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Cikkeink a szerzők személyes véleményét tükrözik, amely 
nem feltétlenül azonos a szerkesztőség véleményével. 
A felkérés nélkül beküldött kéziratokat és fotókat a szer
kesztőség lehetőség szerint gondozza és közli. 
A szerzői honoráriumok kifizetésével kapcsolatos rendel
kezések miatt felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy a cikk, 
fotó, grafika stb. megjelenését követően szíveskedjenek a 
szerkesztőséggel a nevüket, lakcímüket, születési dátumu
kat, adószámukat (azonosítójelüket), és a nyugdíjasoknál 
a törzsszámot is közölni. 
A beérkezett adatok alapján kötött felhasználási szerző
dést követően negyedévenként utaljuk ki a honoráriumo
kat. 
A fentiek 1997. januártól érvényesek! 
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Francia javaslatok magánerdő-gazdálkodásunk 
fejlesztésére 

A francia Erdészeti Fejlesztési Intézet (IDF) és a magyar 
Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) kapcsolatai az 1991-
es Párizsi Erdészeti Világkongresszus idejére nyúlnak 
vissza. Az elmúlt évek során a két intézet a folyamatos in
formációcserén túlmenó'en több tanulmányút kölcsönös 
szervezésében és lebonyolításában vett részt. Egymás tevé
kenységének és lehetőségeinek megismerése után, 1995-ben 
egy közös pályázat elkészítésének gondolata vetődött fel. A 
két intézet által benyújtott és 1996 októberében 18 hónapra 
elnyert „A magyar magánerdő-gazdálkodás fejlesztésének 
támogatása" című PHARE partnerségi program (Project ref 
95PP/FR02.) szükségességét az indokolta, hogy az ERTI-
nek - tekintettel a magyar erdők részleges privatizációjára 
- alkalmazkodnia kell a magánerdő-tulajdonosok részéről 
megfogalmazódó új elvárásokhoz és ezért részben módosí
tania kell stratégiáját és feladatait. A projekt célja, hogy ez 
a folyamat az IDF-nél felhalmozódott több évtizedes tapasz
talatok segítségével minél gyorsabban és EU konform mó
don menjen végbe. 

A francia Erdészeti Fejlesztési Intézetet 1968-ban alapí
tották és ismerték el 1970-ben közhasznú intézménynek. A 
magánerdő-tulajdonosok körében fontos szerepet játszik az 
erdészeti alkalmazott kutatás és fejlesztés, a kutatási ered
mények gyakorlati bevezetése, valamint az ismeretterjesztés 
és képzés terén. Az IDF társadalmi szervezete, a közgyűlés 
50 Erdészeti Műszaki Tervezési Központ és 20 erdészeti 
ismeretterjesztő társulás képviselőit gyűjti össze. Az intéze
tet egyrészt az igazgatói tanács irányítja, amelyben a ma
gánerdő-tulajdonosok különféle kategóriái (birtoknagyság, 
társulási formák) széles körű képviseletet kapnak, másrészt 
egy úgynevezett tudományos és műszaki bizottság, amely
nek elnöke az INRA (Országos Mezőgazdasági Kutatóinté
zet) Erdészeti Főosztályának mindenkori vezetője. Az IDF 
teljes létszáma mintegy 40 fő, amelyből 15 fő erdész (mér
nök, technikus végzettségű). A párizsi központon kívül 4 
kirendeltsége és két regionális egysége van. 

Az intézet tevékenysége az alábbi témák köré csoporto
sítható: 
• Erdei fafajok (szelídgesztenye, kocsányos, kocsánytalan 

és vörös tölgy, duglász, luc, fekete- és tengerparti fenyő, 
bükk, madárcseresznye, fatermesztési célú dió, nyarak). 

• Technika és gazdaságtan (biodiverzitás, erdőtelepítések, 
erdészeti ökonómia, szaporítóanyag, a faanyag minősége, 
termőhely). 

• Fák és városrendezés (utak és más infrastruktúrák ren
dezése, sorfásítások, parkok és kertek, növények és víz
minőség). 

A feladat célkitűzései: 
1. Az új magánerdő-tulajdonosok elvárásainak, igényei

nek jobb megismerése és elemzése. 
2. Annak vizsgálata, hogy anyagi, emberi, szakmai, szer

vezeti és szakképzési szempontbői hogyan és milyen felté
telek között lehetséges ezen igények kielégítése. 

3. A fentiekkel összefüggésben az ERTI sajátos tevé
kenységi stratégiájának kidolgozása és megvalósításának 
előkészítése. 

A célok eléréséhez a következő feladatokat kellett vég
rehajtani: 

1. Egységesített kérdőíves felmérés alapján a tulajdonosi 
igények és elvárások felmérése, kiegészítve a magyar erdő
gazdálkodás intézményi szereplőinek véleményével. 

2. A felmérés eredményének jelentés formájában történő 
kiértékelése. 

3. A jelentésben foglaltak széles körű megvitatása (12 
magyar és 12 francia szakértő és erdőtulajdonos által alko
tott kétoldalú munkacsoport mindkét országban lebonyolí
tásra kerülő eszmecseréje alapján). 

4. A jelentés leadása a brüsszeli PHARE Irodához. 

A pályázat elfogadását követően 24 fős vegyes munka
csoportot hoztunk létre (12 francia és 12 magyar tag rész
vételével). A munkacsoport tagjai között helyet kaptak a 
szakminisztériumok, az állami erdőgazdálkodók, az erdő
rendezés, erdőfelügyelet, a kutatás képviselői éppúgy, mint 
a szakmabeli és nem szakmabeli erdőtulajdonosok, külön
böző társulási formákban gazdálkodók, magánerdész szak
tanácsadók, erdőtulajdonosok képzési, érdekképviseleti, tá
mogatási szervezeteinek munkatársai. 

A vegyes munkacsoport tagjait folyamatosan tájékoz
tattuk a program aktuális helyzetéről és két szeminárium 
keretében volt alkalmuk személyes találkozásra és a tapasz
talatok közvetlen kicserélésére (Bugac, 1997. június 16-20., 
Autun, 1997. november 22-29.) 

Az első, magyarországi találkozó során a munkacsoport 
tagjai a 71 erdőtulajdonos személyes megkeresésével lebo
nyolított és egyéni beszélgetéssel kiegészített egységes kér
dőíves felmérés eredményeiről beszámoló jelentést és a ma
gyar magánerdő-gazdálkodás helyzetét, problémáit vitatták 
meg a következő témakörök szerint: 
• Gazdálkodás, szabályozás, pénzügy, adózás. 
• Fejlesztés, tájékoztatás, képzés, tanácsadás, szakmai 

szervezetek és képviseletek. 
• Értékesítés, fapiac. 

Az IDF 1997. évi 20 millió frankos költségvetésének 
60%-át közalapokból, nevezetesen az Országos Erdészeti-
és a Mezőgazdasági Fejlesztési Alapból, míg a maradék 
40%-ot az intézet képzési, ismeretterjesztési, szaktanácsa
dási tevékenységének árbevételéből, valamint hazai és nem
zetközi programokban való részvételből finanszírozza. 

A két intézet szakértői a pályázat előkészítése során a 
következő célkitűzéseket és elvégzendő feladatokat fogal
mazták meg: 

A második, Franciaországban megrendezett szeminárium 
során a résztvevők az ERTI helyzetét, működésének társa
dalmi és gazdasági feltételeit elemezték, és az IDF adottsá
gaival történő összehasonlítás után értékelték az ERTI le
hetséges stratégiáinak kedvező és kedvezőtlen vonatkozá
sait, majd pedig kimunkáltak egy ERTI akciótervet és vá
zolták a program folytatására vonatkozó elképzeléseket a 
következők szerint. 



Az ERTI akciótervének vázlata a  magyar 
magánerdő-gazdálkodás fejlesztés e témakörébe n 
Mielőtt a konkrét akciótervet meghatároznánk szükséges, 

hogy rámutassunk az ERTI táblázatos formában felvázolt 
stratégiájának erős és gyenge pontjaira. 
Hátrányok: 
• Az ERTI nem tudja felvállalni - csak közvetett módon 

az erdész szaktanácsadók és az ÁESZ segítségével - a 
magánerdő-tulajdonosok képzését, mivel erre nincs meg 
a megfelelő emberi erőforrás háttere. 

• A magánerdő-gazdálkodás piacán a képzés, tájékoztatás, 
kutatási eredmények gyakorlati bevezetése iránt már 
most is igény mutatkozik, ez azonban még nem jelent és 
jó ideig nem is jelent majd fizetőképes keresletet. Az 
ilyen irányú tevékenység megindítása a kezdeti időszak
ban nagyarányú, de a későbbiekben is legalább részleges 
állami támogatást igényel. 

• Nincsenek tisztázva azok a központi források és lehető
ségek, amelyek részben vagy egészben az ERTI ilyen 
irányú tevékenységét biztosítanák. 

Előnyök: 
• Az ERTI megtartja és továbbviszi eddigi tevékenységei 

teljes körét és ugyanakkor nyit a magánerdő-gazdálkodás 
felé is. Ez a több lábon állás - megfelelő finanszírozás 
és kereslet mellett - stabilabbá teheti az intézet létét, 
megerősítheti pozícióit. 

• Az erdész szaktanácsadókkal való direkt kapcsolattartás, 
az ő tájékoztatásuk, képzésük, minősítésük útján lehető
séget ad az ERTI-nek a magánerdő-gazdálkodás napi 
problémáinak megismeréséhez és a stratégiai döntéseket 
előkészítő tudományos tevékenysége során ezen problé
mák felvetéséhez és képviseléséhez. 

• A felvázolt stratégia és akcióterv csak óvatos nyitást je
lent, viszonylag kis anyagi és emberi erőforrás felhasz
nálását igényli, s mint ilyen kevesebb kockázati elemet 
tartalmaz az intézet vonatkozásában, mint egy offenzív 
stratégia. 

A stratégiában megfogalmazott tevékenységek ellátásá
hoz a következő emberi erőforrások és infrastrukturális hát
tér szükséges: 

ERTI Központ Budapest: Mintegy 4-6 fő alkalmazása 
részben főfoglalkozásúként, részben megbízás alapján. Az 
előbbiek körében 1 fő erdőmérnök és 1 fő technikus, akik
nek feladata lesz a képzési, tájékoztatási feladatok koordi
nálása, kapcsolattartás, képviselet, szervezés, adminisztrá
ció. Munkájukat eseti megbízás keretében segíti 1 fő szá
mítástechnikai szakember (a magánerdő-gazdálkodók és 
szaktanácsadók részéről felmerülő kérdések, jogszabályi és 
adózási előírások aktualizált, többféle módon lekérdezhető 
adatbankjának létrehozása), l - l fő erdészeti szakterületen 
ismeretekkel rendelkező jogász és közgazdász (erdész öko-
nómus, adószakértő), akiknek feladata lesz részben az adat
bank folyamatos aktualizálása, részben az időközben bekö
vetkező változásokról információk kiadása és tanfolyamok 
tartása az erdész szaktanácsadók részére (az oktatók okta
tása). A továbbiakban a képzés és minősítés tekintetében 
módszertani segítségként igénybe vehető esetenként okta
tástechnikában jártas szakemberek munkája is. 

ERTI Sárvári és Püspökladányi Kísérleti Állomása: Ezen 
állomásokon l-l fő gyakorlati tapasztalatokkal, ismeretek

kel rendelkező erdőmérnök vagy erdésztechnikus alkalma
zása azzal a céllal, hogy a dunántúli és az alföldi régióban 
felmerülő képzési, tájékoztatási feladatokat ellássa és köz
vetlen kapcsolatot tartson a térségben gazdálkodó magáner-
dő-tulajdonosi szervezetek, hatóságok, hivatalok képviselő
ivel. 

A fenti 6-8 fős csoport működési feltételeit (munkabér, 
megbízási díjak, működési költség, számítógép, gépkocsi 
stb.) állami támogatásból szükséges biztosítani. Az állomá
sok bővítése a későbbiekben az igénytől függően indokolt 
lehet (Kecskemét, Mátrafüred). 

A magánerdő-gazdálkodás fejlesztését segítő ERTI cso
port a stratégiában leírt egyes tevékenységeket a következő 
módon végezhetné. 

1. Kutatások végzése és információk terjesztése: A ma-
gánerdő-gazdálkodást érintő, annak érdeklődésére számot 
tartó ERTI kutatási eredmények gyors és hatékony közzé
tétele, kiajánlása az ÁESZ, az erdész szaktanácsadók és a 
magánerdő-tulajdonosok kialakuló szervezetei felé. 

2. Részvétel az állami szintű stratégiai döntések előké
szítésében: A szaktanácsadói hálózat segítségével össze
gyűjtött, az erdőtulajdonosok körében felmerülő problémák 
megjelenítése és képviselete a döntés-előkészítés folyama
tában. 

3. Részvétel a szaktanácsadói és szakképzési hálózat mű
ködésében: Ez kétirányú tevékenységet jelent. Egyrészt az 
erdész szaktanácsadók folyamatos informálása a jogi és 
közgazdasági környezet változásairól, brosúrákkal, jól be
határolt, célorientált tanfolyamok tartásával. Amennyiben a 
főhatóságnak erre igénye van - „tudásközpontként" működ
ve - az ÁESZ, a Soproni Egyetem és a gyakorlati erdőgaz
dálkodás megfelelő szakembereinek bevonásával - az ERTI 
elláthatja az erdész szaktanácsadók minősítésével kapcsola
tos feladatokat is. Másrészt helyi, megyei vagy régió szint
jén tanfolyamok szervezése a magánerdő-tulajdonosok, il
letve különböző szervezeteik képviselői részére, amelyek
nek szervezési, előkészítési, koordinálási munkáit az ERTI 
vállalná fel, de a tanfolyamok megtartására jellemzően a 
helyi erdész szaktanácsadókat és az ÁESZ munkatársait 
kérné fel megbízás alapján. 

4. Tájékoztatás: A magánerdő szektor szereplőit színes, 
közérthető brosúrákkal, információs anyagokkal kell ellátni, 
amelyeknek szerkesztését a megfelelő szakértők bevonásá
val az ERTI vállalhatná fel, terjesztésében pedig a magán
erdő-tulajdonosokkal napi kapcsolatban állók (ESZ igazga
tóságai, az erdész szaktanácsadók) segítségét venné igény
be. Itt jutna fontos szerephez a kialakítandó adatbázis is, 
ami aktualizált fapiaci információkat is nyújthatna az ér
deklődőknek. Megfontolást érdemel az Erdészeti Lapok ma
gánerdőkkel foglalkozó időszakos mellékletének kiadása is. 

Az ERTI szerepe lenne a 3. és 4. pontban leírt tevékeny
ségekhez az agrártámogatások és különböző alapok, alapít
ványok támogatási lehetőségeinek felkutatása, a pályázatok 
benyújtása és végigvitele. 

A PHARE program folytatására vonatkoz ó 
elképzelések 

Magyarország európai integrációs törekvései maradékta
lan megvalósítása érdekében szükségesnek látjuk az IDF és 
az ERTI közös PHARE programjának folytatását, amelynek 
keretében: 



Az ERTI stratégiája a magánerdő-gazdálkodás fejlesztésével kapcsolatban (partnerek és kedvezményezett területek) 
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Tevékenységek: Meglévő: *• Fejlesztendő: O  Meglévő és fejlesztendő": • 

FMEH = FM Erdészeti Hivatal, FMMF = FM Műszaki Fejlesztési Oktatási és Kutatási Főosztály, MF • 
vatalük, Kamarák = Agrár Kamara, Mérnök Kamara 

Megyei Földhi-

1. Az IDF fogadja az ERTI kutatóiból és a magánerdő
gazdálkodással foglalkozó csoport néhány tagjából álló ma
gyar delegációt (4-5 fő). A rövid, 1-2 hetes gyakorlat célja 
egyrészt az, hogy az IDF-nek a tájékoztatásban végzett 
munkáját mélységében és folyamatában megismerjük (ho
gyan szerkesztik a magánerdő-tulajdonosoknak szóló lapot, 
kiadványokat, brosúrákat, milyen eszközökkel dolgoznak, 
hogyan keresik meg a tulajdonosokat ezekkel az informá
ciókkal, milyen az adatbázisuk felépítése, működése, szol
gáltatásaik). Hasonló módon meg kell ismerni a képzési te
vékenység szervezési részét, a tanfolyamok témájának, a 
felkért előadók kiválasztásának, a meghirdetésnek és előké
szítésnek, továbbá a finanszírozásnak és a lebonyolításnak 
a kérdéseit. Másrészt az ERTI kutatók az IDF szakem
bereivel együtt dolgozva megismerhetik a magánerdő-tulaj
donosok körében végzett fejlesztő, a kutatási eredményeket 
gyakorlatba bevezető munka részleteit. 

2. A másik magyar csoport főként azokból a magyar ma
gánerdész szaktanácsadókból állna, akiknek munkájára az 
ERTI alapvetően építeni szeretne a szaktanácsadói hálózat 
működésében, a tanfolyamok tartásában stb. A hasonló lét
számmal és időtartammal tervezett gyakorlat során a ma
gyar résztvevőket a Franciaországban működő CRPF (Er
dőtulajdonosok Regionális Központja) fogadja. A szakta
nácsadók együtt dolgozva a francia kollégákkal megismer
nék a magánerdész szaktanácsadás napi menetét, problé

máit, a praktikus megoldási lehetőségeket. A csoport a ta
nulmányút során részt venne a helyi CRPF által a magán
erdő-tulajdonosok számára meghirdetett tanfolyamon is. 

3. A tervezett program második szakaszában egy francia 
kollégákból álló csoport látogatna Magyarországra mód
szertani oktatást tartani az ERTI által nagy számban ösz-
szehívott erdész szaktanácsadóknak. Egy régióra vonatkoz
tatva modellként beindítaná a vázolt szaktanácsadói rend
szert. 

Mind a három ponthoz kapcsolódóan ki kell hangsúlyoz
ni, hogy francia részről nem szakmai ismeretek átadásáról 
lenne szó, hiszen senki sem kérdőjelezi meg a magyar ma
gánerdész szaktanácsadók felkészültségét. A program lé
nyege egy már „bejáratott" rendszer működésének a meg
ismerése. A célunk az, hogy a magyar kollégák elsősorban 
új módszertani ismeretekre, ötletekre tegyenek szert és 
olyan információkat kapjanak, amelyek segítségével a ná
lunk is várhatóan fellépő problémák egyszerűbben kezelhe
tőkké, vagy még inkább megélőzhetőkké válnak. 

A fenti program ismertetését és a folytatására vonatkozó 
elképzeléseket azzal a szándékkal adjuk közre, hogy a szak
ma ezzel kapcsolatos észrevételeinek, módosító javaslatai
nak minél szélesebb körben hangot adjon, akár az Erdészeti 
Lapokban, akár közvetlenül az Erdészeti Tudományos In
tézetnél. 

a Kétoldalú Munkacsoport 



Törvényértelmezés 
Az ú j erdőtörvén y (maradjun k enné l a  rövidítet t név -
nél, am i a  köztudatba n elterjedt ) legfontosab b erdőál -
lomány-gazdálkodási előírásairó l szóltun k a z Erdésze -
ti Lapo k 199 8 február i számában . 

Most az előírások alkalmazásának néhány gyakorlati 
gondját nézzük át a törvény 61. paragrafusa előírásainak 
tükrében. Akad ebben olyan előírás, amit a korábbi törvény 
nem szabályozott, csak útmutatókban került meghatározás
ra; viszont talán éppen a magánerdő-gazdálkodásra tekin
tettel törvénybe, illetve végrehajtási rendeletbe kellett be
emelni, hogy legyen ilyen súlyú hivatkozási alapja az eljá
rások, döntések meghozatala során az erdészeti hatóságok
nak. Egyik-másik tétel, különösen a végrehajtási rendelet 
(29/1997. (IV. 30.) FM rendelet) már egészen „lemegy" az 
apró gyakorlati megkötések szintjéig. (Pl. fák szakszerű 
megjelölése.) Ugyanakkor új és nagy hangsúlyt kapott a ve
getációs időben, időszakban a fakitermelés végzésének ti
lalma, amit a természetvédelmi törvény erőteljesebben is 
megfogalmaz. 

Tulajdonképpen érthető mindkét fenti szabályozás. 
A magántulajdonon alapuló erdőgazdálkodásban az új tu

lajdonosok jelentős része az erdészeti hatóság bármilyen 
rendelkezésénél döntésében, szakmai állásfoglalásánál min
dig azt kérdezi: „Milyen jogszabály írja elő?" 

A vegetációs időben folytatott, végzett fakivágások, fa
kitermelések korlátozása, tiltása mindenképpen helyeselhető 
rendelkezés, amelynek hiánya, vagy inkább az ilyen idő
szakban folytatott fakitermelés - lombjában vágott fa dőlése 
- mindig is irritálták a közvéleményt, de igazából erdészeü 
szakmai szempontjából sem volt kívánatos tevékenység. 

A teljesség igénye nélkül néhány kiemelést érdemlő tétel 
a következő. 

A gyérítés és a felújító vágás során, az adott termőhelyre 
jellemző őshonos mellékfajokat az erdészeti hatóság által 
előírt mértékig meg kell hagyni. Az elegyes állomány ki
alakulását, az őshonos fafajok jogos védelmét biztosítja ez 
a rendelkezés. Újszerű megfogalmazás, szakmai igényesség 
és gyakorlati kivitelezésben nagy figyelmet kívánó előírás. 

A gyérítés és a felújító vágás csak akkor engedélyezhető, 
ha a kivágásra tervezett fák szakszerű megjelölése előzete
sen megtörtént. Ennek hiányában a fakitermelés végrehaj
tása nem engedélyezhető. Igaza van a jogszabálynak. 

Csak az emberben megmozdul a kisördög, hogy az en
gedélyezett fakitermelés végrehajtása után ki és hogyan tud
ja azt ellenőrizni, hogy valóban csak a megjelölt fákat vág
ták ki. 

A vegetációs időben történő fakivágásról, annak csak kü
lönösen indokolt esetben való engedélyezhetőségéről már 
szóltam, csak nem tettem hozzá, hogy az esetlegesen ilyen 
időszakban végzett fakitermelést az erdészeti hatóság meg
tilthatja. Mondjuk azért, mert a természetvédelmi hatóság a 
védett természeti területen lévő erdőben azt megtiltja, mi
után a természetvédelmi törvény szerint ehhez az ő külön 
hozzájárulásuk szükséges és csak kivételesen indokolt eset
ben adja meg, ilyen lehet a növény-egészségügyi ok. Érde
kes összehasonlítani a két törvény idevonatkozó két szavát. 
Az erdőtörvény, különösen a természetvédelmi törvény ki
vételesen indokolt esetben ad erre lehetőséget. Milyen gaz
dag és kifejező a magyar nyelv, de azt mégse magyarázták 
meg, mi az eltérő a kifejezésben. Talán csak az, hogy ne 
ugyanaz a szó szerepeljen mindkét törvényben és törje a 
fejét az erdőgazdálkodó, mi a különösen és mi a kivételesen 
szó számára fontos gyakorlati tartalma. Majd csak meg
egyezik a két hatóság, ha ilyen konkrét ügy felmerül. 

Majd abban is kell dönteni, hogy az erdőtörvény ezt a 
szabályozást „a felújító vágással történő fakitermelésre", 
míg a természetvédelmi törvény általában „fakitermelésre" 
fogalmazta meg. Tényleg elég szép számmal akad 
egyeztetni való dolog a két törvény értelmezésében, al
kalmazásában, és végrehajtásában. Vélhetően erre folya
matosan sor kerül, mert jelenleg az erdőgazdálkodók igen
csak vergődnek a még nem pontosított egyeztetett rendel
kezések hálójában, majdnem azt mondhatom útvesztőjében. 
Ráadásul pénzről is szó van ezekben az ügyekben, szabá
lyozásokban. 

Akad ebben a paragrafusban nagyon fontos rendelkezési 
jog. Nevezetesen, hogy az erdészeti hatóság a fa kiterme
lését korlátozhatja vagy megtilthajtja, ha az erdőgazdálkodó 
az erdőfelújítás pénzügyi, szakmai kötelezettségének jog
szabályban megszabott módon, illetve határidőre nem tett 
eleget. 



Ez a leghatásosabb szabályozási lehetőség. Minden er
dőgazdálkodó bukszáját érzékenyen érinti, hogy az üzem
tervi éves fakitermelési lehetőség adta faanyagot nem vág
hatja ki az erdejéből. Kell ez a jogkör, mert bizony eddig 
is és a jövőben is várhatóan előfordul, hogy a tulajdonos 
levágja vagy le akarja vágni az erdejét, de semmit nem tett 
az egyéb, főleg erdőfelújítási kötelezettségeinek teljesítése 
érdekében. 

Szinte magára hagyja a felújítandó területet, „elfelejti" 
az erdőművelési munkák elvégzését. Nem igazán szeretek 
ilyen témával a magánerdő-gazdálkodásban tapasztalható 
(máshol is előfordult, előfordul, csak arányait tekintve jóval 
kisebb mértékben) - tisztelet a kivételnek - idevágó példára 
hivatkozni. 

Sajnos, akad szép számmal első-, másodfokú, sőt egyre 
több bírósági ügy, amelyben a fakivágások megtiltása, vagy 
annak engedély nélküli elvégzése, erdőfenntartási munkák 
el nem végzése miatt elmarasztalásokra került sor. 

Miért is korlátozható vagy tiltható meg a fakivágás? 
(Csak kivonatosan és a legfontosabbak.) 

- Ha az erdőgazdálkodó az erdőfenntartási járulékot 
(vagy uram bocsa', ha a kivetett erdőgazdálkodási bírságot) 
határidőre nem fizette be. Az erdőfenntartási járulék kell az 
erdőfelújítások finanszírozására stb. 

- Ha engedély nélküli vagy szakszerűtlen fakitermelést 
végzett. Itt a jogszabály bővített szövegként leírja, ha a 

szakszerű és tartamos erdőgazdálkodást jelentősen veszé
lyeztető fakitermelést végez. Úgy érzem, ebben van egy kis
kapu, ami talán nem szükségszerű. Ne történjen szakszerűt
len és engedély nélküli fakitermelés. 

- Ha az erdőfelújítási kötelezettségét és az erdészeti ha
tóság által elrendelt erdővédelmi munkákat nem teljesítette. 
Az erdők folyamatos fenntartása, fennmaradása érdekében 
talán ez a legfontosabb szakmai teendő az erdőgazdálkodó 
részéről. 

Érdekes szabályozás, ami ilyen megfogalmazásban eddig 
nem látott napvilágot, mely szerint az erdészeti hatóság ha
táridő kitűzésével elrendelheti a fa kitermelését, ha az az 
erdő egészségi állapotának megőrzése, javítása vagy az erdő 
felújítása érdekében szükséges. Pozitív minőségű döntési 
jog az erdő érdekében, hiszen előfordulhat, hogy az erdő
gazdálkodó nem akarja elvégezni mondjuk az ún. száradék-
vagy egészségügyi termelést, mert az nem kifizetődő a szá
mára, vagy túl sokáig akarja elhúzni a bontó vágásokat, ami 
a felújítást hátráltatná, vagy piaci problémák miatt a szak
mailag, üzemtervileg szükségesnél tovább hagyja lábon a 
faállományt. 

(A kézirat 1998 márciusában érkezett a szerkesztőségbe.) 

Dr. Balázs István 

II. ERDŐK HETE 
1998. október 5-11. 

A Föld lakossága rohamosan növekszik, egyre nagyobb 
az igény az erdő és az erdőből kitermelt faanyag iránt. Fel
vetődik a kérdés, jó-e, ha az emberek élettevékenységük 
során fát használnak fel? Van-e más megfelelőbb anyag, 
melynek alkalmazása kevésbé befolyásolja környezetünk 
alakulását? Bizonyítható, hogy a fa a legkörnyezetbarátabb 
alapanyag, amely újratermelhető és a természeti körfolya
matok része. 

Az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztálya ez évben 
másodszor rendezi meg az Erdők Hete programsorozatot. 
Célunk a környezeti nevelés eszközeivel, a társadalom ré
tegeire hatva a környezeti tudat formálása. Rávilágítani, 
hogy életprogramunk csak a természet, a társadalom és egy
más életprogramjának tiszteletben tartásával, segítségével, 
a jövő generáció érdekeinek szem előtt tartásával valósít
ható meg. 

Az erdő fontosságának, valamint hozamainak szélesebb 
körben való tudatosítása, az erdészeti kultúra terjesztése, és 
a valós értékek szerinti kedvező társadalmi megítélés eléré
se a feladatunk. A szakmai, gyakorlati munkában dolgozók 
bevonásával, munkahelyek megtartásával, kapcsolódó tevé
kenységek révén, további munkahelyek teremtése. 

Az ágazat eredményesebb pénzügyi támogatásának szor
galmazásával, az oktatás, továbbképzés, kutatás feltételci
nek hosszú távú megteremtése. 

E munkába be kell vonni az óvodásokat, nyugdíjasokat, 
döntéshozókat, erdészeti szakembereket, magánerdő-tulaj
donosokat. A társadalom minél több rétegére hatva, előse
gíteni egy tudatos környezetbarát magatartás kialakulását. 

A közös munka eredményeként a felnövekvő generáció
nak és a felnőtt korosztálynak a természettel való kapcsolata 
kedvezőbbé válik, a környezetbarát fából készült termékek 
iránti igénye megnő. Ez a kedvező folyamat egyben alapja 
az erdészeti szakma jobb megbecsülésének, fejlődésének, 
oktatási, kutatási tevékenysége elismerésének, a társadalom 
és döntéshozók hathatósabb támogatásának. 

Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály tagjai nevében fel
hívok minden erdőt és szakmánkat szerető és tenni akaró 
erdészt és erdőt kedvelőt, hogy az Erdők Hete programso
rozatban vegyen részt. A programsorozat kiemelt témája az 

ERDÉSZET É S A  TÁRSADALOM . 

Egyre többen ismerik fél, hogy a közönségkapcsolat, az 
arculatformálás mára nélkülözhetetlenné vált mindennapos 
munkánk során. Konferenciát szervezünk e témakörből, 
hogy szakemberek és tenni akarók az erdészet közös nyel
vén megfelelő hatékonysággal szólaljanak meg. 

Az Erdők Hete önszervező és alulról szervezett. Elsősor
ban a szakosztály tagjai adnak információt és szervezik a 
környezetük rendezvényeit. Kérem a tervezett programokat 
Dósa Gyula titkárnak, vagy a szakosztály elnökének beje
lenteni. E beharangozó mellett más információs csatornákon 
is szervezzük a programokat, melyeket egy összefoglaló ki
adványban adunk közre. 

Üdv az erdésznek 
Ormos Balázs 

Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály 
elnök 


