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SZAKMAI FÓKUSZ – SZAKPOLITIKA

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!


