
Az IPOLYERDÕ Rt. és az Állami Erdé-
szeti Szolgálat közös munkájaként az
FVM Erdészeti Fõosztálya támogatásá-
val a magyar erdõket, a magyar
erdõgazdálkodást bemutató, 48 oldal
terjedelmû ismeretterjesztõ kiadvány je-
lent meg.

E témában az elmúlt idõszakban a
szakma által készített átfogó, az átlag-
ember számára is használható informá-
cióforrás nem állt rendelkezésre. Utoljá-
ra az 1996-ban megjelent, dr. Király Pál
által szerkesztett „A magyar erdõgaz-
daság” címû kiadvány volt hivatott az
érdeklõdõk számára kellõ tájékoztatást
adni.

Az azóta eltelt, csaknem egy évtized
alatt viszont a rendszerváltás éveiben
megindult folyamatok kiteljesedtek,
részben lezárultak. A rendszerváltás, az
azt követõ kárpótlási folyamat, majd az
– EU csatlakozási felkészülést is szolgá-
ló – új jogi szabályozás, s a mindezek
eredményeképpen kialakult teljesen új
tulajdonosi és gazdálkodói szerkezet,
valamint igazgatási és érdekeltségi

rendszer a korábbitól jelentõsen eltérõ
megvilágításba és megítélés alá helyez-
te országunk erdeit, s a benne folyó
gazdálkodást. 

A magyar társadalom fokozódó fi-
gyelemmel és érzékenységgel fordul
hazánk természeti értékei, s az ezek kö-

zött kiemelt szerepet betöltõ erdõk felé.
A kellõ tájékoztatást joggal várják el
tõlünk, erdészektõl. 

S ne feledjük, munkánkat csak keve-
sen ítélik meg saját tapasztalatuk, s még
ennél is kevesebben kellõ – a történések
szakmai hátterét is bemutató, a kevésbé
hozzáértõ számára is érthetõ – informáci-
ók alapján. Az átlagembernek a médiá-
kon keresztül eljutó hírek pedig gyakran
csak részleges, a közreadó céljának érde-
kében árnyalt tájékoztatást nyújtanak.

Ennek eredményeképpen ágaza-
tunkkal kapcsolatban kialakult egyfajta
információs deficit, melynek ked-
vezõtlen hatása az erdészek és a társa-
dalom kapcsolatában mind gyakrabban
megmutatkozik. 

Ezt felismerve, a kiadványon keresz-
tül szeretnénk bemutatni a társadalom
érdeklõdõ csoportjai számára a magyar
erdõket, sokrétû funkciójukat, a ben-
nük folyó gazdálkodás elveit, s mind-
ezek történelmi, erdészetpolitikai, in-
tézményi és jogi hátterét. Tesszük ezt a
kiadvány felépítését, s nyelvezetét te-
kintve úgy, hogy könnyen átlátható és
érthetõ információforrásként szolgáljon
a kevésbé hozzáértõknek is. Mindemel-
lett bizton állítjuk, hogy a kiadványt, az
abban foglaltakat az erdészszakembe-
rek és az ágazatban dolgozók is hasz-
nosítani tudják.

Köszönet a kiadvány létrehozásában
közremûködõk önzetlen munkájáért.
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Kiadvány jelent meg „Magyar Erdôk.
A magyar erdôgazdálkodás” címmel


