldására. Ehhez
nem kell új szervezet létrehozása. Az
más kérdés, hogy megerôsítést (létszám,
illetmény, technikai feltételek stb.) vi-
szont igényel az erdészeti szakhatóság.

Az „Erdôk Minisztériumá”-nak felso-
rolt feladatok egy része (ültetés, ápolás,
vadkárelhárítás, erdô ôrzése, megóvá-
sa, fakitermelés) nem minisztériumi,
ebbôl következôleg nem elsô- és má-
sodfokú erdészeti szakhatósági tenni-
valók és feladatok. Ezeket az erdô tulaj-
donosának, az erdôgazdálkodónak,
integrátoroknak kell elvégezni. Az er-
dészeti hatóságok feltételeket teremt-
hetnek meg ezekhez és ellenôrzik a fel-
sorolt munkák szakszerû végrehajtását,
valamint szükség esetén szankcionál-
hatnak.

Ez a téma, a Nemzeti Erdôsítési Prog-
ram nem „papírtigris”, hanem a végre-
hajtás, a teljesítés irányába megindult
feladat.

Lehet, hogy nem nekem kellett volna
hozzászólnom a címbeli íráshoz, de
kényszert éreztem, miután a Program
megfogalmazásában, elkészítésében
résztvevô voltam.

Dr. Balázs István
okleveles erdômérnök, 

vadgazdálkodási szakmérnök

Új név:
Bakonyerdô Rt.
Az ÁPV Rt. igazgatósága legutóbbi ülé-
sén arról is döntött, hogy mint a
Balatonfelvidéki Erdô- és Fafeldolgozó
(BEFAG) Rt. százszázalékos tulajdonosa,
hozzájárul a jelenlegi keszthelyi szék-
hely Pápára történô áthelyezéséhez, és
a részvénytársaság nevének Bakony-
erdô Rt.-re változtatásához július 1-jei
hatállyal. A társaság központja ezzel a
döntéssel Veszprém megyébe kerül át,
ahol a cég kezelésében lévô erdôterület
82 százaléka található.


