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– Állami erdôvagyon megôrzése, az
erdô értékeinek gyarapítása.

– Az állami erdôgazdálkodás hosszú
távú mûködôképességének biztosítása
a közcélok fokozottabb érvényesítése
érdekében.

Állami erdôvagyon
megôrzése, az erdô

értékeinek gyarapítása 
Az erdészeti politika egyik legaktuáli-
sabb kérdése a nemzeti erdôvagyon vé-
delme, tartamos hasznosítása, fejleszté-
se. A tartamos (fenntartható) erdôgaz-
dálkodás feltétel- és ellenôrzési rend-
szerének mûködése a vagyonérdekelt
erdôgazdálkodás (erdôvagyon-gazdál-
kodás) kulcskérdése. (Erdôvagyon-gaz-
dálkodás: Az erdôvagyonnal való olyan
gazdálkodás, amely tartamosan bizto-
sítja az erdô több célú használatát és az
erdô szerkezetének, minôségének egy
kedvezônek ítélt célállapot felé közele-
dését (Király L. 1986).  Az állam mint
tulajdonos nem csupán magának ôrzi
meg természeti környezetünk e szeg-
mensét, hanem az erdô összes vagyon-
elemét tekintve felelôs a társadalom
minden tagja felé. Minden erdô közer-
dô jelleget mutat, de ez különösen mar-
kánsan jelenik meg az állami tulajdon
esetében. Alapvetô feltétel az állami er-
dôvagyon és sokrétû szolgáltatásainak
megôrzése, tudatos fejlesztése. Az álla-
mi erdôk a fa és más nem fa erdei ter-
mékein kívül a közjavak és externáliák
széles skáláját nyújtják a társadalom
számára. A tulajdonosnak kötelessége
az erdôgazdálkodás alá vont területek
minél szélesebb körû hasznosításának
elôsegítése, élve a tulajdonosi jogokkal,
az erdészeti haszonvételen túl pia-
cosítható és nem piacosítható javak és
szolgáltatások tekintetében. 

Az állami erdôvagyont célszerûen
mûködtetni, csak annak elemeit ismerô,
avval a társadalmi elvárások szerint egy-

séges szellemben – a páneurópai kritéri-
umrendszernek megfelelô tevékenysé-
get folytató – a szükséges szakértelem-
mel és tulajdonosi jogosítványokkal ren-
delkezô szervezet tudja . Kellô érdekér-
vényesítô képesség is elvárt ahhoz, hogy
hatékonyan képviselhesse az államot
akár saját az erdôfenntartásra, gazdálko-
dásra hatást gyakorló tulajdonosi vagy
igazgatási szervezeteivel szemben is.

A vagyonkezelés folyamatában a tu-
lajdonos érdekében lehetôséget kell biz-
tosítani arra is, hogy a ciklikus erdôterve-
zések során speciális, a vagyonra vonat-
kozó mutatók is megállapításra kerülje-
nek, támogatva a vagyonérdekelt gazdál-
kodást. Az állami erdôvagyonnal kapcso-
latos tulajdonosi döntések meghozatalá-
nál törekedni kell a komplex, minden le-
hetséges számba vehetô elemet tartalma-
zó értékelések eredményeire. 

A program megvalósítása során priori-
tást élvez a meglévô vagyon minden lé-
nyegi vagyonelemére vonatkozó
megtartása, az állami birtoktestek meg-
ôrzése, szerkezetének a társadalom igé-
nyeihez való illesztése. Megfelelô birtok-
politikai irányelvek alkalmazásával állami
kézben kell tartani mindazon erdôteste-

ket, amelyek célszerûen az egész társada-
lom érdekeit szolgálják és közérdekbôl
fokozottan fenntartandók, vagy hozzájá-
rulnak gazdaságos mûködésük révén a
veszteségesen fenntartható, de számos
nem piaci értéket nyújtó és ennek okán
mindenképpen fenntartható erdôknek.
Ezen elv figyelembevételével törekedni
kell a teljes vagyon megtartására és egy
kézben való kezelésére, hiszen minden
megosztási kísérlet fokozza a kedvezôt-
len hasznosítás és vagyonvesztés kocká-
zatát. Az állami erdôk tulajdonosát célsze-
rûen nagy tapasztalattal rendelkezô, meg-
felelô jogosítvánnyal rendelkezô szerve-
zet képviselheti. Minden kísérletezés
újabb szereplôk bevonására fokozott
kockázati tényezôt jelent, hasonlóan az
erdôk privatizálására irányuló törekvé-
sekhez. Nem felejthetjük el annak ellené-
re, hogy hazánkban kivételesen az erdô-
állomány legjobb része van állami tulaj-
donban a jövedelmet termelô erdôk
magánosítása a szûkös források további
csökkentését, esetlegesen a visszafordít-
hatatlan nem vagyongazdálkodási szem-
pontok szerinti célszerûtlen vagyonvesz-
tést eredményezhet. Magas társadalmi ér-
téket jelentô védett és egyéb közcélokat
szolgáló erdôk esetében pedig értelmet-
len tevékenység.

Az állami erdôk természeti járadéka a
legfontosabb forrása az erdôk fenntartá-
sának. Nem lehet azonban egyetlen for-
rása, hiszen köztudott, hogy a közgazda-
sági környezet és  az érvényben lévô jo-
gi szabályozás egyértelmûen eredmény-
elvonást jelent ezen a területen. Hasonló
szolgáltatások fenntartásáért az állam
nem vár el más területeken kizárólagos
belsô finanszírozást, hanem saját költ-
ségvetési forrásait egyéb vagyonelemei
megôrzésére tudatosan fordítja. A termé-
szetvédelem vizes és gyepterületek élô-
helyeinek megôrzésére jelentôs állami
forrást fordíthat, de hasonló a helyzet a
mûemlékvédelem vagy az agrár-környe-
zetvédelem területén is. A korlátozott
források felhasználásában  ezeken a te-
rületeken  jelentkezô pénzhiány nem je-
lent egyúttal elvi  elutasítást is.

A program fokozott figyelmet szentel
az erdôk természetességi állapota ja-
vításának, összhangban a természetvé-
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delmi és erdôvédelmi programokkal. Fo-
kozni kívánja a biodiverzitást és az ôsho-
nos fafajok esetében alkalmazható ter-
mészetközeli erdômûvelési eljárásokkal
hasznosítható értékes keménylombos ál-
lományokra összpontosít. Fenn kívánja
tartani  azokat az erdôket is, amelyekben
a környezetbarát faanyag megter-
mesztése játssza a fô szerepet.

A nemzeti erdôvagyon területi
bôvítésének kézzelfogható lehetôsé-
ge, az állami területek erdôsítése. Ez a
tevékenység csak nemzeti forrásból tá-
mogatható és csak tudatos tulajdonosi
magatartással végezhetô eredménye-
sen. Az elmúlt idôszakban ezen a terü-
leten  a magyar erdôgazdálkodás kiváló
eredményeket ért el, nagy kár lenne
ezeket a tapasztalatokat veszni hagyni. 

Az operatív program megvalósu-
lása elôsegíti:

– az egyes vagyonelemek differenci-
ált kezelését,

– az egyes vagyonelemek és az
egész állami erdôvagyon helyes társa-
dalmi megítélését, 

– a tartamos erdôgazdálkodás kritéri-
umait kielégítô erdôgazdálkodás meg-
valósulását,

– a hosszú távú vagyon- és a rövid
távú eredményérdekeltség közötti el-
lentmondások feloldását,

– a helyes tulajdonosi magatartás ki-
alakulását.

Az állami erdôgazdálkodás
hosszú távú mûködôké-
pességének biztosítása a
közcélok fokozottabb ér-
vényesítése érdekében

A magyar társadalom túlnyomó része
nem rendelkezik erdôtulajdonnal, de et-
tôl függetlenül és többnyire térítés nélkül
igényli az erdô szolgáltatásait. Az erdô,
mint megújítható természeti erôforrás és
ökoszisztéma társadalmi fontossága ki-
emelkedô. Az állami erdônél a közcél-
ok biztosítása közérdek, a társadalom
számára nyújtott szolgáltatásai sok-
szor nem fejezhetôk ki pénzben, hisz
a jelenlegi körülmények között még
nem piacosíthatók. Az államnak, mint
tulajdonosnak felvállalt kötelezettsége a
közcélok érvényesítése, akkor is, ha a
közcélok érvényesítése nem csupán álla-
mi feladat és az állami tulajdon egy olyan
speciális forma, ami hosszú távon kisebb-
ségbe kerül az összes erdô egészét tekint-
ve. A fatermék-termesztésen kívül a kü-
lönbözô közcélok biztosításában különö-
sen fontos a biológiai sokféleség megtar-

tása, szélesítésének kiterjesztése, a víz-
készlet megóvása, a természetvédelmi
igények kielégítése, az erózió és defláció
elleni védelem és a szociális szolgáltatá-
sok nyújtása, valamint a szakmai oktatási-
kutatási feladatok segítése.

Az állami erdô közcélú feladatai-
nak megvalósítását önálló, gazdasági
szempontból hosszú távon stabil,
életképes szervezet tudja biztosítani.
Ez Magyarországon hagyományosan
az állami erdôgazdálkodás intéz-
ményrendszere. Az önálló gazdálko-
dás a közvetlen érdekeltség összes elô-
nyét nyújtja. Így lehetôséget teremt a ra-
cionális erdôkezelésre. Az állami tulaj-
donlás az erdô és a kezelô szervezet
szempontjából különösen fontos, hiszen
az erdôgazdálkodás jövedelmezôsége (a
piacon értékesíthetô termékekhez kötô-
dôen) rendkívül alacsony. Az állami erdô
teljes körû hasznainak biztosításához a
gazdasági stabilitás elengedhetetlen, amit
viszont csak az állami finanszírozási sze-
repvállalás tud hosszú távon biztosítani.

Az erdôterületek eltérô adottságai
és a hozzájuk kötôdô feladatok diffe-
renciált erdôgazdálkodást igényelnek.

A faanyagtermesztéssel és egyéb szol-
gáltatások teljesítésével kapcsolatos ki-
adások fedezetét alapvetôen a termékek
árbevétele biztosítja. Ahol ez megvaló-
sul, ott egyéb forrás nem szükséges.

A faanyagtermesztés szempontjából
gazdaságtalan erdôterületek kezeléséhez
és a faanyagtermesztésen kívüli szolgál-
tatások teljesítéséhez szükséges kiadások
fedezéséhez a költségvetésnek a szüksé-
ges mértékig hozzá kell járulnia. Ebben
az esetben nem a támogatás, hanem a
feladat meghatározás és az ehhez szük-
séges források biztosítása a jó megoldás.

Szükséges erdészetpolitikai eszkö-
zök:

– Fontos feltétel az erdôgazdálko-
dást közvetlenül érintô törvények

(1996. évi LIII, LIV, LV.) és a hozzájuk
kötôdô rendeletek koherenciája.

– Az erdôtervezés és az erdôfelügye-
let gyakorlata igazodjon a differenciált
erdôgazdálkodás követelményeihez.

– Az erdôgazdálkodásban normatív,
teljesítményhez kötött támogatási rend-
szert kell mûködtetni.

– Az állami erdôt kezelô szervezet
kezelôi díjat ne fizessen az erdô- és ke-
zelôi vagyon egysége esetén..

Szervezet:
– Az állami erdô és az azt kezelô gaz-

dasági társaság tulajdonosi funkcióit
ugyanaz a szervezet lássa el. költségta-
karékos, hatékony és a szakmai igé-
nyeknek megfelelô gazdasági társasági
forma hosszú távon biztosítja a társada-
lom erdôvel szembeni igényeinek ki-
elégítését. 

– A gazdasági stabilitást növeli az op-
timális üzemnagyság kialakítása.

Innováció:
– Az optimális üzemnagyság az alap-

ja a hatékony vállalatirányítási rendszer
kialakításának.

– Az innováció egyéb területei:
• génmegôrzés,
• nemesítés, elit szaporítóanyag,
• mûszaki fejlesztés (termék és ter-

melési rendszer),
• a beszállító vállalkozói kör ver-

senyképességének növelése,
• az alkalmazottak szakmai tudásá-

nak és általános mûveltségének
növelése,

• minôségbiztosítás és erdôtanúsítás.

Közönségkapcsolatok:
Az erdô közcélú feladatainak ellátás-

ról és annak az egyes feladatokhoz kö-
tött költségeirôl a társadalmat folyama-
tosan tájékoztatni kell. 

(Fotók: Szalács László; folytatjuk)


