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A MEGOSZ Híradó októberi számá-
ban jeleztük hogy a 2005. szeptem-
ber 16-án Szentgálon a „Merre to-
vább magánerdõ?” címû konferenci-
án elhangzott elõadásokat közzé
tesszük. Eredetileg egy külön mellék-
letben gondolkodtunk, de végül az
elõadásoknak a Híradó keretein be-
lül történõ folyamatos közlése mel-
lett döntöttünk. Elsõként Klemen-
csics Andrásnak, az FVM Erdészeti
Fõosztály vezetõjének anyagát jelen-
tetjük meg. 

A magánerdõ-gazdálkodás fejlesztési
irányait az 1110/2004. számú kormány-
határozattal elfogadott Nemzeti Erdõpro-
gramunkban lefektetett alapelvek, straté-
giai célok és célprogramok meghatároz-
zák, amelyek közül a teljesség igénye
nélkül említek meg néhányat. 

Alapelvek közül:
– A hazai erdõgazdálkodás legfõbb

alapelve és célja az erdõvel mint termé-
szeti erõforrással való tartamos és fenn-
tartható gazdálkodás, melynek ki kell
elégíteni a társadalom erdõkhöz kap-
csolódó fogyasztási, környezetvédelmi,
szociális, üdülési és kulturális igényeit. 

- Az erdõ fontos megújítható erõforrá-
sokat és szolgáltatásokat nyújt a társada-
lomnak. Felelõsségteljes gazdálkodással
és gondoskodással az erdõgazdálkodás
javakat termel, és hosszú idõn át szolgál-
tatásokat biztosít. 

– Az erdõgazdálkodás az ország jó-
létének egyik forrása.

A stratégiai célok közül:
– Az erdõt olyan módon és ütemben

kell hasznosítani, hogy a gazdálkodási
lehetõségek a jövõ nemzedékek számá-
ra is fennmaradjanak úgy, hogy az erdõ
megõrizze biológiai sokféleségét, ter-
mészetközeliségét, termõ-, felújuló és

életképességét, betöltse védelmi, gaz-
dasági, természet- és környezetvédel-
mi, egészségügyi-szociális, kulturális,
turisztikai, valamint oktatási és  kutatási
célokat szolgáló szerepét.  

– Az erdõ  társadalom számára nél-
külözhetetlen anyagi hozamának racio-
nális hasznosításáról nem szabad le-
mondani.

– Ösztönözni kell a társadalmat a fá-
nak mint környezetkímélõ nyersanyag-
nak minél szélesebb körben történõ
használatára.

– Ökológiai szempontból is alapvetõ
nemzetgazdasági érdekünk az újrater-
melhetõ, környezetbarát faanyag foko-
zottabb felhasználása.

Magyarország erdõterülete 1974 ezer
hektár, amelybõl a Faállománnyal borí-
tott terület 1843 ezer hektár, ami 19,8%-
os erdõsültséget jelent.

A védett erdõterületek nagysága jelen-
leg 387 ezer hektár, ami az erdõterületek
20%-át érinti. Ez nem tartalmazza a Natu-
ra 2000 területek védetté nyilvánítása ál-
tal védelemre kerülõ mintegy 200 ezer ha
erdõterületet.

Az erdõterületek bõvítése a jelenlegi
mezõgazdasági hasznosítású területe-
ken történik, az eltelepíthetõ erdõk
nagysága elérheti a 6-700 ezer hektárt is.
Természetesen a tényleges terület nagy-
ban függhet az erdõtelepítésre fordítha-
tó támogatások nagyságától és a konku-
renciaként megjelenõ biomassza-elõál-
lítás támogatásának mértékétõl.

Az új erdõk telepítése 2004-tõl
kezdõdõen uniós társfinanszírozással
történik. Ha figyelembe vesszük az
idei és jövõ évre várható 15 ezer ha-os
új erdõtelepítési nagyságrendet, a jövõ
év folyamán eltelepítésre kerülhet a
kétmilliomodik hektár erdõ Magyaror-
szágon. Javaslom ennek méltó meg-
ünneplését. Figyelembe véve, hogy az
új erdõk legnagyobb részét a magán-
tulajdonosok végzik, ennek a kétmilli-
omodik hektárnak az ünnepélyes elte-
lepítése is az õ területükön kell történ-
jen. 

Magyarország erdõterületének válto-
zása az ábrán látható.

Nemzeti Erdõprogramunk 10 cél-
programot határozott meg célkitûzései-
nek megvalósításához. Ezek közül a
Magánerdõ-gazdálkodás fejlesztése és a
Vidék- és területfejlesztés, erdõtelepítés,
erdõszerkezet-átalakítás célprogram az,
amely a magánerdõ-gazdálkodás fejlesz-
tési irányait meghatározza.
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Magánerdõ-gazdálkodás fejlesztése
célprogram:

Sürgetõ feladat a jelenleg nem  mû-
velt területen az erdõgazdálkodási tevé-
kenység mûködõképességi  feltételei-
nek megteremtése. Ez elõsegítheti töb-
bek között e területek gazdasági életbe
való bevonását, a közcélú feladatokban
történõ részvételét, a tartamosság bizto-
sítását az ország összes erdejében.

Alcélok:
– a magánerdõ-gazdálkodás keret-

feltételeinek javítása,
– a magánerdõ-gazdálkodás vidék-

fejlesztésben betöltött szerepének érvé-
nyesítése,

– a társadalomnak az erdõk nyújtotta
szolgáltatásokkal való kielégítése.

Várható eredmények:
– a jelenleg mûvelésbe nem vont és

nem regisztrált magánerdõk területé-
nek csökkenése; 

– magánerdészetek és erdészeti szol-
gáltató vállalkozások országos lefedett-
ségének növekedése;

– erdõtudat-kialakulás a magán-
erdõben (állampolgár+tulajdonos+ gaz-
dálkodó);

– az erdõterület növelése a racionális
földhasználat során, munkalehetõségek
teremtése a vidékfejlesztéshez kapcso-
lódva;

– a magánerdõ-tulajdonon érvénye-
sített közcélok érvényesítésében való
elõrelépés;

– természetközeli erdõgazdálkodás –
folyamatos erdõborítást biztosító keze-
lés elterjedése a magánerdõben.

Vidék- és területfejlesztés, erdõtele-
pítés, erdõszerkezet-átalakítás cél-
program:

Az agrárátalakulás során felszabadu-
ló területek erdõsítése növeli a nemzeti
erdõvagyont, munkalehetõséget te-
remt, és folyamatos foglalkoztatást biz-
tosít a vidék számára. A külterületi és
belterületi fásítások a táj környezeti ál-
lapotának javítása mellett hozzájárul-
nak a tájképi hatások bõvítéséhez, a vi-
déki turizmus fejlesztéséhez és emelik a
vidéki élet minõségét.

Alcélok:
– mezõgazdasági mûvelésbõl kike-

rülõ területek erdõsítése.
– A természeti állapotot és környeze-

tet javító külterületi és belterületi fásítá-
sok, erdõszerkezet-átalakítás.

Várható eredmények:
– erdõtelepítési és fásítási tervek,
– erdõtelepítési lehetõség  több 10

ezer hektáron (2006-2015 között, straté-
giai távlatban több 100 ezer hektáron),

– fásítások több ezer hektáron (2006-
2015),

– javuló, természetesebb erdõszer-
kezet és fafajösszetétel, jóléti létesítmé-
nyek,

– foglalkoztatás.

Hogyan valósíthatóak meg a Nemze-
ti Erdõprogram stratégiai céljai, a
programokban megfogalmazott cél-
kitûzések?

Az Európai Unióhoz való csatlako-
zásunkat követõen az erdészet számá-
ra igénybe vehetõ támogatásokat elsõ-
sorban a Tanács 1257/1999./EK rende-
lete „az Európai Mezõgazdasági Orien-
tációs és Garanciaalapból (EMOGA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatá-
sokról” határozza meg 2006 végéig,
amelyet 2007-tõl az  EU új vidékfejlesz-
tési rendelete az „Európai Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési tá-
mogatásokról” vált fel.

Az EMVA 3 fõ tengelye:
1. Az erdõgazdálkodás versenyké-

pességének növelése.
2. Az erdészeti területek környezetfej-

lesztõ használata.
3. Az erdõgazdálkodás vidéki életkö-

rülményekre gyakorolt hatásának fej-
lesztése.

Ezek alapján az alábbiak valósítható-
ak meg:

– Mezõgazdasági területek erdõsítése.
– Nem mezõgazdasági területek

erdõsítése.
– Az erdõk ökológiai, gazdasági és

szociális funkcióinak bõvítése.
• Gazdaságok korszerûsítése.
• Az erdõk közjóléti, szociális funk-

cióinak bõvítése, turisztikai tevékeny-
ségek ösztönzése.

– Természeti jellegû katasztrófák ha-
tásának felszámolása és megelõzése. 

– Magánerdõ-gazdálkodás támogatása. 
• Erdészeti célú beruházások. 

Agrárerdészeti rendszerek.
Erdõ szerkezetátalakítás.
Erdészeti termékek betakarítása,

feldolgozásának és marketingjének fej-
lesztését célzó beruházások elõsegítése.

• Védelmi jellegû erdõk ökológiai
stabilitásának fenntartása és fejlesztése
(erdõkörnyezeti kifizetések). 

• Erdõtulajdonos társaságok széles
körû elterjedésének elõsegítése, azok lét-
rehozásának, mûködésének elõsegítése.

• Szakképzés, tájékoztatás, tanácsadás.
• Natura 2000 területek támogatása.
A Nemzeti Erdõprogram stratégiai cél-

jai, a programokban megfogalmazott cél-
kitûzések, így a magánerdõ-gazdálkodás
fejlesztése is az Unió vidékfejlesztési
lehetõségeit meghatározó EMVA keretei
között megvalósíthatóak. 

Az ágazat szereplõi, a magánerdõ-
gazdálkodók és érdekképviseleteik hat-
hatós közremûködése szükséges ah-
hoz, hogy a hazai vidékfejlesztési
lehetõségeket meghatározó szabályo-
zási keretek között az erdészet a fenti
célkitûzésekkel szerepeljen, a szüksé-
ges források biztosításra kerüljenek. 

Nemzeti Erdõprogramunk célprog-
ramjainak az Unió vidékfejlesztésben
meghatározott feltételei közötti megvaló-
sítása lehetõséget teremt erdõgazdálko-
dásunk Európai Unió keretei közötti ki-
teljesítésére, ezen belül is jó feltételeket
és kereteket teremt  a magánerdõ-gaz-
dálkodás fejlesztésére, a vidék- és terü-
letfejlesztés kiteljesítésére és ez nemcsak
a magánerdõ-gazdálkodás, hanem az
egész hazai erdõgazdálkodásunk továb-
bi fejlõdését szolgálhatja. 

Az Állami Erdészeti Szolgálat, karöltve a
Szombathelyi Erdészeti Rt.-vel – melyet
Szép Tibor képviselt – nemzetközi sajtó-
tájékoztatót tartott az õrségi Iváncon. 

A tájékoztatón Nagy Imre, az ÁESZ
szombathelyi igazgatója tartott beveze-
tõ elõadást a szúkárok következtében
kialakult helyzetrõl, az erdészeti igazga-
tás tennivalóiról és az erdõtulajdono-
sokra háruló kötelezettségekrõl. 

Wisnovszky Károly, az ÁESZ megbí-
zott fõigazgatója a felmerült költségek
és károk kapcsán elmondta, hogy a tár-
ca erre a célra rendelkezésre álló forrá-
sai szûkösek.

Az osztrák kollégákat Hubert Iby

erdõfelügyelõ képviselte, aki a határ
túloldalán szerzett tapasztalatokról tájé-
koztatta a megjelenteket.

Az Õrségi Nemzeti Parkot dr.
Markovics Tibor igazgató, a zöldhatósá-
got pedig Hompasz Gyula igazgató
képviselte.

Az illetékes szakemberek egy közeli
erdõterületen mutatták be a sajtó
képviselõinek a szú által károsított terü-
letet, a még lábon álló erdõt és az
egészségügyi vágásterületet. 

Zétényi Zoltán
(Szép Tibor, az erdõgazdaság vezér-

igazgató-helyettese cikkét lásd a 351.
oldalon. A szerk.)

Ismeretterjesztés a szúkárosításról


