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Az állami vagyontörvény elfogadásakor
az állami vagyonkezelés szervezete
meghatározásra került. Arról azonban,
hogy az állami vagyont milyen módon
és milyen szervezetek kezeljék, mély a
hallgatás minden hivatalos fórumon. Az
új szervezet vezetésében részt vevõ sze-
mélyek megnevezése már részben is-
mert, részben szóbeszéd tárgya. A
személyekrõl elõre metszhetjük, milyen
szemléletû vagyonkezelés várható.
Ugyancsak szóbeszéd tárgya az erdé-
szeti felsõvezetõk jövõ állami/magán
erdõgazdálkodásának elképzelése is.

Az Országos Erdészeti Egyesület Köz-
gyûlése által meghatározott
2007. évi program leszögezi,
hogy „Támogatjuk a többcélú
fenntartható erdõgazdálkodás
fejlesztését, az állami erdõ-
gazdálkodás szakmai színvo-
nalának, szervezetének és te-
rületének megõrzésével.”

Az állami erdõgazdál-
kodás jövõjét tehát az Egye-
sület nem az összevonások-
ban, a szervezet csonkításá-
ban, a privatizációban, az
ágazat szétszeletelésében,
ezzel újabb munkahelyek
megszüntetését eredményez-
ve határozza meg, hanem a
lehetõségek minél teljesebb
kihasználásában látja. Az erdõ terméke-
inek és szolgáltatásainak többcélú hasz-
nosítása, a szakmai munka hatékonysá-
gának és színvonalának emelése, új
munkahelyek teremtése, ez az igazi
mérnöki, erdõmérnöki feladat. 

Az ez évi kárpátaljai egyesületi em-
léktúrán élhettük át és emlékezhettünk,
hogy erdész eleink miért tanultak oly
sokféle tantárgyat egyetemünkön, hogy
hogyan végeztek a szó igaz értelmében
vidékfejlesztést. Utat, vasutat, házakat,
templomot építettek, élelmezték, ru-
házták a Kárpátalján élõ ruszinokat.
Nemcsak az erdõt mûvelték! Egyre tá-
volodunk ettõl a szemlélettõl. Nem zöld
erdészekre van szükség a mai társada-
lomnak sem, zöldbõl, mint divatos
közegbõl már van éppen elég. Az er-
dész maradjon meg hiteles vidékfej-
lesztõnek, ahol a biológia, mûszaki és
közgazdasági szaktudásra és azok
összehangolt ismeretére van szükség.
Ilyen ismerettel csak az erdész rendel-
kezik, neki van ilyen múltja és van jövõ-
je. Az Európai Unió az erdészetet már
külön megnevezi a 2007-2013. idõszak-

ra vonatkozóan, mint a vidékfejlesztés
kiemelt ágazatát a mezõgazdaság mel-
lett. Sajnos a hazai jogrendben nem si-
került elérnünk, hogy az erdészeti tá-
mogatások külön jelenjenek meg. Ha
ez így lenne, mindenki számára világos
volna mit szán az EU az erdõgaz-
dálkodásnak a jövõben. Természetesen
ettõl még az EU-elvárások léteznek és
ezek az elõírások megvalósítandók Ma-
gyarország számára. 

Világosan kell látni, hogy a természetvé-
delem fontos területe az erdõgazdálkodás-
nak, melyet az ágazatnak komolyan kell
kezelni, ahogy teszi is, de a jövõ vagyonke-

zelése szempontjából csak egy szempont.
A társadalom számára az erdõ egyéb hoza-
mai és szolgáltatásai, mint a környezetvé-
delem, az erdõk általános védelme, az er-
dészeti erdei iskolák mûködtetése, a kü-
szöb alatti erdõk fenntartása, a megújuló fa-
anyag biztosítása, a rekreáció, az erdõ
egyéb termékeinek hasznosítása, a képzet-
len munkaerõ foglalkoztatása stb. mind vi-
dékfejlesztési tényezõk, melyek egységes
szemléletû vagyonkezelést igényelnek.
Nem lehet csak egy ma divatos, idõnként
populista túlzásokra épülõ szempontra az
erdõgazdálkodás jövõjét építeni. Folyama-
tos kommunikációt a szakmával, a döntés-
hozókkal, és a civilekkel is meg kell ismer-
tetni az erdõgazdálkodás elõbb vázolt szé-
les feladatkörét és felelõsségét a társada-
lom egésze irányába.

A folyamatban lévõ erdõtörvény mó-
dosítása is a fenti szempontok erõsí-
tését kell hogy szolgálja és Egyesüle-
tünk ilyen irányú javaslatokat is tett.

A közérdekû, jóléti, szolgáltató
erdõgazdálkodás igénye és szempontjai
ismertek az ágazatban. A lengyelországi
állami erdõgazdálkodás közérdekbõl

végzett munkáira, szolgáltatásaira éves
költségvetésük 15-20%-át állami támo-
gatásként kapják meg. A vagyonke-
zelõvé vált nemzeti parkjaink közérde-
kû munkáit kb. 70-80%-ban ismeri el a
költségvetés, a többi költséget  bevéte-
leikbõl kell fedezni. Ez az arány azon-
ban folyamatosan csökken. Az állami
erdõgazdálkodásnál a közérdekbõl
végzett feladatok ellátására a központi
költségvetési forrás megszûnt. 

A piacgazdaságban a nagy cégek,
mint a távhõ, a gáz, a villamos energia,
telefon-szolgáltatók stb. úgynevezett
alapdíjat alakítottak ki, melyet az igény-

bevevõ megfizet, függetlenül
a havi igénybevétel szintjétõl.
Ennek mértéke különbözõ,
de eléri 15-35%-ot. 

A közérdekbõl szolgáltató
erdõgazdálkodó hasonló mó-
don jusson közérdekû alapdíj-
hoz és költségeinek 10-20%-át
kapja meg központi forrásból.
A további gazdasági körbe so-
rolható tevékenységeinek költ-
ségeit a bevételeibõl fedezze.
A közérdekû alapdíj központi
forrásának megteremtését kell
meghatározni ehhez az EU és
nemzeti lehetõségek körében.
Ez egy korszerû szemlélet, me-
lyet a többi természet iránt el-

kötelezett szervezet is követhetne a társa-
dalmi tehervállalás és a tisztánlátás érde-
kében. 

Az erdészeti ágazat ezzel a megol-
dással lesz képes teljesíteni közérdekû
feladatait, ne saját személyi állománya
leépítésével, összevonások erõltetésév-
el, más tárcához történõ áthelyezésével
keresse kedvezõbb pénzügyi helyzetét.
Példaként említhetjük, hogy a termé-
szetvédelem is kénytelen ismét jelen-
tõsen emelni szakszemélyzetének lét-
számát, visszaállítani a nemzeti park
igazgatóságok számát, hogy feladatai-
nak képes legyen eleget tenni és ehhez
1,5 milliárd Ft többlet-költségvetést biz-
tosítanak. 

Közérdekû költségeit az erdõgaz-
dálkodóknak is el kell ismerni, hogy ma-
gas szakmai színvonalon legyen képes
ellátni a társadalom által elvárt feladatok
megvalósítását, ugyanakkor a társadalmi
tehervállalást csökkenti azzal, hogy gaz-
dasági tevékenységet is végez és jelentõs
mértékû adó befizetésével járul hozzá a
nemzeti költségvetéshez. 
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