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Ezen túl a károsítással legjelen-
tõsebben érintett terület, a Szentgott-
hárdi Erdészeti Igazgatóság erdõter-
vének felülvizsgálatát kérte a Társaság
az Államerdészeti Szolgálat Szombathe-
lyi Igazgatóságától.  Közösen áttekintet-
tük az eddigi gyakorlatnak megfelelõ
kárkövetõ munka lépéseit, valamint
meghatároztuk a további teendõket,
azokat a kereteket, amelyek között ez a
krízishelyzet a következõ években
kezelhetõ lesz. 

Az állapotfelvételt követõen, meg-
vizsgáljuk, hogy ez mennyiben befolyá-
solja az erdõterv hozamszabályozását a
kitermelt famennyiség és a letermelt
erdõk területi korlátot befolyásoló hatá-
sán keresztül. A Szolgálattal és szakha-
tóságokkal közösen készített
jegyzõkönyvben rögzítettük a munka-
menetet és a legfontosabb feladatokat.
Az erdõrendezési, fahasználati szem-
pontok mellett a probléma jellegébõl
adódóan az erdõmûvelés szempontjai
prioritást kapnak. 

Az okafogyottá vált használati elõírá-
sokat töröljük, a még egészséges
lucfenyõ-állományok elõhasználatait
csökkentjük. Az üzemtervi hozamsza-
bályozásnak megfelelõen kényszerû
megtakarítással élünk. Évi 150-200 hek-
tárban határozható meg az a munka,
amelyet kalkulációink alapján az Rt.
pénzügyi és munkaerõ-kapacitás olda-
láról elbír és ez reményeink szerint ele-
gendõ a probléma kezeléséhez. 

2006 márciusáig készül egy jelentés,
amely a leginkább veszélyeztetett
erdõrészletek listáját és összesítését tar-
talmazza. (Az eddigi és a közeljövõ ter-
meléseirõl folyamatosan rendelkezünk
adatokkal.) Az adatok akkor lesznek
igazán pontosan megismerhetõk, ha a
szúkárosítás az esõs idõszaknak is
köszönhetõen megáll és az adott pilla-
natban rögzített adatok nem változnak
lényegesen, ezért a komplett felülvizs-
gálatot 2006. félév végére ütemeztük. A
munkák konkrét megvalósítása évente
történne, üzemtervtõl eltérõ tevékeny-
ség hatóság általi, hivatalból történõ
elõírásaként, ami védett területrõl lévén
szó, leegyszerûsíti az engedélyeztetést.

A helyzeten, ha nehézségekkel is, de
úrrá lesz a Szombathelyi Erdészeti Rt.
Ez azonban azzal jár, hogy a kitermelt,
vagy értékesített fatömegre vonatkozó
fajlagos mutatók romlása várható, ellen-
tétben a magyarországi átlagot jellem-
zõ, zömmel lombot kitermelõ erdõ-
gazdálkodókkal. 

Szép Tibor
fahasználati és kereskedelmi ig.

A WWF Magyarország megdöbbenés-
sel tapasztalta, hogy a Földmûvelés-
ügyi  és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um (FVM) egy olyan törvénymódosí-
tást bocsátott parlamenti vitára,
amely elõkészíti az állami erdõk ma-
gánkézbe adását. A természetvédelmi
szervezet felhívja a döntéshozók fi-
gyelmét: a választópolgárok nem
fogják következmények nélkül hagy-
ni a társadalmi tulajdonban lévõ ér-
tékes  erdõk elprédálását!

A Magyar Országgyûlés hamarosan
szavazni fog arról a törvénymódosítás-
ról, amely könnyebbé teszi a Kormány
számára az állami erdõk magánosítását.
A Nemzeti Földalapról szóló tör-
vényt módosító javaslat még ezen a hé-
ten parlamenti vitára kerül.  

Az állami erdõk legnagyobb részét
jelenleg az ÁPV Rt.-hez tartozó állami
erdõgazdaságok kezelik. Az FVM által
elõterjesztett módosítási indítvány
azonban alkalmat ad egyes befektetõi
csoportok számára arra, hogy a
közeljövõben az állami erdõk kezelési
jogaira pályázzanak.

Magyarországon az európai átlaghoz
képest nagyon alacsony az erdõterületek
aránya. A hazai erdõgazdálkodás a GDP-
ben is elhanyagolható részt tulajdoníthat
magáénak, és a gazdasági szempontok-
nál sokkal fontosabbak azok a környe-
zetvédelmi és jóléti funkciók, amelyek
iránt egyre jelentõsebb társadalmi elvárás
tapasztalható. 

A jelenlegi kormányzati kezdeménye-
zés mégis a széles szakmai és társadalmi
egyeztetéssel elõkészített Nemzeti
Erdõprogram céljainak mond ellent. En-
nek a tavaly õsszel elfogadott dokumen-
tumnak az elsõ számú célkitûzése az ál-
lami erdõgazdálkodás fejlesztése, mely
szerint a modern, társadalmi érdekeknek
megfelelõ erdõgazdálkodás közérdek és
közügy. A program szerint a gazdasági
haszonszerzés helyett az állami erdõk ér-
tékének növelése a cél, és az ehhez szük-
séges kezelõ szervezet hosszú távú mû-
ködtetése az állam feladata. 

Az állami erdõkezeléssel szemben a
magánerdõ-gazdálkodók elsõsorban
egyéni gazdasági megfontolások alapján
kezelik erdeiket. S bár sok esetben pél-
damutató gazdái a kiemelt természeti ér-
tékeknek, a jelenlegi erdõterületekre pá-
lyázó pénzügyi és befektetõi csoportok-

ról ez már nem mondható el. A WWF
Magyarország többször bírálta az állami
erdõgazdaságok egy részét, mivel soro-
zatosan figyelmen kívül hagyták a társa-
dalmi érdekeket. A jelenlegi módosítás
azonban végleg ellehetetlenítené a társa-
dalmi érdekérvényesítést, és csak egyes
befolyásos körök érdekeit szolgálná.     

A WWF Magyarország felszólítja a
Kormányt, hogy hagyjon fel azokkal az
intézkedésekkel, amelyeknek célja az
állami erdõk magánkézbe való átjátszá-
sa. „Az illetékesnek inkább az állami er-
dészeteket érintõ szervezeti és finanszí-
rozási problémákra kellene koncentrál-
niuk. Kérjük azokat a képviselõket,
akik valóban társadalmi értékeket és
választóik érdekeit képviselik a Parla-
mentben, ne támogassák az FVM kez-
deményezését!” – jelentette ki Máthé
László, a WWF Magyarország erdészeti
programvezetõje.  

A WWF Magyarország már korábban
is tett lépéseket annak érdekében, hogy
az erdõ ügyben érdekelt felek közös ál-
láspontot alakítsanak ki az állami erdõk
sorsára vonatkozóan. A nemzetközi ter-
mészetvédelmi szervezet továbbra is
felajánlja a segítségét a kormányzatnak,
és támogat minden olyan kezdeménye-
zést, amely az állami erdõk megfelelõ,
modern kezelését szolgálja. 

További információ: Máthé László, er-
dészeti programvezetõ, WWF Magyaror-
szág, tel.: (1) 214-5554/228, 

e-mail: laszlo.mathe@wwf.hu. 
A törvénymódosítás elmaradt, egye-

lõre lekerült a napirendrõl.
De azért tartsuk szárazon a puska-

port! (A szerk.) 

A Kormány már az állami erdôk
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