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Örömmel tájékoztatom a Tisztelt
Olvasót, hogy többéves fáradhatat-
lan munka eredményeként 2006. év
decemberében az Állami Erdészeti
Szolgálat kiadásában megjelent, a
„Zöldkönyv-sorozat” megújításá-
nak elsõ kötete: a „Magyarország
erdészeti tájai” c. könyv.

Az egész magyar erdészetet alapvetõen
érintõ, az ország teljes területére kiter-
jedõen ismereteket adó, a kor társadal-
mi és politikai környezetének hatásait –
a szakmai szabályozó rendszereken ke-
resztül – figyelembe vevõ, összefoglaló
erdészeti mû 1963-ban jelent meg utol-
jára. 

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal Központ Erdészeti Igazgatósága
(MGSZH KEI) számot ad arról, az egész
erdész szakmát érintõ feladatról, mely-
nek kezdeményezõje – még az elmúlt
évezred utolsó évében – a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Erdészeti Bizottsága
(MTA EB), ill. annak Erdõgazdálkodási
Albizottsága volt. Az MTA EB javasolta a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Erdészeti Hivatalának (FVM
EH) a megújítási munka elrendelését és
támogatását.

Az FVM EH elnökének rendelkezése
alapján, az MTA EB elvi irányításával, az
FVM EH program ellenõrzése mellett,
az Állami Erdészeti Szolgálatnál (ÁESZ)
elkezdõdtek a „Zöld könyvek” megújí-
tási munkálatai.

Az MTA EB erdõgazdálkodási Albi-
zottsága javaslata alapján, a megújítási
munka metodikájának kidolgozására,
idõbeni ütemezésére, valamint a szerzõi
munkaközösség összeállítására az FVM
Erdészeti Fõosztály (EF), az ÁPV Rt., az
ÁESZ, a NYME Erdõmérnöki Kar, az
ERTI, az MTA EB, a KvVM, az OEE és a
MEGOSZ egy-egy képviselõjébõl 2000.
évben ún. Szakbizottság (SZB) alakult.

A 2000. évben csak elõkészületek
voltak. Az ÁESZ-nél a tényleges munka
2001. évben kezdõdött, az FVM Erdé-
szeti Hivatala elnökének rendelkezése
alapján. 

A jól ütemezett feladat végrehajtása az
elmúlt néhány évben veszített lendü-
letébõl, különféle objektív, de leginkább
forrás hiányra visszavezethetõ okból.

A 2003–2004. években, az ÁESZ
csökkentett tempóban, az intézmény
költségvetésében biztosított – e feladat-
ra nem elkülönített – források terhére
folytatta a munkálatokat, melynek ered-

ményeképpen az FVM Erdészeti
Fõosztályának vezetõje hozzájárult a ki-
alakított új erdészeti tájbeosztás gyakor-
latban történõ alkalmazásához, vala-
mint annak az Országos Erdõállomány
Adattáron (OEA) való átvezetéséhez. 

Az ÁESZ 2005. évben egy bevezetõ,
általános ismertetõ kötet – a „Magyaror-
szág erdészeti tájai” c. kiadvány – ki-
adását határozta el, hogy a sok
elõkészítõ tevékenység, az adattári és
térképészeti munkák el ne vesszenek, s
az elévülés miatt nehogy értéktelenek-
ké váljanak.

2005. évben az adattári átvezetés és
térképi alapok felhasználásával – az
ÁESZ megbízásából – a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Erdõmérnöki Karának
oktatóiból álló szerzõi munkacsoport
elkészítette: „A Magyarország erdészeti
tájai” c. – a sorozatot tekintve – elsõ kö-
tet kéziratát. 

A könyv az ÁESZ kiadásában 2006.
év december 20-án megjelent 1000 pél-
dányban, és a szakmai közönség ren-
delkezésére áll.

A szakkönyvsorozat indokoltságát,
szakmai fontosságának méltatását olda-
lakon át lehetne sorolni. Széles körû
szakmai ismereteket nyújt, miközben
az egyes szakmai folyamatokhoz alkal-
mazható gyakorlati módszereknek ter-
mészetes határokat jelöl meg.

A könyv közvetlen, gyakorlati haszna
– azon túl, hogy az erdõtervezésben már
2004. év óta az új erdészeti tájak szerint
folyik a munka – abban is jelentkezik,
hogy az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból (EMVA), a mezõgaz-
dasági területek erdõsítéséhez nyújtandó
támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló FVM rendelet terveze-
tének 1. sz. mellékletében találhatók
azok a célállomány típusok és támogat-
ható fafajcsoportok – az 57 erdészeti táj-
ba besorolva –, amelyekre vissza nem
térítendõ támogatás vehetõ igénybe.

Ugyancsak használja az erdészeti tá-
jankénti elkülönítést az EMVA-ból a rö-
vid vágásfordulójú, fás szárú energiaül-
tetvények telepítéséhez nyújtott támo-
gatás igénybevételének részletes szabá-
lyairól szóló FVM rendelet tervezete is,
amikor bizonyos területeken meghatá-
rozza a „nem támogatható” célállomány-
típusokat.

A könyvszerkesztés állásáról szóló
fenti, nagyon rövid tájékoztatóval indo-
kolni kívántam a munka folytatásának
szükségességét. Tervek szerint vala-

mennyi erdészeti tájról készül részletes,
a gyakorlati erdõgazdálkodást is segítõ
szakmai leírás, a tájcsoportok szerinti
hat kötetbe foglalva. 

Pályázati források igénybevételéhez
partnerünk, a Nyugat-Magyarországi
Egyetemen (NYME) mûködõ Erdõ- és
Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tu-
dásközpont (ERFARET).

Az ERFARET és az MGSZH KEI együtt-
mûködési megállapodást tervez aláírni a
Nyugat-Dunántúl és a Kisalföld tájcsopor-
tokhoz tartozó erdészeti tájakról készülõ
két kötet megjelentetésében való közre-
mûködésre. A két kötet – a tervek szerint
– 2008. évben jelenik meg, részben az
ERFARET költségvállalásával. Az együtt-
mûködés keretében az MGSZH KEI biz-
tosítja a szükséges adattári és térképi ada-
tokat, továbbá a „Magyarország erdészeti
tájai” c. szakkönyv eladásra szánt példá-
nyainak értékesítését az ERFARET-re bíz-
za azzal a kikötéssel, hogy az eladásból
befolyt összeget a további kötetek kiadá-
sára kell fordítani. 

A megújítási munkálatokat nemcsak
a Nyugat-Dunántúl régióban tervezzük,
keressük a forrásokat a további négy
tájcsoportot összefoglaló kötetek meg-
jelentetésére is.

Fenti, rövid tájékoztató célja az új is-
meretek terjesztése, a szakmai közfi-
gyelem felkeltése a „Magyarország er-
dészeti tájai” c. könyv iránt.

A megújítási munkát – a megválto-
zott körülmények között is – folytatni
kívánjuk. Keressük a lehetõségeket,
szakmai szervezeti kereteket, amelyek
lépésrõl-lépésre, reményeink szerint a
teljes befejezésig módot adnak a mun-
ka folytatására. 

Ezúton is keressük az együttmûködõ-
ket, támogatókat, az erdész szakma iránt
elkötelezett, áldozatkész partnereket. 

A könyvek beszerezhetõk az
MGSZH Központ Erdészeti Igazgatósá-
gán (1054 Budapest, Széchenyi u. 14)
és valamennyi Megyei Igazgatóságán
(volt ÁESZ Igazgatóságok), továbbá az
ERFARET-nél.

A könyv ára 6000.- Ft ÁFÁ-val együtt.
Az ERFARET elérhetõségei: 
9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4.
Prof. Dr. Horváth Béla ERFARET

igazgató, 
+36-99/518-153; mob.+36-30/9737-688 
Pásztory Zoltán, ERFARET titkár,
+36-99/518-152; mob. +36-20/325-4955
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Megújultak a „Zöld könyvek”


