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A Nemzeti Erdõstratégia olyan terve-
zési dokumentum, amely a hatályos
38/2012. kormányrendelet szerint ún.
fehér könyvnek minõsül. Fontos jel-
lemzõje, hogy bemutatja az adott
szakpolitikai területen elérendõ rövid
vagy középtávú célkitûzéseket és
egyúttal a konkrét problémákkal kap-
csolatban megoldási lehetõségeket
vázol fel. 

A fenntartható erdõgazdálkodás fejlesz-
tését meghatározó nemzeti szakpoliti-
ka, az erdészeti politika kialakítása so-
rán célszerû alaposan értékelni és figye-
lembe venni az erdõgazdálkodásra ha-
tást gyakorló nemzetközi hátteret is. Az
ágazat sikeres fejlesztésének a nemzet-
közi folyamatok alapos és folyamatos
nyomon követése és az azokhoz való
alkalmazkodás az egyik alappillére.

A gyorsan változó világunkban az er-
dõgazdálkodásnak új kihívásokkal kell
szembenéznie. A klímaváltozás követ-
kezményei, a társadalom elvárásainak
jelentõs növekedése, az emberiség meg-
újuló erõforrások használatát célzó fo-
kozott igénye olyan kényszerítõ erõk,
amelyekre megfelelõ választ kell adni a
stratégiai prioritások átrendezésével.

Az erdõvel való gazdálkodás lehetõ-
ségét a jövõ nemzedékei számára is biz-
tosítani kell oly módon, hogy a gazdál-
kodás tartamossági, fenntarthatósági
követelményét az erdõ által nyújtott vé-
delmi, természet- és környezetvédelmi,
egészségügyi, szociális, turisztikai, ok-
tatási és kutatási rendeltetésekkel
együtt kell teljesíteni. Ugyanakkor az
erdészeti ágazatnak, sajátosságai figye-
lembevételével, szervesen kell illesz-
kednie a környezeti, agrárgazdasági és
vidékfejlesztési stratégiai célokhoz.

Az erdõgazdálkodás egész tevékeny-
ségének javítása össztársadalmi érdek-
ként jelenjen meg. Az ország faállo-
mánnyal borított területe az elkövetke-
zendõ évek során folyamatosan növe-
kedjék, és hosszú távon lehetõleg érje el
a 26-27 százalékot. Az erdõ életközös-
ség, gazdasági, közjóléti és természetvé-
delmi alapokra épülõ rendszer, amely
nemcsak az élet sokszínûségét õrzi, de
jelenleg felbecsülhetetlen értékû és jel-
lemzõen nem piacosított szolgáltatáso-
kat is biztosít. Az új vidékfejlesztési prog-
ramban megjelenõ támogatási formák

hatékony eszközök lehetnek az elõzõ
pontban javasolt faállománnyal borított
területnagyság eléréséhez. A zöldítési
programok keretében a fás legelõk, er-
dõsávok, fasorok, szántóföldi alternatív
kultúrák új lehetõséget teremtenek a
társadalom növekvõ ökológiai és öko-
nómiai elvárásainak teljesítéséhez. 

Az erdészet elsõsorban az ország ke-
vésbé fejlett régióiban számít meghatá-
rozó gazdasági szereplõnek. Ily módon
az erdészeti ágazat a természeti adottsá-
gok és a gazdasági teljesítõképesség
függvényében épp azokban a régiók-
ban segítheti a vidékfejlesztési célkitû-
zések hatékony megvalósítását, ahol ar-
ra leginkább szükség van.

Az állami erdõk nemzeti kincsként
való megõrzése közérdek, ezért Ma-
gyarország Alaptörvényének szellemé-
ben kiemelten fontos az állami tulajdo-
nú erdõk elidegenítési tilalmának bizto-
sítása.

A stratégia ösztönözze és szorgal-
mazza a magán-erdõgazdálkodás szer-
vezeti korszerûsítését, a szakirányítási
rendszer (integráció) intézményesített
fenntartásával, illetve szakmai színvo-
nalának egyidejû megerõsítésével
együtt. Megoldásra vár továbbá a ma-
gán erdõtulajdon birtokrendezése is.

Az erdõk vagyonkezelése, a termé-
szetvédelmi célok ésszerû, szakmailag
megalapozott és összehangolt érvényesí-

tése továbbra is a vonatkozó jogszabá-
lyok alapján, szigorú hatósági ellenõrzés
mellett történjék. Ugyanakkor a fenntart-
ható gazdálkodás is hozzájárulhat a ter-
mészetvédelmi célok érvényre jutásához.

Az elmúlt évtizedekben a mestersé-
gesen szétválasztott erdészeti és termé-
szetvédelmi hatósági rendszer a telje-
sen eltérõ szemléleti megközelítésbõl
adódóan nagyon sok feszültséget oko-
zott az erdészeti ágazatban. A gyakorla-
ti tapasztalatok azt mutatják, hogy en-
nek a kettõs igazgatási rendszernek a –
lényegében ugyanazon szakmai tevé-
kenység ellenõrzésére történõ – létre-
hozása nem bizonyult kellõen haté-
konynak. Mindenképpen javasolandó
egy egységes erdészeti, természetvédel-
mi és esetlegesen csatlakozó vadászati
hatóság kialakítása. 

A vad az erdei életközösség vitatha-
tatlan része. Az erdei életközösség vé-
delme érdekében ugyanakkor az élõ-
hely tûréshatárán túli vadsûrûséget is
szabályozni szükséges. Az élõhely for-
ráskészletét meghaladó sûrûségû nagy-
vadállomány káros hatása elleni fellé-
pés elsõsorban a vadászati szakterület
feladata, amit a vadászati igazgatásnak,
a gazdasági szereplõknek és a vadásza-
ti érdekképviseletnek közösen kell
megalapozni, illetve megoldani.

Az erdõgazdálkodás (fatermesztés)
alapvetõ ökológiai feltételei nagyobb
térségekre vetítve is kedvezõtlen irány-
ban változnak. A klímaváltozás az er-
dõk és az erdõgazdálkodás terén is két
tevékenységi irányt szab meg: a klíma-
változás hatásainak mérséklését, a hatá-
sok csökkentését (mitigáció), valamint
a klímaváltozás hatásaihoz való alkal-
mazkodást (adaptáció). 

Ahol az ökológiai feltételek azt lehe-
tõvé teszik, ott a természetes felújítások
szélesebb körû alkalmazását kell elsõd-
legesnek tekinteni. A klímaváltozás vár-
ható kedvezõtlen hatásai azonban min-
den bizonnyal a megváltozó körülmé-
nyekhez való alkalmazkodás szüksé-
gességét helyezik elõtérbe, akár a ter-
mészetközelinek tartott erdõmûvelési
eljárások alkalmazási lehetõségeinek
részbeni átértékelésével. Vagyis a ked-
vezõtlen hatások csökkentésében nem
kerülhetõ meg a szélsõségesebb kör-
nyezeti hatásoknak is ellenálló szárma-
zások, illetve néhány nem õshonos fafaj
szerepének hangsúlyozása.

SZAKMAI FÓKUSZ – SZAKPOLITIKA

Megfontolások a jövõ erdõgazdálkodásáról
Észrevételek a megújuló Nemzeti Erdõstratégiához

Dr. Rédei Károly elõadása a NES-rõl



ÚJ FORD RANGER
 Kategóriagyőztes gázlómélység

Az új Ford Rangerrel ritkán fognak összecsapni a feje  
felett a hullámok. Arra tervezték, hogy akár 800 mm   
vizen is átgázoljon.
Fedezze fel a Ranger világát a ford.hu weboldalon!

BEVÁLLALNI? IGEN 
TÚLVÁLLALNI? SOHA.

Bővebb információ a Ford márkakereskedésekben, a www.ford.hu oldalon és a Ford Vonalon (+36 1 77 77 555).  
Az autó illusztráció. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 7,0–8,9 l/100 km, átlag CO2- kibocsátás: 182–234 g/km. 
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A klímaváltozás erdõkre gyakorolt
hatásainak figyelembevételével meg
kell újítani az erdészeti termõhely-tipo-
lógiai rendszert, valamint részben új er-
dõmûvelési (termesztéstechnológiai)
eljárások kialakítására, illetve gyakorla-
ti bevezetésére van, illetve lesz szükség.
Emellett az erdészeti szabályozást is ja-
vasolt megváltoztatni olyan módon,
hogy az elõsegítse a klímaváltozás miatt
megváltozott termõhelyi feltételeknek
megfelelõ erdõállományok kialakítását.

A klímaváltozás hatásainak mérséklé-
sében az erdõkre jelentõs szerep hárul.
Az EU-ban és Magyarországon is folya-
matosan növekszik az erdõvel borított
terület. Az erdõk a fotoszintézis folya-
mata során szénmegkötést végeznek,
így csökkentik a légkör szén-dioxid-tar-
talmát. Magyarországon az erdõk éven-
te kb. 3-3,5 millió tonna szenet kötnek
meg (dendromasszára vonatkoztatva),
ami az erdõterület további növelésével,
a gazdasági vágásérettségi kor alkalma-
zásával vagy az állományszerkezeti pa-
raméterek módosításával tovább fokoz-
ható. A klímaváltozás miatt ugyanakkor

a szénmegkötés mértéke bizonytalanná
válhat, amelynek folyamatos kontrollja
feltétlenül javasolható.

Indokolt lenne az erdõtelepítési te-
vékenység (az ország erdõsültségének
növelése döntõen ezen múlik) kiegé-
szítõ támogatása a szén-dioxid-kvóták-
ból, mindezt azzal is alátámasztva, hogy
a klímaváltozás kedvezõtlen hatásainak
mérséklésében az erdõknek fontos sze-
repük van. 

Növelni kell az erdõgazdálkodás és
az elsõdleges faipar gazdasági verseny-
képességét, szem elõtt tartva a fa ipari
célú felhasználásával a globális környe-
zetvédelmi és iparfejlesztési, energeti-
kai feladatokat is, mint pl. a légköri
szén megkötésének az elõsegítése fa-
termékek révén, illetve a decentralizált
biomasszaalapú fûtési rendszerek mû-
ködtetése.

Az erdészeti ágazat csak magas szín-
vonalú és rendszeres PR-tevékenység-
gel, így például a környezeti nevelés
fejlesztésével tud társadalmi tudatfor-
máló feladatának megfelelni. Ezen a te-
rületen jelentõs eredményeket ért el az

ágazat, és ennek a folyamatnak az erõ-
sítése továbbra is elsõbbséget igényel.

Az erdõmérnöki oklevelet szerzettek
számára legyen folyamatosan elérhetõ
az intézményesített kreditrendszerû
szakmai továbbképzés. Erõsíteni kell a
2008-ban bevezetett osztatlan erdõmér-
nökképzés szakmai színvonalát. Cél-
szerû lenne megvizsgálni a gyakorlati
záróvizsga bevezetésének lehetõségét
is az erdészeti felsõfokú képzésben. A
középfokú erdészeti, illetve szakmun-
kásképzés fejlesztésére is további erõ-
forrásokat kell mozgósítani, valamint a
jelenlegi képzési rendszer lehetõségeit
megfelelõ hatékonysággal kihasználni.

Szükségszerû lenne egy Erdészeti
Kutatási Alap létrehozása, amely kiszá-
mítható módon, s egyszerre biztosítaná
a hosszabb idõtartamú, monitoring
rendszerû kutatási, valamint az innova-
tív jellegû, rövidebb lejáratú fejlesztési
feladatok elvégzését is.  

Az MTA-ETB Albizottságainak köz-
remûködésével összeállította:

Dr. Rédei Károly
DSc, az MTA-ETB elnöke

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság és az
FM Állami Földekért Felelõs Államtit-
kárság közös szervezésében, 2015.
december 16-án, a Földmûvelésügyi
Minisztériumban tartották meg az er-
dészeti ágazat évzáró rendezvényét,
melyet Gulyás Andrea, az FM közigaz-
gatási államtitkára nyitott meg. 

Az erdészeti szakigazgatás, az állami és
magán-erdõgazdálkodók, a szakmai szer-
vezetek képviseletében megjelent szak-
embereknek dr. Bitay Márton Örs állami
földekért felelõs államtitkár tartott évérté-
kelõ elõadást. Az évértékelést követõen
az államtitkár és dr. Oravecz Márton, a
NÉBIH elnöke közösen adta át a 2015-ös
év Szakszerû Erdõgazdálkodásért Szak-
mai Díjat. Az elismerést a NÉBIH alapí-
totta az erdõ változatosságának megõrzé-
se, az erdõ feltárása és felújítása, a védel-
mi és közjóléti szolgáltatás, az erdõterület
bõvítése terén végzett kiemelkedõ szak-
mai teljesítményért, az erdészeti igazgatá-
si munka színvonalának emeléséért. A dí-
jat 2015-ben Nemcsák László hegyközi
magánerdõ-tulajdonos, szakirányító ve-
hette át (ld. képünkön).

Nemcsák László erdõmérnök a szak-
ma számos részterületén dolgozott és

dolgozik. Számos erdõgazdálkodó
szakmai irányítását végezte, közel
1000 hektár erdõterületen. Munkája
során a természetes folyamatokra ala-
pozott gazdálkodás megvalósítását he-
lyezi elõtérbe. Jelentõsen hozzájárult,
hogy a szálaló erdõgazdálkodásra átté-
rés országosan is kimagasló mértéket
ért el az abaúji és a zempléni térség-
ben. Jogosult erdészeti szakszemélyzet-

ként végzett munkáját az erdészeti ha-
tóság kiemelkedõként tartja számon.
Nyitott az új szakmai ismeretek meg-
fontolt befogadására. Több évtizedes
szakmai tapasztalatait szívesen meg-
osztja a fiatal kollégákkal.

A rendezvényen került sor az Erdé-
szeti Igazgatási Kihelyezett Intézet alapí-
tására, az Erdõmérnöki Kar és a NÉBIH
közötti együttmûködési megállapodás

aláírásával, dr. Oravecz Márton és prof.
dr. Lakatos Ferenc dékán között.

A szakmai elõadások sorát Wisnovszky
Károly, a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
igazgatója kezdte meg, aki a szakigazga-
tás szemszögébõl értékelte a 2015-ös
évet. Czirok István osztályvezetõ az erdõ-
tervezés jelen helyzetét vázolta fel elõ-
adásában, rámutatva az államigazgatás át-
alakításából eredõ nehézségekre. Nagy
József osztályvezetõ a pályázatkezelés és
a támogatási rendszer aktualitásait mutat-
ta be, kitekintve a 2016-ban megnyíló
szakmai jogcímekre, azok várható üteme-
zésére. Luzsi József, a MEGOSZ elnöke a
magán-erdõgazdálkodók évértékelését
tartotta meg, megvilágítva a továbbra is
nehéz helyzet okait, de eredményként ér-
tékelve, hogy remény látszik a romló vi-
szonyok, a kedvezõtlen folyamatok meg-
állítására. A záró elõadásokban dr. Boro-
vics Attila, a NAIK ERTI igazgatója az in-
tézetben zajló erdészeti kutatások legfon-
tosabb problémaorientált és a gyakorlatot
támogató aspektusait vonultatta fel. Vé-
gezetül dr. Rédei Károly, az MTA ETB el-
nöke a 2015–2030 közötti Nemzeti Er-
dõstratégia (NES) középtávú szakpolitikai
célkitûzéseit, problémamegoldási javasla-
tait mutatta be részletesen.

Szöveg és kép: Nagy László

Nemzeti kincsünk az erdõ!


