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A jászberényi kihelyezett ülés központi témája a magán-erdõ-
gazdálkodás, és ezen belül is az ártéri gazdálkodás helyzeté-
nek áttekintése volt. Az ülést Rédei Károly bizottsági elnök
nyitotta meg, majd házigazdaként Luzsi József, az Ártéri Erdõ-
birtokossági Társulat vezetõje köszöntötte a vendégeket. 

Az Ártéri Ebt. a térségben elsõk között alakult, Szolnok
megyében gazdálkodik, 800 hektár családi, 200 hektár bérelt
területen és mindemellett 600 hektár szakirányítását végzi. Az
erdõbirtokosság az elmúlt 20 évben soha nem kapott szank-
ciót, jelenleg is mindössze 2,5 hektár felújítatlan területe van.
Ennek alapvetõ oka, hogy a gyors és kiváló minõségû erdõ-
felújításokat, a szakszerû erdõgazdálkodást nem elsõsorban a
hatósági elvárások teljesítése, hanem a tulajdonosok gazda-
sági érdeke kívánja meg.

Bevezetõjében Luzsi József hangsúlyozta az ország erdõte-
rületeinek 43 százalékát kitevõ magán-erdõgazdálkodás je-
lentõségét. Bár az 550 ezer tulajdonos nagyobbik része csak
mellékhaszonvételként tekint az erdõre, a magán-erdõgaz-
dálkodók elsõdleges szempontja éppúgy a nyereséges gaz-
dálkodás, mint bármely más gazdasági ágazatban. 

A magánerdõk fejlesztésére fordítható EU-s források a je-
lenlegi pályázati kiírásokban eddig túl sok korlátozással je-
lentek meg. A jelenlegi támogatási egységárakkal az idén ed-
dig csak 2200 hektár erdõ telepítésére érkezett pályázat és
ebben még benne vannak a tavalyi elmaradt pályázati igé-
nyek is.  Ha ez így marad, akkor biztosan nem teljesül az ál-
lam által megfogalmazott 27%-os erdõsültségi arány. A magán-
erdõk zömét a részarányként szétosztott szövetkezeti és a
gyengébb adottságú állami erdõbõl pri-
vatizált területek alkotják, jellemzõen
gyenge termõhelyeken. A magánerdõk
gyengébb adottságait mutatja, hogy átla-
gos fatérfogatuk jóval alacsonyabb az ál-
lami erdõkre jellemzõ adatoknál. A gaz-
dálkodás alapját megteremtik a szakirá-
nyítók, de a megszûnt szakirányítási tá-
mogatás miatt egyre nehezebb gazdasá-
gi környezetben dolgoznak. Minden ne-
hézség ellenére, a mezõgazdasági támo-
gatásokkal is versenyképes támogatási
egységáraknak köszönhetõen 200 ezer
hektár erdõtelepítés köthetõ a magáner-
dõhöz. 

A prioritások meghatározása alapve-
tõ feladata a mindenkori kormányzat-
nak, amelynek során megoldást kell ke-

resni a gazdaságot akadályozó idõszerû gondokra. Ilyen
megoldásra váró problémák jelenleg az iparifa-ültetvények
létrehozását gátló jogi hiányosságok, a természetvédelmi kor-
látozások és azok arányos kompenzációja, amelyek együtte-
sen biztosíthatnák a hatékony gazdálkodás feltételeit. A ma-
gánerdõ-tulajdonosok érdeke, hogy rendezõdjenek az ültet-
vényszerû gazdálkodás jogi és szakmai alapjai. Fontos, hogy
a K+F, valamint a humán erõforrásokat is hatékonyan vegyük
igénybe.

Luzsi József kérésként fogalmazta meg, hogy a tudomány
segítse a magán-erdõgazdálkodókat a számukra fontos kér-
dések megválaszolásával. A magán szektorban elsõsorban a
gyorsan növõ, intenzív gazdálkodásban alkalmazott fafajok
kutatására van igény. Kiemelten fontos lenne új, magas gaz-
dasági hozamú akác- és nemesnyár-fajták bevezetése, illetve
a változó éghajlati tényezõknek is ellenálló fajták nemesítése.
A fajták nemesítése és hasznosítása gazdasági alapon mûköd-
jön, azaz a kutatási eredményekbõl származó nyereség kerül-
jön megosztásra a kutatást finanszírozó magán-erdõgazdál-
kodási ágazat és a nemesítõ között. Ez megoldaná a folyama-
tos gyakorlati visszacsatolást, valamint a nemesítés finanszí-
rozását is.

A következõ elõadásban a tudomány lehetséges szerepét
mutatta be a magán-erdõgazdálkodásban Sárközy Tamás,
aki többek között annak a véleménynek adott hangot, hogy
a magán-erdõgazdálkodást alapvetõen a tulajdonos kizáróla-
gos és teljes anyagi felelõssége jellemzi és határozza meg.
Elõadásának fõ vázát az erdészeti adattár adataiból összeállí-
tott statisztikai adatok képezték. 

Az adattár szerint jelenleg mintegy 882 ezer hektár erdõ-
terület sorolható magántulajdonosi körhöz. A tulajdoni vi-
szonyokra jellemzõ a rövid, csupán 20 évre visszatekintõ
gazdálkodási múlt, a kultúrerdõk és faültetvények magas
aránya, és ezzel összefüggésben a nemes nyár és az akác
meghatározó szerepe. Mindezekbõl is adódóan, valamint az
elmúlt két évtized erdõtelepítéseinek következményeként
fõként fiatal erdõkbõl álló, aránytalan korszerkezetû erdõ-
birtokok a jellemzõek. 

Országos probléma a magánszektorban a gazdálkodást
nehezítõ, sokszor ellehetetlenítõ korlátozások meghatározó

A magán-erdõgazdálkodás és a kutatás
MTA ETB kihelyezett ülése Jászberényben

Az MTA Erdészeti Bizottsága — több éve bevezetett gyakor-
lata szerint — idei kihelyezett ülését szeptember 28-án
Jászberényben tartotta. A kihelyezett ülések elsõdleges
célja a gyakorlat és a tudomány mind szorosabb összefogá-
sa. A bizottság fontosnak tartja, hogy a gyakorlatban dol-
gozó kollégák fogalmazzák meg igényeiket és javaslataikat
a tudomány képviselõinek, valamint alakuljon ki élõ vissza-
csatolási folyamat a tõ melletti erdészek és az oktatás-ku-
tatási szakemberek között.

Kihelyezett MTA Erdészeti Bizottság ülés Jászberényben 



súlya. A korlátozások sokszor halmozottan, egyszerre több
hatóság elõírásaként jelennek meg, amelyeket gazdasági
kompenzáció nélkül kell a tulajdonosoknak elszenvedniük.
A szektor gazdálkodását meghatározó tényezõket figyelembe
véve elsõsorban gyakorlatorientált kutatásokra mutatkozik
igény. Fontossági sorrend nélkül a következõ kutatási téma-
körök eredményeit fogadnák szívesen a magán-erdõgazdál-
kodók.

1. A magánerdõk közcélú szolgáltatásainak értéke (CO2-
megkötés, rekreáció, élõhely védett fajoknak, környe-
zetvédelem stb.).

2. A társadalmi igényen alapuló (természetvédelem, víz-
ügy, táj- és településvédelem) korlátozások gazdasági
értékének megállapítása.

3. Objektív erdõérték-számítás (pl. az erdõtársulások ter-
mészetvédelmi értékének kutatása).

4. Új, nagy gazdasági hozamú nemesnyár- és akácfajták
nemesítése.

5. A klímaváltozás hatásai az erdõállományokra és a gaz-
dálkodásra.

6. Az õshonos nyárfajok faanyagának felhasználása, a fel-
használási kör bõvítése.

7. A komplex vízügyi + erdészeti + természetvédelmi
szempontoknak megfelelõ célállományi és erdõszerke-
zeti viszonyok kialakítása a folyók hullámterén.

8. Az ipari célú faültetvények kutatása (technológiák fej-
lesztése, felhasználható szaporítóanyagok, állományne-
velési kísérletek stb.).

Ezeken felül lehetõségek mutatkoz-
nak közös kutatás-fejlesztési programok
elindítására, valamint fajtakísérletek kö-
zös kialakítására és mûködtetésére, az
ártéri erdõkkel kapcsolatos kutatásokra
stb. Sok javítanivaló akad a tudományos
eredmények gyors és hatékony haszno-
sulásában is. Az eredmények jogi szabá-
lyozásba való átültetése viszont szoros
együttmûködést igényel.

A magánerdõ-tulajdonosok és gaz-
dálkodók lehetõségei az innovációban elõ-
adás keretében Duska József, a MEGOSZ
munkatársa olyan kidolgozott kutatási
tématerületeket javasolt, amelyek kivite-
lezhetõk lennének a MEGOSZ és a
NAIK-ERTI együttmûködésében.

A nem mûködõ magánerdõk (kb. 170
ezer hektár) tulajdonosait meg kell szó-
lítani, hogy tudatosodjon bennük a fele-
lõsség, és a gazdasági érdek. Ösztönzõ
rendszer kialakítására és a szakirányítói
rendszer támogatására van szükség,
hogy képesek legyenek megjelenni a
ténylegesen mûködõ gazdálkodási kör-
ben. A nem mûködõ magánerdõk gaz-
dálkodásba vonása több tízmillió köb-
méter élõfakészlet rendszerbe kerülését,
adminisztratív úton történõ nyilvántartá-
sát eredményezné, több milliárd forint
plusz árbevételt, adóbevételeket hozna,
és több ezer új munkahelyet teremtene. 

A közel 550 ezer tulajdonos 880 ezer
hektár erdejének hagyatéki ügyei egyre
nagyobb gondot okoznak. Elkerülhetet-

len a döntési-cselekvési programok kidolgozása, de a birtok-
elaprózódás lassítása rendkívül összetett feladat. (Például a
német örökösödési törvény mintájára ne keletkezhessen egy
hektár alatti erdõbirtok.) Minden jogi, közgazdasági eszközt
pontosan fel kell tárni és alkalmazni, kezdve a birtok-kon-
centrációval, egészen az örökösödési törvény megváltoztatá-
sáig.

Az erdõgazdálkodóknak sokféle hatósággal, partnerrel
kell kapcsolatban állniuk, és a kapcsolattartási módok és sza-
bályrendszerek mindenkinél egyediek. Nincs olyan felület,
ahol mindez elviselhetõ költségekkel megvalósítható lenne,
ezért internetes technológiára építõ alkalmazás fejlesztésére
lenne szükség, ami:

– lehetõvé teszi az erdõgazdálkodó hatóságokhoz kap-
csolódó tevékenységeinek összefogását az elektronikus
ügyintézési módok megteremtésével,

– lehetõvé teszi, hogy az ágazatirányítás, az érdekképvi-
seletek és más kijelölt szervek információkat juttassa-
nak el az erdõgazdálkodókhoz az erdõgazdálkodási te-
vékenységekhez kapcsolódóan,

– támogató modulokat tartalmaz az erdõgazdálkodó min-
dennapi tevékenységeinek szervezéséhez, erdõgazdál-
kodásának térképi és adattári adatainak eléréséhez.

Egyre nagyobb az igény a térinformatikai rendszer beve-
zetésére. A szakirányítók egyénileg nem tudják megfinanszí-
rozni a költséges rendszerek használatát, de a MEGOSZ szer-
vezetén keresztül, akár megyei központok létrehozásával fel-
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Dr. Rédei Károly elnök

Terepi program Tiszasüly-Kõtelek térségében
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állított és mûködtetett országos hálózat megoldást jelentene.
Az innováció ebben az esetben az új szervezési-szervezeti
módszer lenne, a térinformatikai rendszeren keresztül.

Javasolt a Mezõgazdasági Tesztüzemi Hálózat és az Általá-
nos Mezõgazdasági Összeírás mintájára létrehozni egy állan-
dósított adatgyûjtési programot (Ágazati Gazdasági Infor-
mációs Hálózat), amely igazodik a meglevõ statisztikai adat-
gyûjtésekhez. A programon keresztül teljesíthetõk lennének
az éves és idõszaki adatgyûjtési kötelezettségek, illetve Ma-
gyarország nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségei is. A
rendszer hozzáférhetõen tartalmazná az erdészeti ágazat gaz-
dasági jellemzõinek alap- és származtatott adatait, lehetõvé
tenné a statisztikai felvételezésekben és a támogatási rend-
szerekben is használt mutatók erdõgazdálkodásra történõ ki-
számítását.

Lehetõségeket kellene teremteni az NymE Erdõmérnöki
Karral történõ együttmûködésre is a következõ témakörökben:

– A minõségi akácgazdálkodás új módszereinek kidolgo-
zása, rossz termõhelyen az akácosok szerkezetátalakí-
tása újszerû erdõgazdálkodási beavatkozásokkal.

– Új típusú erdõvédelmi elõrejelzõ módszerek és eszkö-
zök kidolgozása, fejlesztése, beve-
zetése a napi erdõgazdálkodási
gyakorlatba.

– Termõhelyi változások elõrejelzé-
se, az ehhez való alkalmazkodás
lehetséges módjai.

– Energetikai ültetvények létesítésé-
nek lehetõségei.

– A vagyonérdekeltségû erdõgaz-
dálkodás feltételeinek megterem-
tése.

– Természetvédelmi intézkedések
gazdasági hatásai.

– Az agrár-erdészeti rendszerek sze-
repének növelése a biodiverzitás
megõrzésében és a természetvé-
delemben.

– Az erdészeti vidékfejlesztési terv,
az erdészeti jogcímek mûködteté-
se lehetõséget biztosíthat innovációra is.

A kutatásokkal szemben támasztott igény a belátható idõn
belüli gazdasági eredmény, aminek elválaszthatatlan elemei
a tömeg, a minõség, a megtérülés, és a nyereség. A magán-
erdõgazdálkodásban új elemként jelenhet meg a szerzõdés
alapján végzett kutatási tevékenység. A javasolt program sze-
rint a kutatóhely megbízást és forrást kap a gazdálkodótól,
amiben szerzõdés rögzíti a célokat és az elért eredmény jo-
gait. Ennek eredményeként létrejönnek a specializált, részle-
tes, fafajra, fajtára kidolgozott termesztési technológiák. A
megkötött megállapodás a keletkezõ információk, tapasztala-
tok hasznosítására is vonatkozik, amiben rögzítésre kerülnek
a technológiai rendszer harmadik félnek történõ értékesítésé-
nek a szabályai. 

Továbbértékesítés esetében tartalmazzák a garanciafelté-
teleket, a folyamatba épített ellenõrzés elemeit, és a techno-
lógia kötelezõen betartandó lépéseit. A keletkezõ bevétel a
szerzõdésben lefektetett jogok szerint oszlik meg a program
tulajdonosai között. A javasolt együttmûködési modell új le-
hetõség a szakmai igényeknek megfelelõ kutatások elvégzé-
sére, bevezetésére.

Következõ elõadóként Nagy Imre, a NAIK-ERTI kutatója a
nemesnyár-gazdálkodás jelenét és jövõjét elemezte a magyar

erdõgazdálkodásban. A nemesnyár-fajták térfoglalása az
1980-as évek végén volt a legnagyobb (175 ezer hektár), je-
lenleg 115 ezer hektár, de a legkevesebb 109 ezer hektár volt.
A nemesnyár-gazdálkodás jelenlegi problémái alapvetõen a
cellulózprogramból fakadnak. Ehhez adódtak még az erdõ-
törvény és a természetvédelmi törvény kedvezõtlen hatásai,
továbbá a hazai támogatású erdõtelepítési programok kifutá-
sa és az erdõszerkezet-átalakítások.

A nemesnyár-állományok 60%-a magántulajdonú, ebbõl
97% állomány, a többi erdõsáv, fasor, hagyásfa. A leggyako-
ribb fajták: Pannonia, I-214, Agathe-F, 24% egyéb nemes nyár
(32 klón). Az adattári nyilvántartás szerint 1-3. fatermési osz-
tályban alig található állomány, a zöme 4-6. osztályba sorolt
(97%). Nagyon sok – a jelenlegi szabályozás szerint is – a túl-
tartott korú állomány. Elõny, hogy az állományok 86%-a ren-
dezett tulajdoni viszonyú. A nemes nyárasok 3%-a védett te-
rületen, 14%-a Natura 2000 területen található. 

Az ártéri-hullámtéri erdõterületek esetében elsõdleges
szempont az árvízvédelem. Árvízvédelmi szempontból a leg-
nagyobb kockázatot a sûrû hálózatban tartott szürkenyár-ál-
lományok jelentik. Az elmúlt évek veszélyes áradásai rávilá-

gítottak arra, hogy hullámtéri területeken tág hálózatú – leg-
inkább nemes nyár – faállományok kialakítása jelentene
megoldást, amelyek a vizet nem torlasztják vissza. Ez mind a
vízügyi, mind az erdészszakmának fontos érdeke.

A túlkoros nemesnyár-állományokban 9,5 millió köbméter
fatérfogat van, az éves kitermelés 2,5 millió köbméter. A túlko-
ros állományok 23%-a védett + Natura 2000 besorolású területen
áll, a vágáskorok rendezése ezért fontos lenne. A nemes nyára-
sok vágáskorának megállapítását a gazdálkodó döntési jogköré-
be kellene adni, figyelembe véve, hogy a jelenleg használatban
levõ fajták átlagos mûszaki vágásérettségi kora 15-25 év. 

A magánerdõ-tulajdon kutatásának legújabb eredményei
címû felkért hozzászólásában Schiberna Endre, a NAIK-ERTI
osztályvezetõje kitért a magán-erdõgazdálkodással kapcsola-
tos erdészeti ökonómiai és politikai kutatásokra. Véleménye
szerint a tudomány sok tekintetben a magán-erdõgazdálkodás
adósa maradt az elmúlt két évtizedben, de ezt az adósságot az
Erdészeti Tudományos Intézet közelmúltbeli kutatásaival
nagymértékben sikerült csökkenteni. Ennek köszönhetõen ma
nagyon pontos adatokkal rendelkezünk a magánerdõk tulaj-
donosairól és tulajdoni szerkezetérõl, valamint a gazdálkodó
szervezetek mûködési problémáiról. Beszámolója szerint a ku-
tatások eredményeit a Földmûvelésügyi Minisztériummal

Bemutatóhely a terepi programon
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rendszeresen ismertetik. Kiemelte, hogy a MEGOSZ képviselõi
által felvetett kutatási témák közül a vadkárral, a fafajcserés er-
dõfelújításokkal és más ökonómiai jellegû témákkal kapcsolat-
ban is az ERTI Ökonómiai Osztálya rendelkezik kutatási ered-
ményekkel, és kész a további együttmûködésekre.

Az Erdészeti Bizottság kihelyezett ülése az elõadások után
a Tiszasüly-Kõtelek térségében megrendezett terepi prog-
rammal folytatódott, ahol a Tisza hullámterében igen jó ter-
mõhelyi adottságú területeken különbözõ klónú NNY, FFÜ
és SZNY célállományú 3, 6, 12 éves erdõfelújításokat, illetve
egy természetvédelmi korlátozások miatt túltartott 32 éves
NNY állományt mutattak be a házigazdák. 

Az állományok jól láttatták, hogy az egyre gyakoribb árvi-
zek miatt milyen jelentõs kockázata van a hullámtéri gazdál-

kodásnak, ugyanakkor milyen jó növe-
dékre és minõségre képesek az oda ül-
tetett NNY állományok. 

Érthetõvé vált az is, hogy milyen fontos
az árvizek minél gyorsabb levezetése a
környezõ települések biztonsága érdeké-
ben, ugyanakkor a természeti környezet-
nek és az erdõnek a megóvása miatt is. A
bemutató helyszínein látottak rávilágítot-
tak arra a problémára, hogy a természet-
védelmi korlátozások negyedére-ötödére
csökkentik a magán-erdõgazdálkodó ár-
bevételét, mivel a hullámtéri termõhelye-
ken szinte kizárólag õshonos nyár célállo-
mánnyal engedélyezik a felújításokat. A
résztvevõk szemléletes példákat kaptak
arról is, hogy a különbözõ célállományú
erdõrészletekben sem a flóra, sem a fauna

gazdagsága tekintetében nem tapasztalható látványos és érdemi
eltérés, az egymással érintkezõ erdõrészletekben leginkább
csak az állományalkotó fafajok különböztek. 

A Tisza árterének bejárásán résztvevõk szakmai konszen-
zusra jutottak arról is, hogy a természetvédelmi elõírások kö-
vetkezményeként a tág hálózatú nemes nyárasokat felváltó õs-
honos nyárállományok hatalmas árvízi kockázatot és jelentõs
termelésiérték-kiesést eredményeznek. Ezzel szemben a kimu-
tatható természetvédelmi többletérték (pl. új fajok megjelené-
se, egyedszámok növekedése stb.) csekély, vagy nem kimutat-
ható mértékû.

Dr. Bordács Sándor, MTA ETB
Dr. Sárvári János, MEGOSZ

Képek: Hazai Erdész

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK / MAGÁNERDÕBEN

Szakmai tájékoztatás a terepi bemutatón

A MEGOSZ a 2016-os év mottójának a környezeti nevelést
választotta a magyar magánerdõkben, hogy felhívja a fi-
gyelmet környezetünk legtermészetesebb elemével, az er-
dõvel történõ gazdálkodás fontosságára. 

Ezért indította el a Zöld erdõben jártam elnevezésû programját
a Földmûvelésügyi Minisztérium támogatásával, amelynek so-
rán országszerte rendezvényeket szervez a magánerdõsöknek
és az erdõ iránt érdeklõdõ fiataloknak. Június elején a Harango-
di Erdei Iskolában a környezeti nevelést felkaroló, nagy sikert
aratott rendezvényre került sor és ennek szellemében szervez-
tük Somogyszobon a magánerdõsök országos találkozóját is. A
két rendezvényen több mint félezer iskoláskorú gyermek is-
merkedett az erdõ életével, az erdészet mindennapjaival.

Folytatásként a jövõ erdõkezelésének legfontosabb szerep-
lõit keressük fel, vagyis az erdészeket képzõ intézményeket.
Így is szeretnénk ráirányítani a figyelmet a hosszú távú gon-
dolkodás és a bölcs gazdálkodás fontosságára, ami meghatá-
rozó eleme lesz a jövõ nemzedék életének, természeti kör-
nyezetének.

A program szerint az erdészképzés hat helyszínén több elõ-
adásból álló szakmai és konzultációs napot szerveztünk, szer-
vezünk október-november hónapban a diákok, a technikus mi-
nõsítõt végzõ fiatal szakemberek, a körzet fiatal magánerdõ-tu-
lajdonosai, gazdálkodói részvételével. A program õszi szünet
elõtti elõadásai a környezetünk kialakulásától indulva mutatták
be az erdõ és a vele felelõsen gazdálkodó szakember szerepét,

rávilágítva az elvárásokra,
amelyeket a közösség, a
társadalom támaszt az erdõ
kezelõjével szemben. Cé-
lunk, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet a környezet alakí-
tásának felelõsségére,
megõrzésének fontosságá-
ra, hogy csak rendezett vi-
szonyok között, jól képzett
szakemberek irányításával
lehet kezelni az erdõket és ezzel fenntartani az egészséges kör-
nyezetet.

Az október során már lezajlott elõadások helyszínei:
• Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ Iskola és Kollégium –

Ásotthalom
• Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola – Szeged
• Roth Gyula Erdészeti, Faipari SZKI és Kollégium – Sopron
A novemberben tervezett programok:
• FM ASzK – Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgaz-

dálkodási Szakképzõ Iskolája – Mátrafüred, 2016. no-
vember 10-én a Vadas Jenõ Napok keretében

• Dráva Völgye Középiskola – Barcs, 2016. november 16. 
• Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola – Somogyzsitfa-

Szõcsénypuszta, 2016. november 17. 
Duska József

programfelelõs, MEGOSZ

Folytatódik a MEGOSZ környezeti nevelés programja




