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A magyar erdõpedagógia kezdetei:
1988-89

Ha a magyar erdõpedagógia kezde-
teirõl beszélünk, akkor három hely-
színt feltétlenül meg kell említeni:

1988. Pilisi Parkerdõgazdaság Viseg-
rádi Erdészete – Mogyoró-hegy, Erdei
Mûvelõdés Házának az átadása;

1988. Sopron (a magyar erdészeti fel-
sõoktatás fellegvára), a Soproni Süni
Klub megalakulása;

1989. Szolnok – Nagykunsági Erdõ-
gazdaság Szolnoki Erdészete, Erdei Mû-
velõdés Házának az átadása.

A három elsõ erdõpedagógiai kezde-
ményezésrõl bõvebben: 

– A Pilisi Parkerdõgazdaság Viseg-
rádi Erdészeténél 1988-ban adták át
a Mogyoró-hegyen az Erdei Mûvelõ-
dés Házát, mely országos szinten az
elsõ hivatalos erdõpedagógiai kezde-
ményezések közé tartozik. Alapításá-
tól kezdve folyamatosan mûködik, a
hazai környezeti nevelés egyik felleg-
várának tekinthetõ. Meg kell említe-
nünk elsõ és sokáig meghatározó ve-
zetõjét, Szentendrei Gézát. Kezdet-
ben fõképp madárvédelemre épített
programokkal szolgált. 1996-tól az er-
dõ komplex megismerését célzó prog-
ramokat fejlesztettek ki erdészeti sza-
kvezetéssel. 

– Sopronban 1988 februárjában
az Erdészeti és Faipari Egyetem né-
hány erdõmérnök-hallgatója kezde-
ményezésére megalakult a Soproni
Süni Klub. Célja a gyerekek környe-
zettudatos gondolkodásának kialakí-
tása.

A klub vezetõi idõrendi sorrendben:
Gyöngyössi Péter, Szabó Lajos, Fe-
renczy András, Antal József.

– Szolnokon 1989-ben alapították
meg a Nagykunsági Erdõgazdaság Szol-
noki Erdészeténél az Erdei Mûvelõdés
Házát.

Az úttörõ kezdeményezéshez kap-
csolódó néhány vezetõ nevét megemlí-
teném: Török László vezérigazgató, Tú-
ri Ferenc erdészetvezetõ.

Az erdei iskola vezetõi sorrendben:
Tácsik Mihályné – 1989, Dósa Gyula –
1990-2000, Magyar István – 2001, Hor-
váth Ernõ – 2002-tõl.

Felmerül a kérdés miért történtek
egymástól függetlenül, szinte egy idõ-
ben az elsõ erdõpedagógiai kezdemé-
nyezések?

Véleményem szerint egy fõ oka van
ennek. Ebben az idõszakban kerülnek
Magyarországon nyilvánosságra a glo-
bális környezeti problémák.

Erdészeti Erdei Iskola Szakosz-
tály megalakulása (1996), tevé-

kenysége 
1996-ban Szolnokon új szakosztály ala-
kult: az Erdészeti Erdei Iskola Szakosz-
tály. A szakosztály elnöke Ormos Ba-
lázs (akkor a Tanulmányi Erdõgazda-
ság vezérigazgatója) 1996-tól. A szak-
osztály titkárai: Dósa Gyula (1996-
2000), Szabó Lajos 2001-tõl.

A szakosztály célkitûzései:
segítse elõ az ifjúság és a társadalmi

szereplõk környezetbarát magatartásá-
nak kialakulását, fejlõdését az erdészeti
erdei iskola (erdõpedagógiai) oktatási-
nevelési módszer alkalmazásával;

segítse egy erdészeti-erdei iskola-há-
lózat létrehozását az erdészeti ágazat tá-
mogatásával;

szakmai mûhelyt jelentsen az erdé-
szeti erdei iskolák vezetõi részére.

Az utóbbi években egyre több he-
lyen létesül erdészeti erdei iskola, egy-
re több erdész vállal közvetlen szerepet
ebben a munkában.

Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály
megalakulásától kezdve szervezte az „Er-
dõk Hete” rendezvénysorozatot. Az „Er-
dõk Hete” rendezvénysorozat egy akció,
melynek kapcsán ráirányítjuk az ország
figyelmét erdeinkre, illetve az erdõgaz-
dálkodásra. Ez fontos része az erdész-
szakma nyitásának a társadalom felé. 

Elvitathatatlan eredménye a szak-
osztály mûködésének, hogy létrejött
az erdészeti erdei iskolák hálózata.
Mára szinte minden állami erdõgazda-
ságban mûködik erdei iskola. A magán-
erdészeteknél is megjelent az erdei is-
kolázás. Csak elismeréssel lehet szólni
az erdei iskolákban tevékenykedõ er-
dészekrõl, pedagógusokról. Az eddig
elért eredmények közös eredmények.
Kiválóan példázzák, hogy két szakterü-
let összefogásával új minõség terem-
tõdhet.

Az erdõpedagógia fogalma, jelen-
tõsége

És most eljutottunk az erdõpedagógiá-
hoz. Miért is ez az új fogalom, elkülö-
nülõ szóhasználat? Mert tevékenysé-
günkben az erdõnek központi szerepe

van, mondhatnánk azt is, hogy minden
az erdõbõl fakad!

– Az erdõ a „példa”.
– Az erdei életközösséget, ökoszisz-

témát megismerve látjuk át a bioszféra
rendszerszerû mûködését.

– Az erdõ fontos természeti erõfor-
rás (megújuló nyersanyag- és energia-
forrás). Az erdõ kiváló példa arra, lássák,
hogy létezik olyan gazdálkodási mód,
mely nem teszi tönkre a gazdálkodás tár-
gyát – az erdõt –, mely nemcsak termé-
szeti erõforrás, hanem ökológiai egység,
bonyolult életközösség.

– Ma Magyarországon egyértelmûen
beszélhetünk fenntartható erdõgazdál-
kodásról.

– Az erdõ számtalan lehetõséget kí-
nál a közvetlen kapcsolat kialakításá-
ra a gyerekek és a környezet között.

– Az erdõ kimeríthetetlen tárháza az
erdõpedagógiai módszerek (környezeti
nevelési módszerek) alkalmazásának,
az élményszerzésnek.

– Az erdõnek, mint helyszínnek a
szerepe tevékenységünkben: Ha be-
lépünk az erdõbe, minden irányból in-
gerek érnek. Minden érzékszervünk ak-
tiválódik: a látás, a hallás, a szaglás, a
tapintás, az ízlelés stb. 

– Az erdész hiteles közvetítõ lehet
a gyerekek felé. Természetesen szoro-
san együttmûködve a pedagógusokkal.
A gyerekek, ha kijönnek az erdõbe a ta-
nárukkal, az erdészt feltétlenül látni
akarják.

– Cselekedtetõ tevékenységek alkal-
mazására sok lehetõség van az erdõ-
ben: pl. a gyerekek bevonása erdé-
szeti munkába (faültetés ékásóval, er-
dõápolás metszõollóval).

– Az erdõpedagógiában hármas
egységként jelenik meg az ökológia,
az ökonómia és az ember. Ez azt jelen-
ti, hogy nem önállóan mutatja be a ter-
mészetes erdei ökoszisztémát és külön
az emberi társadalom hatásait, hanem
hangsúlyozza, hogy az ember jelenlé-
tének kiemelt momentuma a gazdálko-
dás, mely mind a társadalom, mind a
természet alakulására meghatározó
erejû. Az ökológiai, ökonómiai és em-
beri tényezõket dinamikus egységben
kezeli.

– Az erdõpedagógiában az ember
nem külsõ szemlélõ, aki pusztítja vagy
védi a természetet, hanem szerves ré-
sze az erdei életközösségnek.

Az erdészeti erdei iskolák története 
Új fogalom az erdõgazdálkodásban: erdõpedagógia
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Az erdészek részvétele az erdei
iskola mozgalomban Magyaror-
szágon, illetve az Országos Erdei

Iskola Programban
A környezeti nevelés fogalma, a szó-
használat az 1990-es években honoso-
dott meg Magyarországon Nyugat-Eu-
rópából átvéve. Az erdei iskolázás moz-
galommá vált.

A társadalom több szakterületérõl ta-
nárok, erdészek, nemzeti parkok, civil
szervezetek szerveztek egyre gyakrab-
ban és egyre több erdei iskolai progra-
mot, tábort. Mindenki a saját szakterüle-
tébõl indult ki, arra alapozott.

2000-ben a Környezeti Nevelési
Kommunikációs Programiroda próbálta
meg összehangolni ezt a színes kaval-
kádot. Létrehozták az Országos Erdei
Iskola Programot.

Az Országos Erdészeti Egyesület, il-
letve az Erdészeti Erdei Iskola Szakosz-
tály kezdettõl fogva belekapcsolódott a
folyamatba, hiszen fontosnak tartottuk
az együttmûködést, az összefogást, a
nyitást a társadalom felé.

Együttmûködési megállapodás az
Országos Erdészeti Egyesület

(OEE) és a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium

(FVM) között (2009)
2008-ban mérföldkövet jelent a 9/2008
FVM rendelet az erdészeti erdei iskolák
támogatásáról. Ennek folytatása az
Együttmûködési megállapodás aláírása
az OEE és az FVM között. 2009. május
27-én az FVM szakállamtitkára és dr.
Pethõ József, az OEE elnöke Együttmû-
ködési megállapodást írt alá. A megál-
lapodás fõ célja az erdõgazdálkodók
által mûködtetett erdei iskolák (erdé-
szeti erdei iskolák) munkájának, mûkö-
désének segítése, támogatása, az erdé-
szeti erdei iskolák minõsítési eljárá-
sának lefolytatása. Nagyon fontosnak
tartjuk hangsúlyozni, hogy az erdõnek
hármas funkciója van: 

– gazdasági funkció (pl. fakiterme-
lés),

– védelmi funkció (pl. természetvé-
delem, vízvédelem, talajvédelem stb.),

– közjóléti funkció (pl. rekreáció, er-
dei iskola).

Az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szak-
osztály céljai között szerepel, hogy az
erdészeti ágazaton belül elfogadtassuk
azon kollégák munkáját, akik erdei is-
kolázással foglalkoznak, illetve elfo-
gadtassuk azt, hogy az erdészek által
végzett erdei iskolázás benne foglalta-
tik, illetve szerves része az erdõ közjó-
léti funkciójának.

Az Együttmûködési megállapodás
aláírásával most hivatalosan is doku-
mentálva lett, elfogadtatott, hogy az er-
dõgazdálkodók által végzett erdei isko-
lázás szerves része az erdõ közjóléti
funkciójának, így részesülhet az erdõk-
re irányuló, erdõgazdálkodókon ke-
resztül megvalósuló támogatásokból.

Erdészeti erdei iskolák minõsítése
(2008-2009) 

Egyértelmûen le kell szögezni, hogy a
minõsítési eljárás létrehozása nem
pusztán a jövõbeni hatékony anyagi tá-
mogatás megteremtése miatt vált szük-
ségessé. Kifejezetten fontosnak tartjuk
az erdészeti erdei iskolák szemléleté-
nek egységesítését, egy egységes krité-
riumrendszer megfogalmazását. 

A kritériumrendszer kiterjed a tárgyi,
személyi, szervezeti háttérre, illetve a
szakmai programra egyaránt.

Vannak bizonyos alapelvárások, me-
lyeket mindenkinek teljesítenie kell: 

– saját erdõterületnek kell rendelke-
zésre állni;

– a program végrehajtásába erdésze-
ket kell bevonni, magyarul az erdész vi-
gye ki az általa kezelt erdõterületre a
gyerekeket;

– az erdõpedagógiai foglalkozáso-
kon meg kell jelenni bizonyos kiemelt
témaköröknek.

A minõsítési eljárás kapcsán néhány
alapfogalmat tisztázni kellett. 

Az erdészeti erdei iskola alapfo-
galmai: 

Az erdõpedagógia a környezeti neve-
lés olyan speciális területe, ahol a neve-
lés helyszíne az erdõ, a programjaiban
erdészeti ismeretek (az erdei életközös-
ségrõl és az erdõben folyó gazdálko-
dásról szóló ismeretek) bemutatása do-
minál. A foglalkozások erdész vezetésé-
vel vagy közremûködésével folynak.

Az erdõpedagógia a természet rend-
szerszerû mûködésének elvét az erdei
életközösség példáján keresztül próbál-
ja bemutatni. Egyben igyekszik tudato-
sítani, hogy az erdõ nemcsak tiszta ter-
mészet, hanem kultúr- és gazdasági tér-
ség is egyben, ahol ennek következté-
ben folyamatosan jelen van az ember.
Az ember és a természet közötti harmo-
nikus kapcsolat lehetõségét a fenntart-
ható, természetkímélõ erdõgazdálko-
dás hosszú távra tervezõ példáján ke-
resztül mutatja be.

Az erdõpedagógia módszereiben
épít az aktív, cselekvõ együttmûködés-
re, a saját tapasztalatszerzésen alapuló
tanulásszervezésre és élménypedagó-

giai terepi módszereket alkalmaz, mely-
nek része a felfedezõ kísérlet, bemuta-
tás, megfigyelés, vita, beszélgetés, kise-
lõadás, kérdve kifejtés, valamint a pro-
jektmódszer.

Az erdészeti erdei iskola az erdei
környezet adottságaira építõ, erdõpe-
dagógiát alkalmazó oktatási, ismeretter-
jesztési intézmény, melyet erdõgazdál-
kodó mûködtet. Az erdészeti erdei is-
kola infrastrukturális és szervezeti hát-
teret teremt az erdõpedagógiai alapo-
kon nyugvó oktató, nevelõ tevékeny-
ségnek. Célja, hogy elõsegítse az ifjúság
és a felnõttek erdõbarát, környezettu-
datos magatartásának kialakulását, fej-
lõdését. Feladata, hogy ráirányítsa a fi-
gyelmet a globális környezeti gondokra
és javaslatokat nyújtson lokális megol-
dásokra.

Az erdészeti erdei iskolákban jellem-
zõen erdõpedagógiai foglalkozások
zajlanak, de a programokban helyt kap-
hatnak egyéb kulturális, sport- és sza-
badidõs foglalkozások is. A programok
zömében az iskolai szorgalmi idõszak-
ban zajlanak, a tantervhez és tanrend-
hez kapcsolódóan. Az erdészeti erdei
iskolákat általában diákok látogatják,
de óvodások és a felnõtt résztvevõk fo-
gadására is mód van.

Az Erdészeti Erdei Iskola Pro-
gram a környezet(erdõ)tudatos szem-
lélet kialakítása érdekében idõben és
térben egymáshoz rendelt erdõpedagó-
giai és egyéb – kulturális, sport- vagy
szabadidõs – foglalkozások együttese.
A program idõtartama néhány órától
több napig is terjedhet. A legoptimáli-
sabb az ötnapos, bentlakásos, komplex
(erdõpedagógiai foglalkozások kiegé-
szítve egyéb szabadidõs tevékenysé-
gekkel) erdészeti erdei iskolai progra-
mok megvalósítása.

Erdõpedagógiai foglalkozás az er-
dõpedagógia legkisebb tanulásszerve-
zési egysége erdészeti ismeretek elsa-
játíttatása érdekében.

Erdõpedagógia bevezetése az er-
dészeti szakképzésbe (2010)

Meg kell említeni az Erdészeti és Faipa-
ri Egyetem Társadalomtudományi Tan-
székének akkori vezetõjét, dr. Lükõ Ist-
vánt, aki felkarolta az egyetemen a kör-
nyezeti nevelés témáját. 1996-ban Sop-
ronban „Ember–technika–környezet”
címmel konferenciát szervezett, 1996-
ban kiadta a „Bevezetés a környezeti
nevelés pedagógiai és társadalmi kér-
déseibe” címû könyvét.

Az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szak-
osztálya 2009-ben kérte fel hivatalosan
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a Nyugat-magyarországi Egyetem veze-
tését arra, hogy az erdõpedagógia önál-
ló tárgyként jelenjen meg az erdészeti
szakképzésben. A javaslat találkozott az
egyetem tantervfejlesztési gondolatai-
val, és 2010-ben már kidolgozásra is ke-
rült három szakirányú továbbképzési
lehetõség.

Alapvetés: célravezetõbb, ha az er-
dészeti ismeretekre építjük a pedagó-
giai ismereteket.

A jövõ feladata, hogy az erdésztech-
nikus-képzésbe is beillesszük az erdõ-
pedagógiát. Ne felejtsük el, hogy az er-
désztársadalomban több technikus fog-
lalkozik erdõpedagógiával, mint erdõ-
mérnök.

.Az erdõpedagógia jelentõsége a
Fenntartható fejlõdésre nevelés

évtizedében
Az UNESCO 2005-2015-re meghirdette
a „Fenntartható fejlõdésre nevelés évti-
zedét” 

Az UNESCO szakemberei a prog-
ramban kihangsúlyozzák: 

„A minden szinten folyó oktatás-ne-
velés a fenntartható fejlõdés kulcsa, és
ez megkívánja, hogy egyensúly álljon
fenn a gazdasági, társadalmi célok, va-
lamint a környezet iránti felelõsségérzet
között. A nevelés során gondoskodni
kell arról, hogy a közösségek megfelelõ
jártasságra tegyenek szert, perspektívá-
juk legyen, megismerjék a fenntartható
életmód értékeit.”

Fontosnak tartják a fenntartható ter-
melési modellek (pl. a fenntartható erdõ-
gazdálkodás) bemutatását. Az UNESCO
által a fenntarthatóságra vonatkozóan
megfogalmazott hármas egység (gazda-
ság, társadalom, környezet) teljes szin-
kronban van az erdõpedagógia hármas

egységével (ökológia, ökonómia, em-
ber).

Az erdõpedagógia és az erdészeti
erdei iskolák jelen helyzete és jö-

võje
A pénzhiány miatt ugrásszerûen csök-
kent a látogatószám az erdei iskolák-
ban. Sajnos a szülõk nem tudják finan-
szírozni az erdei iskolázás költségeit.

Ráadásul a mûködtetõ erdõgazdál-
kodók is nehéz helyzetben vannak.
Költséget próbálnak csökkenteni, töb-
bek között létszámcsökkentéssel. Az er-
dõgazdaságoknál is egyre kevesebb er-
dész dolgozik.

A tõ melletti erdészek gyakran gondol-
ják azt, hogy az erdei iskola plusz teher.

A magyar erdõk gazdasági szerepe
nem fog csökkenni, sõt a megújuló
energiaforrások elõtérbe kerülésével
tovább nõ. Az is egyértelmû, hogy a vé-
delmi és közjóléti funkció hangsúlyozá-
sa is egyre erõsödik. Ez összhangban
van a társadalom
érzelmi megköze-
lítésével az erdõ
felé.

Az európai fo-
lyamatok hasonló-
ak. Az erdõpeda-
gógia fogalmának
megjelenése is
megerõsíti azt,
hogy az erdõ sze-
repe megnõ a kör-
nyezeti tudatfor-
málásban.

Az erdõk hár-
mas funkcióját
(gazdasági, védel-
mi, közjóléti) Ma-
das András fogal-

mazta meg még 1972-ben a Buenos Ai-
resi Erdészeti Világkongresszuson. Ez
gyakorlatilag megegyezik a 33 évvel ké-
sõbb, 2005-ben az UNESCO által a
fenntarthatóságra vonatkozóan megfo-
galmazott hármas egységgel (gazdaság,
társadalom, környezet), ill. az erdõpe-
dagógia hármas egységével (ökológia,
ökonómia, ember).

Merjük kijelenteni, fölvállalni:
– Magyarországon a fenntartható

gazdálkodás legszemléletesebb példája
a mûködõ fenntartható erdõgazdálko-
dás, ahol az erdõ hármas funkciója (ter-
melési, közjóléti, védelmi) térben és
idõben együtt valósul meg a jövõ nem-
zedék érdekeinek figyelembevételével.

– Az erdei ökoszisztéma a legszemlé-
letesebb példa a bioszféra rendszer-
szerû mûködésére.

– Az erdõpedagógia a környezeti ne-
velés leghatékonyabb módja, amely er-
dõben valósul meg a fenntartható erdõ-
gazdálkodás gyakorlati szakemberei-
nek közremûködésével. Ezt a munkát
erdõgazdálkodók által mûködtetett er-
dei iskolák (erdészeti erdei iskolák)
végzik, együttmûködve iskolákkal és a
közoktatás szereplõivel.

– Az erdei iskolázás kiemelten fontos
erdészeti tevékenység, meghatározó az
erdõ és a társadalom viszonyának alakí-
tásában, az erdészeti kommunikációban.

Az elõbbi gondolatoknak, az erdõ-
pedagógiának be kell épülnie a Nemze-
ti Erdõstratégiába, erdészeti vezetõink,
erdészpolitikusaink gondolkodásába,
gyakorlati munkájába. Ha ez megtörté-
nik, akkor leszünk a társadalom elõtt
igazán hitelesek, és válunk az erdei is-
kolázás elfogadottan meghatározó
szektorává.

Szabó Lajos
erdõmérnök

Dr. Madas László emlékére és
tiszteletére 

a Pilisi Parkerd� Zrt. a visegrádi Vízverési réten

Emlékkövet állít
2011. május 18-án szerdán.

Találkozó: 10 órakor a Pilisi Parkerd� Zrt. székházánál
(Visegrád, Mátyás király u. 4.),

innen gépjárm�vekkel viszik fel a megjelenteket a
helyszínre.

Bejelentkezés szükséges: 2011. május 13-ig (péntekig)
Elérhet�ség: Kissné Szabó Gabriella
06-20/9846-009 vagy kissne@pprt.hu




