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T i s z t e l g é s a  r a v a t a l e l ő t t 
Délelőtt tíz óra körül kaptuk a hirt az FM Erdészeti Hivatalától: Egy kisebb erdész csoportnak lehetősége 

van arra, hogy testületileg tisztelegjenek a ravatal előtt az erdész társadalom azon tagjai nevében, akik sze
rették, tisztelték, becsülték Antall József miniszterelnök urat. 

Azonnal egyenruhát öltöttünk Budapesten, Kecskeméten, Székesfehérvárott, Tatabányán, Visegrádon, majd 
nem sokkal dél után találkoztunk az FM Erdészeti Hivatalában, majd átvonultunk a Parlamenthez. 

Mivel a szervezőt nem találtuk meg, a legtermészetesebb módon beálltunk a várakozók egyik sorába. Döb
benetes volt a fegyelem, a türelem, a légkör. Irodalomban járatos egyesületi alelnökünk rövidesen már idézte 
is József Attilát: „Gyönyörű képességünk a rend..." 

Óránként hatvan méteres sebességgel haladtunk előre. Bő két órás sorbanállás után találtak meg bennünket 
a szervezők. A Parlament legfelső emeletéről hosszú ideig pásztázták a sorokat, mire feltűnt nekik a zöld 
kabátos csoportunk. 

Mindegyikünk névre szóló belépőt kapott. Egy szobában levetettük a kabátokat. Bal karunkra fekete karsza
lagot tűztünk fel. 

Rövidesen értesítést kaptunk, hogy vonuljunk a ravatal közelébe. 
A kondoleáló sorral szemben álltunk fel a kupolacsarnokban. Suttogó szavak megállították a tisztelgők sorát. 

Néhány másodpercig mozdulatlanná vált minden, majd tizenöt egyenruhás erdész kettes oszlopban vonutt a 
ravatal elé. Egyetlen vezényszó sem hangzott el, mégis egyszerre történt minden: Menetoszlop állj! Jobbra át! 
Fővetés. Főhajtás. Jobbra át! Oszlop indulj! 

Azon az útvonalon vonultunk ki, amelyiken jöttünk. 
Nem tudom leírni, hogy számomra milyen élmény volt mindez. Áthatott minden, ami tiszta és nemes. Nem 

voltam egyedül ezzel az érzéssel. 
Hazafelé felvetődött, hogy milyen színű lepel volt a koporsón. 
- Zöldes volt - mondta kolléganőm. 
- Fehér volt - állítottam én. 
A televízióban láttam később, hogy piros-fehér-zöld volt. Nem is lehetett más... 

Bánó László 



Tájékoztató 
az 1992. évi erdőállomány-gazdálkodásról 

Kivonatos közlés az FM Erdészeti Hivatalában dr. Balázs István, Barátossy Gábor, Beró Csaba, Holdampf Gyula, 
Horváthné Sándor Erzsébet, Merkel Gábor, ősz Előd és dr. Rada Antal által összeállított értékelésből. 

Az erdőterv szerinti erdőállomány-gazdálkodás 1992. évi helyzetéről az összefoglaló értékelés az előző éveknek 
megfelelően az erdőfelügyelőségek jelentései alapján készült A beszámoló szerkezete is egyezik az előző évek hasonló 
felépítésével. 

Területei adatok 
Az adatok szerint 1992. december 31-én az erdőgazdál

kodás alá vont terület 1 849 474 ha volt. Az erdőtervvel 
rendelkező és faállománnyal borított 1 695 855 ha, az egyéb 
terület pedig 120 840 ha. A fásítások területe 32 779 ha. 
Az erdővel rendelkező és faállománnyal borított terület és 
fakészlet szektoronkénti megoszlása: 

Terület, % Fakészlet, millió m 3 

Állami erdőgazdaságok 61,7 
Állami gazdaságok 4,8 
Vízügy 0,6 
Egyéb állami 1,2 
Termelőszövetkezetek 31,1 
Erdőbirtokos és magán 0,6 
Összesen: 100,0 

210,6 
7,9 
1,4 
2,6 

69,5 
2,1 

294,1 

Az erdőterület rendeltetés szerinti megoszlása: gazdasági 
1 375 043 ha, védelmi 241 061 ha, közjóléti 45 211 ha, 
egyéb 34 540 ha. A tulajdoni és kezelői viszonyok válto
zásairól, a szövetkezetek átalakulásáról és a kárpótlás hely
zetéről a beszámolók lezárásakor nem állt rendelkezésre 
összesítő adat. 

Erdőművelés 
A szaporítóanyag-termelés alapvető feladata a jelenleg 

közel 40 ezer ha mesterséges első kivitelű erdősítés és pót
lás anyagszükségletének ellátása. A legfontosabb magvak 
begyűjtése, vetése és az év végi készletek a következők sze
rint alakultak. Kocsányos tölgymakkból 236,7 t, kocsány
talan tölgyből 109,8 t, bükkmakkból 3,2 t, akácmagból 6,4 
t volt a begyűjtés. A csemetetermelés 1992-ben 208 millió 
darabot tett ki több mint 3200 ha bruttó csemetekerti alap
területen. Csemetehiány mutatkozott a tölgyekből, a cser
ből. Felesleg volt egyéb kemény lombból, égerből, lucfe
nyőből. Összességében az alakuló piaci viszonyok előretö
rése jellemezte a szaporítóanyag-gazdálkodásban a helyze
tet. 

Erdőfelújítási kötelezettség 19 340 ha keletkezett a nap
tári évben, az előző tíz év átlagánál 2182 ha-ral kevesebb. 
Az erdőfelújítás és az erdőfelújítást pótló telepítés első ki
vitelének tenyészeti éves teljesítése 19 981 ha, amely a ke
letkezett kötelezettség 103%-a. Messze elmarad az előző év 
teljesítményétől. A befejezett erdőfelújítás és erdőfelújítást 
pótló telepítés tenyészeti éves teljesítése 17 709 ha, amely 
a keletkezett kötelezettségnek 98%-a. Mivel ezt a szerény 
teljesítést továbbra is beárnyékolja a megelőző évek elma
radása a befejezésben, az 1992. évben ismét távolabb ke
rültünk az egyensúly helyreállításától. Az egyensúlyi hely
zet kialakítása érdekében a következő években a befejezett 
erdősítések területének fokozatosan el kell érni, majd meg 
kellene haladnia a 23 ezer ha-t. 

Az előző év tényszámaihoz viszonyítva nincsen eltérés 
a fafajcsoportok arányában. A tölgy 27%-os aránya még 
mindig a legmagasabb a sikeresen erdősült területeken. En
nek alapján elvárható lenne, hogy a tölgy a befejezett er
dősítésekben az 1992. évi 11%-ot jóval meghaladó mérték
ben legyen képviselve, még annak figyelembevételével is, 
hogy az átfutási ideje a kezdéstől a befejezésig egyike a 
leghosszabbaknak. A tölgy-célállományok befejezését to
vábbra is leginkább a vadkár késlelteti, valamint az ápolá
sok időnkénti elhanyagolása. Tény, hogy a vad szájából ne
hezen nő ki, s ezért a károsítás is hosszabb ideig tart, mint 
a gyorsan növő fafajok esetében. Az erdő- és vadgazdálko
dás egyensúlyának a megteremtése (elsősorban a túlszapo
rodott nagyvadállomány tervszerű, de radikális apasztása ré
vén), valamint az ápolások következetes és időben való el
végzése sokat javítana a helyzeten. A túlszaporodott nagy
vadállomány miatt továbbra is költséges vadkárelhárító ke
rítések építésével kell biztosítani a legjobb termőhelyeken 
lévő értékes tölgyesek sikeres felújítását 

Az átfutási idő a befejezésig 1992-ben 6,5 év, számot
tevően nem változott, habár a legutóbbi évekhez képest két 
tizeddel romlott. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy az erdőfelújí
tás első kivitelében a megelőző öt év eredményeként né
mi kedvező változás volt tapasztalható, s alapvető fel
adat lett volna ennek megtartása. Az erdőfelújítások be
fejezésében az eddigi tevékenység távolról sem elegendő 
az egyensúly helyreállítására, ezért a befejezésben elma
radó gazdálkodóknak a következő években nagy erőfe
szítéseket kellene tenni. így a befejezési ütem elfogadha
tó szintre történő emelése automatikusan magával hozná 
a hátralék csökkentését és a kötelezettség alá vont terü
let növekedésének megállítását, később annak mérséklé
sét is. Ha mindez minőségi munkával is párosulna, akkor 
az erdőfelújítás egyértelműen szolgálná a szakszerű er
dőállomány-, illetve erdövagyon-gazdálkodást. 

Az Erdőfenntartási Alap működését a törvényi szabályo
zás hiánya, az erdő tulajdonlását érintő változások, a gaz
dasági recesszió összegező negatív hatásai az 1992. évben 
csaknem lehetetlenné tette. A lehetséges 8,3 millió bruttó 
fakitermelés csupán 6,6 millió m3-ben teljesült, s ez 600-
800 millió Ft járulékkiesést jelentett. Ezt a járulék emelé
sével nem lehetett kompenzálni, mivel ezt nem ismeri el a 
piac, de jogszabályi lehetőség sem volt rá. 

Az erdők egészségi állapotának felmérését az erdővéde
lem komplex rendszere alapján végeztük 1992-ben is. A ma
gyar erdőgazdálkodást legérzékenyebben érintő ún. tölgy
pusztulás egyértelműen még nem ítélhető meg. A kocsány
talan és kocsányos tölgy vonatkozásában egyértelműen be
igazolódott, hogy a pusztulás kiváltó oka Magyarországon 



nem elsősorban a „savas eső", hanem olyan soktényezős 
kárláncolat kialakulása, amelynek meghatározó eleme az 
évtizedes aszály. A kocsányos tölgyállományok kedvezőtle
nebb állapotban és veszélyeztetettebb helyzetben vannak, 
mint a kocsánytalan tölgyesek. Bükköseink állapota jobb, 
mint a tölgyeseké, függetlenül attól, hogy az 1991-es ada
tokhoz viszonyítva romlás tapasztalható az aszálynak kö
szönhetően. Lucfenyő esetében a különböző szúkárokat, er
deifenyő és feketefenyő esetében a szúkárok mellett a tű-
vörösödést kell megemlíteni. 

Valamennyi erdőállomány vonatkozásában az abiotikus 
károk közül legnagyobb kártételt az aszály jelentette, az 
1991. évi 3801 ha-ral szemben 8762 ha-on pusztított. Egyéb 
abiotikus kár kiemelkedő mértékben nem volt. A biotikus 
károk közül legnagyobb a vadkár, ezen belül a minőségi és 
a hántáskár. 

Erdőtelepítésre a hosszú távú (1991-2000) kormányhatá
rozat eredetileg tervezett 1992. évi 892 millió Ft-os 
előirányzatától eltérően csak 650 millió Ft beruházási keret 
állt rendelkezésre. Ebből 7500 ha első kivitelű erdősítés 
megvalósítását terveztük, s lett belőle 7138 ha, legnagyobb
részt a termelőszövetkezetekben (5241 ha) és az állami gaz
daságokban (1210 ha). 

Az első kivitelű erdőtelepítésekben sajnálatos módon 
csökkent a tölgy területaránya. Csökkent a hazai nyarakkal 
és fenyővel erdősített területek aránya is, ezzel szemben je
lentősen növekedett az akác és nemes nyarak területaránya. 
A fafaj-arányokban az őshonos fajok rovására terjeszkedő 
akác visszaszorítása feltétlenül sürgős intézkedéseket igé
nyel. Az ápolásoknak az elmúlt években való visszaesése 
sok helyen rontotta az eredményességet. Ez a kedvezőtlen 
tendencia szükségessé teszi a közeljövőben a támogatási 
egységárak emelését. 

Az egy ha befejezett erdőtelepítésre eső munkaráfordítás 
1,6 ha, a befejezéshez szükséges átfutási idő 4,6 év. Az er
dőtelepítési hátralékok mennyisége sajnos évek óta emelke
dik, a növekedés fő oka a különböző károsítás, elsősorban 
a vadkárosítás. 

A befejezett erdősítések ápolásának évek óta közel állan
dó mennyisége 1992-ben váratlanul több mint 30%-os mér
tékben csökkent. A legnagyobb mértékű csökkenés a terme
lőszövetkezetekben történt. Befejezett erdősítések ötéves fe
lülvizsgálata 1992. évben 17 530 ha erdőfelújításban és 
6895 ha erdőtelepítésben folyt. A felülvizsgált területből 
97% kielégítő fejlődésű volt. A visszaléptetett erdősítés ér
téke sajnos ez évben is tovább emelkedett és meghaladta 
az 50 millió Ft-ot. A vadkár miatti visszaléptetés a Bala
ton-felvidéki (74,3 ha), a Somogyi (57,3 ha) és a Zalai 
EFAG-nál (25,8 ha), valamint a Szombathelyi AEG-nél 
(46,6 ha) történt. 

Fakitermelés 
Az erdőgazdálkodók 1992. évben 87 ezer ha erdőterüle

ten, az erdőtervi lehetőség 83%-án végeztek fahasználati te
vékenységet. A kitermelt összes bruttó fatérfogat 6590 ezer 
m (79%), amely az előző évekhez képest további csökke
nést jelent. Az erdőállomány-gazdálkodási tervek lehetősé
geit egyáltalán nem használják ki. A tartalékok területben 
és fatérfogatban egyaránt tovább növekedtek. Állandósult a 
fatérfogat-megtakarítás az erdőgazdasági szektorban (87%), 

tovább folytatódott a kitermelés csökkenése a szövetkeze
teknél (50%). A visszaesés oka a tulajdonviszony rendezet
lensége, amelyhez a piaci helyzet stagnálása párosul. Egyes 
térségekben voltak túlhasználatok, de ez pusztuló faállomá
nyok termelési kényszeréből adódott. 

Tisztítás 33 eha erdőtervi lehetőségen belül 27,5 eha-on 
történt Az erdőterületek besorolása a feladatok sürgőssége 
szerinti, az elvégzett általában jó minősítésű. Az előző évről 
áthúzódókat a gazdálkodók elvégezték. 

Törzskiválasztó gyérítés 25,8 eha erdőtervi lehetőség 20,8 
eha területen, arányos fatérfogattal történt. Az elmúlt évhez 
képest romlott a teljesítés, főleg az állami gazdasági és a 
termelőszövetkezeti szektorban. 

Növedékfokozó gyérítés 17,2 eha erdőtervi lehetőség 
14,9 eha területen történt. Az erdőgazdaságoknál a területi 
teljesítést meghaladja a bruttó fakitermelés. Ennek mértéke 
az előző évekhez viszonyítottan csökkenő tendenciájú, de 
több helyen az erdőfelügyelőségi átvehetőség határán mo
zog. 

Véghasználatot 25,9 eha-on 6191 em fatérfogat erdőter
vi lehetőséggel 19,3 eha-on 4512 em 3 fatérfogattal teljesí
tettek az erdőgazdálkodók. A főbb fafajcsoportokat vizsgál
va megállapítható, hogy az 1981-1990. évek közötti nyár 
és fenyő túltermelés megszűnt. Cserből és bükkből a lehe
tőségek közel háromnegyede, míg tölgyből és akácból a le
hetőség alatt realizálódott a kitermelés. A kitermelt faanyag 
felkészítése, hasznosítása az előző évhez képest javult Az 
összes apadék 20,1-ről 18,9%-ra csökkent, míg a rendkívüli 
apadék változatlanul 9%. Egészségügyi termelés címén 283 
em 3 került kitermelésre, ez némi növekedést jelent 

Összefoglalva: 
- A fakitermelés alakulását igen jelentősen befolyásolja 

a tulajdonviszonyok rendezetlensége és a piaci helyzet. 
- A fakitermelés szakmai színvonalában némi javulás 

érezhető. 
- A nevelővágások, az éves tervek szerint, kielégítő mi

nőségben történtek. 
- Újból növekedett az egészségügyi termelés. 
- Növekedett az engedély nélküli fakitermelések száma. 

Összefoglaló 
Az elemzés egyértelműen bizonyítja, hogy a szakszerű, 

tartamos erdőgazdálkodás stabilitását a következő években 
az eddigieknél következetesebben kell biztosítani. Az elmúlt 
években a kedveződen tendenciák változatlanul erősödtek. 
A szakmai hiányosságokat erősítették a társadalmi-gazdasá
gi átalakulásból eredő bizonytalanságok, a gazdálkodók 
pénzügyi helyzetének romlása, a lassan rendeződő tulajdo
nosváltozások, az erdőfenntartás finanszírozási problémái, 
az erdőtervezés és -felügyelet erkölcsi súlyának és anyagi 
helyzetének ellehetetlenülése. Mindez intő jel arra, hogy az 
erdők védelmét, az erdővagyon megőrzését és fejlesztését 
következetes és megújított erdészeti politikára és erdőtör
vényre támaszkodva, az erdőfelügyelet által hatékonyan el
lenőrzött erdőterv szerinti gazdálkodás betartásával, az 
össztársadalmi érdekeknek megfelelő, egységes szemléletű 
irányítással, szervezeti és gazdasági stabilitással, a pillanat
nyi ellenérdekek kivédésével lehet fenntartani, s ez nem 
csak az ágazat, hanem az egész társadalom érdeke. 

Kivonatolta: Jéröme René 



Decemberi számunkban közöltük Ilkei Csaba képviselő úr kérdését, melyet az Országgyűlésen 
tett fel a privatizációval foglalkozó tárca nélküli miniszternek, dr. Szabó Tamásnak. A kérdés 
feltevését megelőző héten Bereczki Vilmos független képviselő terjesztett elő önálló indítványt. 

ELNÖK: Bereczki Vilmos független képviselőtársunk 
sürgős tárgyalást kérve önálló indítványt nyújtott be az or
szág állami erdőterületei elidegenítésének ideiglenes korlá
tozásáról 13 505-ös számon. Az előterjesztést kézhez kapták 
képviselőtársaim. Megkérdezem Bereczki képviselő urat, 
kíván-e röviden szólni. (Bereczki Vilmos: Igen.) Tessék, a 
képviselő urat illeti a szó. 

BERECZKI VILMOS (függeüen): Elnök Úr! Tisztelt 
Ház! Népszerűtlen dolog egy leszavazott törvényjavaslat 
után még egyszer felállni, de úgy gondolom, hogy az ügy 
fontossága miatt mégis javaslom a tisztelt Háznak, hogy 
legalább ezt fogadja el. 

Sok nyugtalanságot keltett, és sok intézkedést követelt 
meg a természetet és a környezetünket sújtó emberi gon
datlanság, figyelmetlenség és fegyelmezetlenség. A termé
szetre mért csapások sokszor jóvátehetetlenek. Semmilyen 
látszólagos gazdasági haszon nem lehet kifizetődő, ha el-
puszítjuk minden emberi tevékenység alapját, az emberi lét 
alapfeltételét, a természetet. 

Ugyanakkor nem járhatunk el felelőtlenül akkor sem, ha 
gazdasági intézkedéseket hozunk. A gazdasági intézkedések 
meghozatalakor is szem előtt kell tartani az egyéni, a cso
portos, a szervezeti és társadalmi érdekeket. Természeti kin
cseink egyike az erdő. Világviszonylatban és európai vi
szonylatban is szűkölködünk e kincsben. És az erdők bete
gek is a környezetvédelmi csapások miatt. Hiszen Magyar
ország földterületének mindössze 18%-áról van szó. Min
den ország féltőn óvja kincseit. Természetvédő és erdőtör
vények szabályozzák az erdőterületek hasznosítását. 

Az erdőterületek jelentős része általában állami tulajdon. 
Magyarországon, ahol számos területen megindult a priva
tizáció, és e folyamatokat a parlamenti pártok mindegyike 
támogatja, nem lehetünk ellene annak, hogy bizonyos er
dőterületek magántulajdonba vagy gazdasági társaságok tu
lajdonába kerüljenek. Ennek alapfeltétele, hogy az erdőgaz
dálkodás, a fakitermelés, a vadgazdálkodás érdekei talál
kozzanak az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, a szállítás 

érdekeivel, továbbá a lakossági, a turisztikai és üdülőérde
kekkel, és semmiképpen ne kerüljenek szembe a termé
szetvédelem érdekeivel. Minden erőszakos beavatkozás, 
egy érdeknek megfelelően, szembekerül minden más érdek
kel, aminek káros következményei megmutatkoznak az er
dőterület vélhető csökkenésében, a természetben okozott 
helyre nem állítható károkban és feltételezhetően hosszú tá
von a gazdaságban is. 

Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy az erdők hasz
nosítását és védelmét átgondolva hozzanak határozatot az 
erdőterületek elidegenítéséről mindaddig, amíg az erdőtör
vény - amelynek tervezetén tudomásom szerint az utolsó 
simítások készülnek - hatályossá nem válik. A moratórium 
eloszlathatja mindazokat az aggodalmakat, amiket pillanat
nyilag az erdők elidegenítése kapcsán érezhetünk. Gátját 
vetheti minden olyan feltételezésnek, híresztelésnek, ami a 
tervezett privatizációk hátterében gyanús tranzakciókat, 
gyanús ügyleteket vél. A moratórium soha nem a legjobb 
megoldás, de mindaddig jobb, mint az a rossz gyakorlat, 
ami a törvény hiányában terjed, és válik általánossá. Na
gyon komoly fairtások történtek. 

A Kormány részéről várjuk az erdőtörvény-javaslatnak a 
benyújtását, és remélem, a törvény megnyugtatóan szabá
lyozza majd a tulajdonviszonyokat, a gazdaságot érintő, to
vábbá az erdők védelmét illető kérdéseket. Köszönöm szé
pen. (Taps.) 

ELNÓK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A házbi
zottság korábban hozott általános érvényű állásfoglalása 
alapján javaslom az önálló indítvány napirendre tűzését. Ha
tározathozatal következik. Most kérem szavazatukat. (Sza
vazás.) Köszöm. 

Az Országgyűlés 111 igen, 84 nem szavazatot adott. Har
mincan tartózkodtak. Az önálló indítvány nem kapta meg 
a szükséges többséget. 

Az elutasítást követte Ilkei képviselő kérdése, majd 
megszületett az újabb indítvány: 

Jó minőségű 
és borovi fenyőrönkök megrendelhetők luc-
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Szamosi Ferenc képviseletvezető 
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Országgyűlést határozati javaslat 

„Az Országgyűlés 11993. ( ) OGY határozata az or
szág állami erdőterületei elidegenítésének ideiglenes korlá
tozása tárgyában 

Az Országgülés felkéri a Kormányt, hogy az ország er
dőterületeinek közérdekű védelme érdekében az új erdőtör
vény hatálybalépéséig terjedő időre alkosson rendeletet az 
állami erdőterületek elidegenítésének tilalmáról. 

A megmaradt állami erdőterületek védelme és szakszerű 
kezelése érdekében hozza létre a 3084/1992. (II. 27.) sz. 
korm. határozatának megfelelően az egységes államerdésze
ti szervezetet." 

Indoklás 
A gazdaságilag fejlett országok szakértői szerint egy or

szágban szoros összefüggés mutatható ki az erdők nagysá
gának, minőségének és a gyermekek, felnőttek egészségi ál
lapotának jellemzői között. Éppen ezért az utóbbi években 
folyamatosan szigorodnak az erdők fenntartásának kötele
zettségei. Ausztriában, Németországban, Svédországban... 
szektorsemlegesen, radikálisan csökkentették a fakiterme
lést, s növelték a gazdálkodás állami támogatását. 

A nemzetközi gyakorlat azt bizonyítja, hogy az erdőgaz
dálkodás gazdaságosan csak a legkedvezőbb nagyságú er
dőkben (erdőrészletekben, erdőtagokban) folytatható. A ma
gyar erdőgazdálkodás több évtizedes munkája eredménye
ként az erdők többcélú hasznosításának az állami tulajdonú 
erdők jól megfelelnek. Hazai jó adottságainkat feladni -
mindenképpen visszalépést jelent. 

Nincsenek megfelelő büntető szankciók a szabálytalan 
gazdálkodásra, ez pedig az erdők létét veszélyezteti! Ezért 
tartjuk indokoltnak a jogszabályi környezet megteremtéséig 
az erdők elidegenítésére moratórium kimondását. 

Budapest, 1993. november 10. 
Mészáros Béla 

SZDSZ 

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Bereczki Vilmos függet
len, Jávor Károly magyar demokrata fórumos, Horváth Ti
bor kereszténydemokrata néppárti, Mészáros Béla szabad 
demokrata, Boros László Magyar Szocialista Párt-beli, Pap 
János fiatal demokrata képviselőtársaim sürgős tárgyalást 
kérve önálló indítványt nyújtottak be az ország állami er
dőterületei elidegenítésének ideiglenes korlátozásáról címen 
1402l-es számon. Az előterjesztést kézhez kapták képvise
lőtársaim. Mészáros Béla képviselőtársunk kíván az előter
jesztők nevében indoklást fűzni a javaslathoz. A képviselő 
urat illeti a sző. 

MÉSZÁROS BÉLA (SZDSZ): Köszönöm a szót, Elnök 
Úr. Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! Mint 
ahogy az elnök úr megjegyezte, hat parlamenti frakció kép
viselőinek aláírásával, jegyzésével és egyetértésével önálló 
képviselői indítványt nyújtottam be az állami erdőterületek 
elidegenítésének ideiglenes korlátozásáról. Mi indokolta, 
hogy két héten belül immár másodszor fogalmazzuk meg 
ezt az igényünket, mert önök bizonyára emlékeznek arra, 
hogy Bereczki képviselő úr két héttel ezelőtt egy hasonló 
indítványt nyújtott be. En a határozati javaslatban megpró
báltam a Kormánynak nagyobb mozgásteret adni, egyszer
smind pedig szeretném szakmailag is megindokolni a dolog 
lényegét. Ha önök végig figyelemmel kísérték a kárpóüási 
törvény végrehajtását, és miért ne tették volna, akkor lát
hatják, egyébként az elmúlt tíz napban a magyarországi írott 
sajtó mindegyikében komoly cikkek jelentek meg arról, 

hogy a kárpótlás jelenlegi végrehajtási szakaszában igen
csak megnőtt az erdők iránti igény és kereslet. Termé
szetesen semmi bajunk nem lenne ezzel, mert hiszen az Or
szággyűlés megalkotott egy kárpóüási törvényt, a probléma 
ott van, hogy az erdők iránti igény és kereslet nem azok 
részéről nőtt meg fokozottan, akik helyben lakók és a jogos 
igényüket, jogos jussukat szeretnék visszakapni a licitálás 
során, hanem sokkal inkább azok részéről, akiknek nincs 
földhöz kötődésük, mi több, felvásárolt kárpótlási jegyek 
tömegével jelennek meg licitálásokon, a helyben lakókat 
egyszersmind a licitálás lehetőségétől elütik. 

Szeretném elmondani, hogy az állami erdőkre azért sze
retnénk a határozati javaslatban ezt a prioritást kérni töb
bedmagammal, mert az erdő mint olyan, talán nem túlzás, 
ha ezt állítjuk, és az elmúlt években környezetvédelmi, ter
mészetvédelmi szakmai konferenciákon a világon nagyon 
sok helyütt megfogalmazódott, nos, talán nem túlzás a jelző, 
az élet tüdeje, immateriális értéke rendkívüli módon meg
nőtt. Fejlett európai, nyugat-európai országokban az állam 
által kezelt erdők mindössze 3-^4%-os hasznot tudnak pro
dukálni, ma Magyarországon az állami erdők, a nemzet kin
csei, a magyar természetszerű erdők mindössze 1-2%-ot 
tudnak produkálni. A legutóbbi időkben hallottunk olyan hí
reket formális vagy informális úton, hogy bizonyos kft.-k, 
brókercégek kiváló ingatlanbefektetési alapnak tekintik az 
állam által kezelt erdőket és 15%-os osztalékot ígérnek, 
igémének azoknak, akik kárpótlási jegyükkel önmagukat 
részvényessé tennék az ingatlanbefektetési alapnál. 

Azt hiszem, hogy nincs olyan szakértő, szakember, ma
gyar erdész és olyan tisztességgel gondolkodó laikus, aki 
nem szakértője az erdőgazdálkodásnak, hogy ezt ne tartaná 
felháborítónak. Megjegyzem egyébként, hogy ez a sátáni 
terv, amelyet egy brókercég dolgozott ki, a birtokomban 
van, bárkinek szívesen rendelkezésére bocsátom. 

Szeretném tehát kérni az önök megtisztelő támogatását 
nemcsak a határozati javaslat napirendre vételéhez, hanem 
a sürgősséghez is, mert az egész úgy ér igazából valamit. 
Nem akarok egy teljes elidegenítési tilalmat, csupán az er
dőtörvény, a kincstári törvény, a birtokossági törvény, föld
törvény - remélem - együttes megjelenéséig, egyébként pe
dig azon képviselőtársaimat szeretném megnyugtatni, akik 
személyes beszélgetések során a határozati javaslattal kap
csolatban aggályukat fejezték ki, hogy gondolkodunk és 
gondolkodjunk közösen azon, hogy az erdőbirtokossági tör
vény megszületésekor hogy tudjuk azoknak a jogos igényét 
orvosolni, akik valamikor erdőtulajdonosok voltak, és most, 
a licitálás során nem tudták az igényüket kielégíteni, mert 
nem helyben lakók ellicitálták tőlük az erdeiket. Köszönöm 
türelmüket. (Taps a bal oldalon.) 

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A házbi
zottság korábban hozott általános érvényű állásfoglalása 
alapján javaslom az önálló indítvány napirendre tűzését. Ha
tározathozatal következik. Most kérem szavazatukat! (Sza
vazás.) Köszönöm. 

Az Országgyűlés 154 szavazattal, 48 ellenében, 44 tar
tózkodás mellett az önálló indítványt napirendjére tűzte. 

Az előterjesztők kérték a sürgősség kimondását, most ar
ról kell szavaznunk. Újabb határozathozatal következik. 
Most kérem szavazatukat a sürgősség kérdésében! (Szava
zás.) Köszöntöm. (Az eredménynek a táblán való megjele
nésekor taps az ellenzék soraiból.) 

Az Országgyűlés 135 szavazattal, 64 ellenében, 48 tar
tózkodás mellett a javaslat tárgyalására kimondta a sürgős
séget. 




