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Som László, az Állami Erdészeti Szol-
gálat Zalaegerszegi Igazgatóságának
osztályvezetõje az Uniós társfinanszíro-
zott erdõtelepítésekrõl beszélt. Elõa-
dásában kitért az erdõtelepítésekkel kap-
csolatos legfontosabb adatokra és
teendõkre, illetve a támogatási feltételek
jövõbeni várható változásaira is. A
MEGOSZ szerkesztésében megjelent
„Erdõgazda az Unióban I.” füzetet, ame-
lyet a Gazdasági Agrárkutatások (GAK)
finanszírozott, minden résztvevõ meg-
kapta, és ebben valamennyi további in-
formáció föllelhetõ az uniós társfinanszí-
rozott erdõtelepítésekkel kapcsolatban.

Befejezésként dr. Borovics Attila, az
Erdészeti Tudományos Intézet osztály-
vezetõje, és sárvári kísérleti állomásá-
nak igazgatója  „A minõségi szaporító-
anyag szerepe az erdõtelepítésekben és
energetikai célú ültetvények létesítésé-
ben” címmel tartott elõadást. Ennek ke-
retében fölvázolta az ERTI által végzett
erdészeti nemesítési kutatások már gya-

korlatban is alkalmazható eredményeit,
kitért a jövõbeni kutatásokra és tájékoz-
tatta a hallgatóságot az ERTI Sárvári Kí-
sérleti Állomásának magánerdõsöket
segítõ szolgáltatásairól. 

Az elõadásokkal és általában a dunán-
túli magánerdõs problémákkal kapcsola-
tos vitafórum ezt követõen kezdõdött, és
közel egy óráig tartott. A fölvetett kérdé-
sek többek között a birtok-koncentráció
törvényi lehetõségeire, a falopásokra, az
erdõkkel kapcsolatos spekulációkra és a
támogatási rendszer lehetséges átalakítá-
sára vonatkoztak. A kérdések megvála-
szolása során lehetõség nyílt arra is, hogy
az Állami Erdészeti Szolgálat megjelent
képviselõi rövid tájékoztatást adjanak az
egyes igazgatóságok területét érintõ spe-
ciális magánerdõs problémákról. A vita-
fórum Luzsi József zárszavával ért véget.
A MEGOSZ elnöke elmondta, hogy a re-
ményeink szerint mindenki számára
hasznos magánerdõs napokat a jövõben
is folytatni szeretnénk, hiszen – fõleg a

Dunántúl északi és nyugati részén – még
igen sok a tennivaló a magánerdõsök
megszólítása terén.

A délelõtti programot követõen min-
denki jóízûen fogyasztotta el az ízletes
babgulyást, majd ezt követõen a
résztvevõk a kiállított gépeket tekintet-
ték meg és a különbözõ standokon ju-
tottak hozzá további kiegészítõ informá-
ciókhoz. A MEGOSZ és ÁESZ vegyes vá-
logatottakból összeállt focicsapatok
küzdelmét a somogyi alakulat nyerte
meg. A jól sikerült rendezvény végén
sor került a „Ki tud többet az erdõrõl?”
címû tesztlap kitöltésére is, amelyhez –
hála a szervezõk alapos elõkészítésének
– komoly szakmai ismeretekre volt
szükség. A legtöbb helyes választ László
Péter, a Mocz és Társa Magánerdészeti
Kft. munkatársa adta a kérdésekre. Mel-
lékeljük a tesztlapot, és mindenkinek
kellemes fejtörést kívánunk! (A helyes
válaszokat az Erdészeti Lapok februári
számában közöljük.)

I. A régió erdeinek jellemzõi
A Nyugat-dunántúli Régió, amely Gyõr-
Moson-Sopron, Vas és Zala megyét öleli
fel, erdõsültsége az országos átlagot
jelentõsen, közel 7%-kal  meghaladja. Itt
található a magyar erdõk 16%-a, mely-
ben hazánk élõfakészletének közel ötöd-
része tenyészik. A hektáronkénti fakész-
let 236 brm3, 2 %-kal magasabb, mint az
országos átlag. Az éves folyónövedék
1,8 millió brm3. Gyõr–Moson–Sopron
megye fafajösszetételébõl 31% a nemes-
nyár és lágylomb, 22% az akác, 15% a
nemes tölgy és bükk, 14%-ot pedig a
fenyõfélék foglalnak el. 

Vas megye fafajösszetételének legje-
lentõsebb elemei a fenyõfélék 42%-os
térfoglalással, õket a nemes tölgyek kö-
vetik 22%-kal, majd az akác 15%- kal, az
egyéb lombosok pedig 9%-os területtel
szerepelnek. Zala megyében a legna-
gyobb súlyt a nemes tölgyek képviselik
24%-kal. Õket a 18%-nyi fenyõféle, a
17%-ot elfoglaló akác és a 15%-on elõ-
forduló bükk követi.

Az erdõterületek kimagasló naturális

mutatói mellett a termékek piacra jutása
igen kedvezõ adottságú a határtérség-
ben. A magyar hengeresfa hagyomá-
nyos külföldi felhasználói részére  (né-
met, olasz, osztrák faipari üzemek) tra-
dicionális, jól bevált rendszerekben és
csatornákon folyik az export értékesí-

tés. Az erdõ- és favagyon-gazdálkodás,
valamit a ráépülõ elsõdleges faipar a
három megye jelen- és jövõképének
egyik számottevõ tényezõje.

A tájgazdálkodás és a tájkép formálá-
sa a régió megcélzott turisztikai fejleszté-
sének fontos eleme. A jó adottságok mi-

A Nyugat-Dunántúli Régió
erdõgazdálkodása*

* A régiós MEGOSZ rendezvényen Bagodon
elhangzott elõadás rövidített és szerkesztett
változata.

1. ábra

2. ábra. Az állami erdôtulajdon kezelôi (ezer ha)
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att összehangolt beruházásokkal javítha-
tó a környezet általános állapota, a lakos-
ság életminõsége és a térség turisztikai
vonzereje (Soproni- és Kõszegi-hegység,
Alpokalja, Hanság, Szigetköz, Göcsej).

Nem szabad megfeledkeznünk arról
sem, hogy a csekélynek tûnõ régiós
össztermék-arányon és a foglalkoztatá-
son túlmenõen a térség mûvelt földte-
rületeinek közel 40%-át erdõ borítja!

II. A régió erdõgazdálkodásának
jellemzõi

Az erdõben a tulajdonlás és kezelés
jellemzõen szétválik. Ez a sajátosság
hozta létre az 1996. évi LIV. törvény ál-
tal is megerõsített erdõgazdálkodó,
mint erdészeti és gazdasági „egység” fo-
galmát (1. ábra).

Jelenlegi ismereteink szerint az állami
erdõvagyont a döntéshozók stratégiai,
gazdasági, ökológiai tartalékként tovább-
ra is állami tulajdonban kívánják tartani.

Az állami tulajdonformán belül a ke-
zelés megoszlásának változása prog-
nosztizálható.

Tényleges és relatív bõvülés nem
várható (kivéve NFA programok), mivel
a közösségi támogatások terén az
erdõtelepítések kedvezményezettjei a
magánszemélyek és az agrártermelõk
(2. ábra).

Az állami erdõtulajdon kezelõi a ré-
gióban a „java” erdõket kezelik, erõs
hatósági kontroll mellett. Jellemzõ az
erdõtervi lehetõségeik maximális ki-
használása. További primer és szekun-
der faipari fejlesztésük gátja az alap-
anyag- és tõkehiány. Erdõkezelésüket
fokozódó természetvédelmi elvárások
mellett végzik, a csökkenõ állami támo-
gatás miatt a vadgazdálkodás, a turiszti-
kai és rekreációs szolgáltatások fejlesz-
tése üzleti alapokon történik. A régió-
ban a magánszektor fõ támogatói lehet-
nek (szakirányítás, szakképzés, piac-
szervezés). Zala megye kivételével ko-
moly a szerepük a környezettudatos
nevelésben (erdeiiskola-hálózat). Az ál-
lami tulajdonú erdõk kezelési, ellenõr-
zési egységesítése várható a közeljö-
võben.

A régió erdeiben a magántulajdon

nagyon elaprózott. Az erdõmûvelési
ágú földrészletek 95%-a, a becslések
szerint, osztatlan közös tulajdonban
van. Az amúgy is gyengébb adottságú
magánerdõket a gazdasági ellehetetle-
nülés mellett a tulajdon további aprózó-
dása is sújtja (örökösödés). Becsléseink
szerint a régióban jelenleg 60–80 ezer
erdõtulajdonossal kell számolni.
Jellemzõ, hogy az elszármazott tulajdo-
nosi kör semminemû erdõkezelésben
sem érdekelt. A társfinanszírozott
erdõtelepítések nyomán a magánszek-
tor területi és relatív bõvülése várható
elsõsorban a viszonylag kevésbé erdõ-
sült és természetvédelmi elõírásokkal
nem korlátozott térségekben (3. ábra)
(Kisalföld keleti és középsõ medencéje,
Kemeneshát). 

A magánerdõk kezeltségi foka mind-
összesen 65%. Nem vettek birtokba és
õrizetlen 43 ezer ha erdõterület! Ez
jelentõs tartalék a fatermék elõállítása,
az elsõdleges faipar alapanyag-ellátása
és a foglalkoztatás tekintetében is. (A
kezelés 85-90%-os szintje 5-10 éven be-
lül megoldandó!)

A kezelt 79 ezer ha erdõterületen
jogszerûen erdészeti termelõként gaz-
dálkodik:

– 287 erdõbirtokossági társulat,
– 2 erdõszövetkezet,
– 17 egyéb szövetkezet,
– 116 gazdasági társaság (fentieknél

az átlagos birtokméret 74 ha);
– 6445 természetes személy, mint meg-

bízott erdõgazdálkodó (egy gazdálkodóra
jutó erdõterület mindösszesen 9 ha).

Az erdõ közösségi tulajdona (önkor-
mányzatok, alapítványok, egyházak,
egyesületek) a régióban elenyészõ téte-
lû. A jelenlegi állapot szerint a közössé-
gi tulajdonú erdõterületeken 130 ön-
kormányzat, 1-1 egyházi- és alapítvá-
nyi, valamint 16 egyéb közösségi
kezelõ osztozik (átlagos kezelési méret:
8 ha). Ebbõl is ered, hogy a tulajdonlás
és a kezelés esetleges, szinte véletlen-
szerû. Az aprófalvas és erdõsült térsé-
gekben (Göcsej, Õrség) az önkormány-
zati szerepvállalás és az õrzés-védelem
a szociális foglalkoztatás javítása érde-
kében megcélozható. A céltudatos tele-
pülésfejlesztések megkövetelik a lakó-
övezetek és ipari beruházások környe-
zetének védõfásítását és rekreációs
erdõk nagyobb mértékû telepítését.
Ezek miatt a tulajdonforma lassú növe-
kedése várható, annak ellenére, hogy
az önkormányzatok tõkehiánnyal küz-
denek.

A régió turisztikai iparában a vadá-
szat, nemcsak önállóan, hanem más

idegenforgalmi elemekhez járulva is, fi-
gyelemre méltó teljesítésû. A szakszerû
kezelés és a gazdálkodás Vasban és Za-
lában a nagyvad, Gyõr- Mosonban az
apróvad vonatkozásában érzékelhetõ
üzleti eredményt hozhat. 

III. Az erdõgazdálkodás 
jelentõsége a régióban 

A rablógazdálkodás (rövid távú extra-
profit érdekében történõ túlhasználat)
megakadályozásá-nak – az erdõk sza-
bályozott használatának – az államilag
és intézményesen végzett erdõtervezés
és erdõfelügyeleti szakhatósági munka
a biztosítéka. A régió erdõterületein az
ÁESZ Szombathelyi és Zalaegerszegi
Igazgatósága által felmért kitermelési
lehetõség (részben kötelezettség) bizto-
sításával és elõírásával, valamint a vég-
rehajtást ellenõrizve folyik a fõ termék,
a faanyag elõállítása. 2005. évben a ré-
gióban közel 1,6 millió bruttó m3 volt az
összes fakitermelés.

A magángazdálkodás teljesítése, a
fatermékek belsõ megoszlása a saját fel-
használás miatt statisztikailag bizonyta-
lan. A kitermelt 1,6 millió bruttó m3 élõ-
és holtfából a régióban becsülve 1150
ezer m3 hengeresfa-alapanyag képzõ-
dött. Ebbõl:

– 20-22 %, 200-250 ezer m3 a fûrész-,
hordó- és furnéripari célú méret és
minõség.

– 78-80 %, azaz 900 – 950 ezer m3 fa-
termék hazai és export tûzifaként, fa-
rost, forgácslap, papíripari és energeti-
kai célú alapanyagként hasznosul.

A régióban számtalan mikrovál-
lalkozás végez erdõmûvelést, fahaszná-
latot és faanyag szállítást. A közel 50%-
nyi magánerdõben jelentõs a tulajdono-
si kör személyes munkavégzése. Az
erdõgazdálkodás (mag- és csemeteter-
melés, erdõfenntartás, fahasználat, fa-
anyag mozgatás és szállítás a prímér fel-
használókig, melléktermékek elõál-
lítása) naturáliákból levezetve, óvatos
becsléssel 5000 munkavállalónak ad
kenyeret.

A feldolgozóipar és a korábbi
mezõgazdasági (erdészeti) nagyüze-
mek (elsõsorban mgtsz-ek) leépülésé-
vel felszabadult, alulképzett, lakáshely-
zetük miatt nem mobilizálható munka-
vállalók foglalkoztatása az erdõgaz-
dálkodási tevékenység helyi újraindítá-
sával oldható csak meg. Különösen ér-
vényes ez a szociálisan leszakadó kis-
térségekre (Zalakomár, Lenti, Csömö-
dér, Tét, Csepreg, stb.).

Az erdei melléktermékek gyûjtésében
és elõállításában is vannak tartalékok.3. ábra
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Az erdei gombák és gyógynövények,
vesszõ, bot, díszítõgally, karácsonyfa
elõállítása, gyûjtése, feldolgozása, for-
galmazása, a nagyvadgazdálkodási se-
gédmunkák (pl. hajtóként közremûkö-
dés) is növelik a foglalkoztatást és jöve-
delmet termelnek. (Az erdei mellékter-
mékek elõállításának tekintetében Zala
és Vas megye adottságai az országos át-
lagból kiemelkednek. A legismertebb
gombatermõ táj az Õrség és a minõségi
karácsonyfa elõállításának is a Göcsej,
az Õrség és Körmend vidéke ad he-
lyet.)

IV. A mezõgazdasági területek
erdõsítése

A régió egyes kistérségeinek jószerivel
egyetlen kitörési pontja lehet, hiszen
csökkenti a hagyományos, esetenként
gazdaságtalanul termelt magyar agrár-
termékek (elsõsorban gabonafélék)
többletét. A gyorsan növõ fafajok
(akác, nemes nyár) telepítései már kö-
zéptávon (15-30 év) jelentõs többletet
hozhatnak a faalapú energiaüzemek,
papír- és forgácslapgyártás alapanyag-
ellátásában. Pozitív tájképformálást és
turisztikai fejlesztéseket indukál, jóté-
konyan hat a település- és mûtárgyvé-
delemre, vízvédelemre, elláthatja a
mezõgazdasági területek védelmét (pl.
GY-M-S megye mezõvédõ sávrendsze-
re). Ugyancsak pozitív természetvédel-
mi hatást vált ki (biodiverzitás és
biopotenciál növelés) és nélkülözhe-
tetlen a légköri CO2 tartós és számot-
tevõ megkötésében.

A megújuló energiaforrások hasz-
nálata az Európai Unió kiemelkedõ
fejlesztési célkitûzése. A víz- és szél-

energia elõállításában az ország adott-
ságai korlátozottak, de a termõföld
minõsége kiaknázható potenciált mu-
tat (energiaültetvények, biodízel,
bioetanol). Az erdei fafajokból létre-
hozott energia ültetvények hamar az
erdõ hagyományos hozadékainak for-
rásává válnak.

V. Reánk váró feladatok
Az erdõk kezelési arányának növelé-
se, továbbá a fátlan térségekben terü-
leti bõvítése javíthat a legképzetle-
nebb munkaerõ foglalkoztatási hely-
zetén (kisközösségekben fellépõ szo-
ciális problémák kezelhetõbbé vál-
nak). A régióban valamennyi haszná-
lati módban együtt tartamosan ~ 2
millió bruttó m3 faanyag termelhetõ
ki. A természeti adottságok és potenci-
ál kihasználása a rendezetlen kezelési
viszonyú 43 ezer ha magánerdõben
maradt el meghatározóan. Az állami
szektor csúcsra járatott, és az egyéb
kezelésekben is a lehetõségekhez kö-
zel termeltek. A magán erdõgazdál-
kodás kezelési szintjének 85-90 %
mértékig történõ felfuttatásával évente
~ 150-200 ezer m3 fa-alapanyag léphet
be többletként a piacra .  

Az erdészeti munkák korszerûsíté-
se, gépesítése mindenképpen megol-
dandó, mivel a kézi munkavégzést
vállalók kiöregedésével az ágazat tar-
tós munkaerõhiánnyal kell, hogy szem-
benézzen.

A régióban a magánerdõk kezelési
szintjének a javításával és erdõtele-
pítések révén a közeljövõben ~ 2–3.000
fõvel növelhetõ a munkahelyek száma.

A magánerdõ-gazdálkodók össze-
fogó szervezetekbe integrálása sür-
gõs feladat, a jövõ sikerének egyik
záloga!

A felvázolt célkitûzések teljesülésé-
nek egy része biztosan prognosztizál-
ható a jelenlegi és várható nemzeti, va-

lamint társfinanszírozásos támogatá-
sok következményeképpen.

Ezzel együtt a folyamatok felerõsítése
és célirányosítása a regionális és kistér-
ségi fejlesztések révén érdemleges
elõnyöket hozhat. Tudatosítani kell,
hogy az egyes kistérségek kitörési pont-
jai között az erdészeti tevékenységek
szinten tartása és bõvítése meghatározó
szerepû lehet. 

A régió erdei itt is a tájkép alakításá-
nak és megõrzésének az elsõrendû for-
rásai, az élhetõ emberi környezet talán
egyik legfontosabb letéteményeseként.
Az erdõ elsõdleges hozamát adó fater-
mékek gazdasági súlya ugyan folyama-
tosan csökken, de a fokozódó rekreáci-
ós és turisztikai szerepkör ezt ellensú-
lyozza. A Nyugat-dunántúli Régióban
tehát az ágazatban szerepet vállalókra
még inkább igaz: „Az erdõgazdálkodó
nem egyszerûen egy agrártermelõ, ha-
nem a táj napszámosa”.

Nagy Imre
Kiss Tibor

Hajdu Tibor

* * *

Újabb MEGOSZ iroda nyílt 
Kiskunhalason

Nagy örömünkre a MEGOSZ irodáinak
száma hatra bõvült. Az új kiskunhalasi
iroda tájékoztatást, információt és segítsé-
get tud nyújtani a térség érdeklõdõ
magánerdõ-tulajdonosainak az erdõgaz-
dálkodást érintõ valamennyi kérdésben,
a szaporítóanyag-termesztéstõl a kiter-
melt faanyag értékesítéséig. 

A kiskunhalasi iroda vezetõje: Né-
meth Vendel erdészeti integrátor

Elérhetõség: 06-30-475-91-45
Cím: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság

u. 13.
E-mail: delerdo@emitelnet.hu
Nyitva tartás: munkanapokon: 8.00-

16.00 óráig 

Várható erdõtelepítések 
2007-2013 között (ha/év)

GY-M-S megye 500–800
Vas megye 100–200
Zala megye 50–100


