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MAGÁNERDÕBEN

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a
tényt, hogy az erdõk mind fontosabb, az
életünk egyre több területére kiterjedõ
közjóléti, közcélú szolgáltatásokat tölte-
nek be.  Ezeket a szolgáltatásokat a társa-
dalom mindinkább igényli és igénybe is
veszi. 

Az állami erdõtulajdon esetében a tu-
risztikai, rekreációs szerep és az ahhoz
kapcsolódó feladatok természetszerûen
elvégzendõ kötelezettségként fogalma-
zódnak meg. A magánerdõk esetében a
helyzet ennél jóval árnyaltabb. A magán-
erdõk tulajdonosai, gazdálkodói mö-
gött nem áll tõkeerõs nagyvállalat, ki-
terjedt és szakmailag felkészült admi-
nisztráció, kiszámítható és folyamatos
bevételt nyújtó nagy erdõterületek. A
magánerdõkre ezzel ellenkezõleg ép-
pen a tõkeszegénység, az elaprózott-
ság, a nehézkes és nem gazdálkodó-
barát jogi szabályozás a jellemzõ. A
magánerdõsök a munkájuk során nem
szakosodhatnak egy-egy feladat vég-
rehajtására, hiszen az esetek döntõ
többségében ugyanannak a személynek
kell az erdõk felújítását, mûvelését, továb-
bá használatát, kitermelését és értékesíté-
sét is elvégezni. Mindezt úgy kell tenni,
hogy az megfeleljen az erdészeti, adózási,
uniós elõírásoknak és szabályoknak.
Ugyanakkor a tulajdonos, a gazdálkodó
szeretne a jelenleginél több beleszólást
saját birtoka, erdeje gazdálkodásába is.
Mindezen feladatok és kötelmek mellett
azt is tudomásul kell vennie a több mint
félmillió magyar erdõtulajdonosnak és
közel 38 ezer erdõgazdálkodónak, hogy
a magánerdõkre is vonatkozik az elõször
a magyar szakemberek által megfogalma-
zott és a nemzetközi közvéleményben el-
terjedt hármas rendeltetés: nevezetesen a
gazdasági, a védelmi és a közjóléti sze-
repvállalás. Ezek harmonizálása, vala-
mennyi funkció sokszor párhuzamos mû-
ködtetése pedig nem egyszerû feladat. 

Az újkori magyar magán-erdõgazdál-
kodás azonban egyre jobban érti és elfo-
gadja azokat a közcélú szerepeket, ame-

lyeket a társadalom ráoszt, fõleg ha azt jól
indokolhatóan, nem kötelezettségszerû-
en és mindenfajta ellenszolgáltatás, erköl-
csi elismerés nélkül követelik meg.

Mindenekelõtt beszélni kell az új er-
dõk telepítésérõl. A magyar magánerdõk
a 43%-os térfoglalásukkal mintegy 900
ezer hektár erdõterületet és közel 135
millió köbméter élõfakészletet jelente-
nek. Az új erdõk döntõ többsége magán-
kézben lévõ mezõgazdasági területeken
jött létre az elmúlt két évtizedben és en-
nek köszönhetõen a magyar erdõk terü-
lete 1,8 millió hektárról több mint 2 millió
hektárra növekedett. Ez a több mint 10%-
os növekedés a magán-erdõgazdálkodás
eredménye és érdeme. Ezekbõl az ada-
tokból könnyen kiszámolható, hogy az új
erdõk milyen jelentõs szerepet játszanak
jelenleg, és töltenek majd be a légköri
szén megkötésében és hosszú távú táro-

lásában. Érdemeik felbecsülhetetlenek a
globális felmelegedés hatásainak tompí-
tásában, az idõjárási szélsõségek mérsék-
lésében. Azt hiszem, a közcélok szolgála-
tában mi nem tehettünk ettõl többet. Erre
viszont rendkívül büszkék vagyunk!

Jelentõs közcélú szerepvállalása a ma-
gánerdõknek a tér- és idõbeni természet-
védelmi korlátozások betartása. A termé-
szeti értékek megõrzése rendkívüli több-
letköltséget ró a tulajdonosokra, a gazdál-
kodókra, az elmaradt haszonról és a fa-
anyag értékcsökkenésérõl nem is beszél-
ve. Mindezekért jelenleg semmilyen
kompenzáció nem jár és kártérítésre ele-
nyészõ lehetõség nyílik. Nem akarok kal-
kulált számadatot mondani, de milliárdos
tételrõl lehet szó.

A magán-erdõgazdálkodás hosszú
idõn keresztül próbálkozott azzal, hogy
az állami erdészeti cégekhez hasonlóan
részt vehessen a közfoglalkoztatási prog-
ramokban. Az érdekképviseletek, köztük
a MEGOSZ mint a legnagyobb magáner-

dõs szakmai szövetség erõfeszítéseit siker
koronázta és 2011-ben megindulhatott a
magánerdõs közfoglalkoztatási program.
Akkor még csak 20 magánerdõs alkalma-
zott mintegy 143 fõt, ami napjainkra 146
közfoglalkoztatóra és 1617 fõre növeke-
dett. Ez több mint tízszeres fejlõdés, ami-
re méltán lehet büszke a magánerdõs
ágazat. Sajnos, jelen állás szerint úgy tû-
nik, hogy a magánerdõ a jövõ évi orszá-
gos közfoglalkoztatási programban már
nem vehet részt. Szeretnénk kérni a dön-
téshozók segítségét, hogy mi, magáner-
dõsök is elvégezhessük a közfoglalkozta-
tottakkal azokat a közfeladatokat, ame-
lyek az erdõk tiszta, rendezett állapotát
szavatolják.  

Az erdei iskola programban, az állami
iskolák hálózatához kapcsolódva, magán-
erdõs erdei iskolák is épültek, növeked-
nek, fejlõdnek és sikeresen látják el fela-

datukat. A magánerdõs erdei iskolák,
nevezetesen a Somogyszobi Erdészeti
Erdei Iskola és Oktatási Központ 2014-
ben 1876 fõt, a Napkoron lévõ Haran-
godi Erdei Iskola pedig 615 fõt foga-
dott. 

Az erdei iskolákon kívül nagyon
fontosnak tartjuk, hogy a magáner-
dõkben egyre több  közjóléti berende-
zést találjanak az odalátogatók, ame-
lyek igénybevételével hasznosan és
kellemesen tudják eltölteni szabadidõs

programjaikat. Az Európai Unió által tá-
mogatott Új Magyarország Vidékfejleszté-
si Program keretében 2014-ben kiírt jog-
cím keretében a magánerdõsök az önkor-
mányzatokkal együtt mintegy 130 kifize-
tési kérelmet nyújtottak be 263 különbö-
zõ létesítményre, például erdei kilátók,
erdei pihenõhelyek, erdei tornapályák,
tûzrakóhelyek és esõbeállók, vagy éppen
szemétgyûjtõk igényes kialakítására és
létrehozására. Az erre fordítható forrás, il-
letve keretösszeg meghaladja a 3 milliárd
forintot, ami azt is jelzi, hogy a magyar
magánerdõ-tulajdonosok és -gazdálko-
dók országszerte jelentõs mértékben vet-
ték igénybe ezt a lehetõséget és ezzel is
növelték a magyar magánerdõk közcélú
szolgáltatásait.

A magánerdõ tehát folyamatosan szol-
gálja a közjót, és teszi mindezt úgy, hogy
a köz érdekében anyagi áldozatot is vállal,
ráadásul a saját haszna terhére, a pénzben
nem mérhetõ idõráfordításon túl.  

MEGOSZ

A magán-erdõgazdálkodás közjóléti szerepe
és a megvalósult fejlesztések

Az alábbiakban adjuk közre Luzsi
Józsefnek, a MEGOSZ elnökének a
77. OMÉK kiállításon megrendezett
erdészeti konferencián elhangzott
elõadását – szerkesztett, rövidített
formában.
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