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Magyarországon az erdô állapota, az erdôben, illet-
ve az erdôvel történtek az utóbbi években egyre na-
gyobb érdeklôdésre tartanak számot a társadalom 
szinte valamennyi csoportja részérôl. Az érdeklôdés 
és az ezzel járó megnyilatkozások azt mutatják, 
hogy az erdôt valamennyi érintett által támasztott 
igények figyelembevételével kell szemlélnünk, hi-
szen az állampolgár – legyen bár gyermek, felnôtt 
vagy nyugdíjas, erdei munkás vagy turista – joggal 
várja el, hogy az erdô nyújtotta, sokrétû szolgáltatá-
sokból részesedjen.

Az erdô egyszerre kell szolgálja azt, aki benne tu-
dást, élményeket, elfeledett érzéseket keres, azt, aki 
tôle lakóhelyének védelmét, friss levegôt, a tiszta vi-
zet reméli, s azt, aki tôle, a benne, vele végzett mun-
ka eredményeképpen a tisztes megélhetését várja, 
nem elfeledve, hogy mindezek mellett az erdô,  
a benne élô növény- és állatvilág – az erdô ökoszisz-
témája – önmaga is törôdésre, megóvásra szorul.

Erdeink – a magyar erdôk – fajgazdagságukat, 
egészségi állapotukat, szolgáltatásaik minôségi és 
mennyiségi hozamát, valamint kezelésüket, a ben-
nük folyó erdôgazdálkodás szakszerûségét tekintve 
európai összehasonlításban is megállják helyüket. 
Az erdôgazdálkodás, az erdészeti igazgatás legfon-
tosabb feladata, hogy az erdeinkre nehezedô terhe-

Elôszó
„Engem az erdő véd s szeret, utaimon erdők kísértek: 
bükkök, gyertyánok, égerek, tölgyek. Fenyők is. Égig értek.”

(Áprily Lajos: Szeret az erdő) 

lés – faigény, tömegturizmus, káros környezeti hatá-
sok, elszaporodott vadállomány stb. – mellett az 
erdôt, a benne testet öltött természetet megóvja, s  
a káros hatások következményeit felszámolja.

E kiadványon keresztül szeretnénk kevésbé szak-
mai, inkább közérthetô nyelven bemutatni a magyar 
erdôket, sokrétû funkciójukat, a bennük folyó gaz-
dálkodás elveit, s mindezek történelmi, erdészetpo-
litikai, intézményi és jogi hátterét. Tesszük ezt, fel-
építését tekintve úgy, hogy könnyen átlátható és 
érthetô, lehetôleg a társadalom minden csoportja 
és korosztálya számára forgatható információforrást 
teremtsünk. A kiadvány kevés számszerû adatot és 
olyan információt tartalmaz, amelynek idôtállósága 
bizonytalan. Ezen adatokról az érdeklôdô más, 
gyakrabban frissülô forrásokból tájékozódhat.

Bízunk benne, hogy e kiadvány által az olvasó kö-
zelebb jut az erdôkhöz, a bennük levô természeti 
értékekhez, valamint az erdôk védelmével, gondo-
zásával megbízott erdészek munkájához.

Budapest, 2014. január 15.

Wisnovszky Károly 
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, igazgatóBarka, a  fûz virágzata
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Az erdô Földünk s a rajta élô emberek egyik életfor-
rása, a természeti tényezôktôl és emberi beavatko-
zásoktól függô életközösség és élôhely. Az erdô  
a Földünk legfejlettebb életközössége, amely magá-
ban foglalja a talajban élô mikroorganizmusokat,  
a földfelszínen élô mohákat, gombákat, lágy és fás 
szárú növényeket, továbbá a benne élô rovar-, ma-
dárvilágot és vadállományt. 

Az erdô legfontosabb hatásai:
•  a legnagyobb szén-dioxid-fogyasztó (szénmegkö-

tés) és oxigéntermelô,
•  a legnagyobb szervesanyag-termelô, a fának, mint 

nyersanyagnak, újratermelhetô energiahordozó-
nak, és még sok egyéb, erdôbôl kikerülô termék-
nek a forrása,

•  a Föld vízháztartásának alapvetô szabályozója,
•  a mezo- és makroklíma befolyásolója, 
•  a tápláléklánc megszakítás nélküli fenntartásának 

lassan már egyedüli helyszíne,
•  a környezet legjelentôsebb védôje,
•  egészségnevelô, regeneráló hatása egyedüli,
•  jóléti, kulturális, esztétikai hatása nélkülözhetetlen.

Az erdôt nem lehet egyszerûen a fák együttesé-
nek tekinteni. Egy erdôtûznél nem az a legnagyobb 
baj, hogy elpusztul az erdôt alkotó fák tömege, ha-

Az erdôk jelentôsége,  
legfontosabb funkciói

nem elpusztul egy önmagát fenntartó, az emberi 
beavatkozás mértékétôl függôen önmagát megújí-
tani képes, önszabályozó környezeti rendszer, amely 
számos élôlénynek ad életteret és életlehetôséget.

Nagyobb tájak szerves részeként az erdôk más 
területekhez – az azokon lévô más ökoszisztémák-
hoz – kapcsolódnak, s nem tekinthetôk a bioszférá-
ba beékelôdô, elkülönült területnek.

Az 1972-es Buenos Aires-i Erdészeti Világkong-
resszuson magyar javaslatra elfogadták az erdôk 
több funkciójáról szóló tételt. Eszerint az erdôk szol-
gálják a termelést, kifejtik védôhatásukat, és egyút-
tal eleget tesznek szociális, jóléti szerepüknek is.  
A mai szakmai nyelvezet szerinti fogalmazásban te-
hát valamennyi erdôterület egyidejûleg tölt be védel-
mi, gazdasági és közjóléti szerepet. Az erdôállo-
mány jellegétôl, elhelyezkedésétôl, a társadalmi, 
gazdasági igényektôl függ, hogy ezek közül melyi-
ket tekintjük meghatározónak, elsôdlegesnek. 

Erdeink több mint harmada (36%) elsôdlege-
sen védelmi funkciót tölt be. Idetartoznak a ter-
mészetvédelmi oltalom alatt álló védett erdôk 
(részletesen lásd késôbb), továbbá a természeti 
vagy mûvi környezet, valamint a mûszaki létesítmé-
nyek védelmét szolgáló erdôk, melyek a követ-
kezôk lehetnek:Mindent behálóznak a gyökerek
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A talajvédelmi erdô a meredek lejtôket védi a lezú-
duló csapadékvíztôl, a vízmosások mélyülését  
lassítja (erózió), valamint a szélfúvástól fenyegetett 
laza termôrétegû homokos és kotus (láptalajok) talaj 
felszínét védi (defláció). 

A mezôvédô erdô elsôsorban a szél káros hatásai-
tól védi a mezôgazdasági termôterületeket, de szá-
mos élôlénynek is menedéket ad, gazdagítva ezzel 
a mezôk élôvilágát. 

Az ún. vízvédelmi erdô az ivóvízbázisok felszíni te-
rületén, a tározók, tavak és más felszíni és felszín 
alatti vizek, források vízkészletének mennyiségi és 
minôségi védelmében játszik meghatározó szerepet. 

Az árvízvédelmi töltések, valamint a gátak hullám-
verés és jég elleni védelmében vállal jelentôs szere-
pet a partvédelmi rendeltetésû erdô. Idesoroljuk  
a csatornák, folyók, tavak és holtágak partszaka-
szait védô erdôket is, melyek segítenek elkerülni  
a káros szivárgásokat, elhabolásokat, és kiemel-
kedô szerepet játszanak a talajvízháztartás szabá-
lyozásában. A közelmúltban egyre gyakoribb árvizek 
árhullámainak levezetését biztosítja az árvízi lefolyó-
sávban lévô ún. vízgazdálkodási rendeltetésû erdô.

Hétköznapjainkat legnagyobb mértékben talán az 
erdôk településvédelmi funkciója érinti. Ezek a váro-
sok, községek és más települések határait, illetve 
egyes részeit, épületeit védô erdôk, valamint az élet- 
és egészségi körülményeinket kedvezôen befolyásoló 
belterületi vagy belterület határán elhelyezkedô erdôk. 

Az elôbbihez szorosan kapcsolódik a természeti táj 
egységének, szépségének megôrzését szolgáló táj-
képvédelmi erdô, mely lehet a tájban történt káros be-
avatkozások (bányák, meddôhányók, gyártelepek 
stb.) takarását szolgáló védôfásítás és erdôtelepítés is.

Bizonyos esetekben szinte el sem különíthetô  
a mûtárgyvédelmi erdô, mely az utak és mûtárgyaik, 
a vonalas vízi létesítmények, a vasutak és tartozéka-

ik védelmét, takarását, továbbá a közlekedés biz-
tonságát szolgálja. 

Közel egy évszázada már nagy erdôterületek hon-
védelmi érdekeket is szolgálnak. Gondoljunk csak  
a Várpalota és Táborfalva környéki katonai gyakorló-
területekre.

Kulturális örökségünk és történelmi emlékhelyeink 
megôrzését segítik az örökségvédelmi erdôk.

Az erdészeti szaporítóanyag-gazdálkodásunk  
biológiai alapjainak biztosítását szolgálják az erdé-
szeti génrezervátumok. Az erdészeti arborétumok  
a biodiverzitás megôrzésében, az oktatás és a tu-
domány területén bírnak nagy jelentôséggel.

A bányák biztonsági övezetében, a bányászati te-
vékenység által veszélyeztetett területeken talál-
juk a bányászati erdôket.

Az Európai Unió természetvédelmi ökológiai hálóza-
tába illeszkedô erdeink az ún. Natura 2000-es erdôk.

Erdôállományainknak jelentôs a gazdálkodás-
ban betöltött szerepe is (gazdasági rendeltetés). 
Az ember az erdôt sokáig csak nyersanyagforrás-

nak tartotta, ezért a XX. szá-
zad közepéig az erdôk szinte 
kizárólag a faanyagtermelés 
szol gálatában álltak. Napjainkban 
faanyagtermelô erdôként tartjuk 
nyilván az olyan erdôt, amelyben a faál-
lomány nevelése és kitermelése a lehetséges leg-
nagyobb mennyiségû és legjobb minôségû hasz-
nosítható faanyag elôállítását szolgálja úgy, hogy köz-
ben az erdô védelmi hatásai nem sérülhetnek.  
Gazdasági erdôk közé soroljuk még a magtermesztô 
állományokat, illetve ültetvényeket (plantázsokat), 
melyek a szaporítóanyag termelését szolgálják, a 
földalatti gomba (szarvasgomba) termelését szolgáló 
erdôket, valamint a vadaskerteket. A vadaskert zárt-
téri (bekerített), intenzív vadgazdálkodásra kijelölt 
erdô, melyben az erdô fennmaradását és felújulási 
lehetôségét biztosítva kell vadgazdálkodni. 

Magyarország erdôállományai az oktatást és  
a kutatás céljait is szolgálják. Az erdei élôhelyek 
kutatása (kísérleti erdôk), az erdei iskolák által  

az oktatásba történô bevonása (tanerdô) 
és a szakemberek állandó továbbképzé-

se mind hozzájárul ahhoz, hogy még job-
ban megismerjük:

•  az erdô funkcióit és dinamikáját, 
•  az erdei ökoszisztémák és az emberi jólét közöt-

ti összetett kapcsolatokat, valamint
•  az emberi tevékenységek és az erdôgazdálko-

dás kölcsönhatásait.

A hazai erdôk nem tekinthetôk önfenntartó kör-
nyezeti rendszereknek, mivel jelenlegi formájuk több 
évszázados emberi beavatkozás, gazdálkodás so-
rán alakult ki. Fenntartásuk csak szakszerû erdô-
gazdálkodás keretében lehetséges. Az erdôgazdál-
kodás célja ezért nem lehet más, mint az erdô vé-
delme és a fenntartható erdôgazdálkodási tevé-
kenység annak érdekében, hogy az erdô megôrizze 
biológiai változatosságát, termô- és felújulóképes-
ségét, valamint megfeleljen a társadalmi igényekkel 
összhangban lévô környezeti és gazdasági elvárá-
soknak, valamint szolgálja a közjóléti célokat.

Fakitermelés Fekete áfonya Erdei kisvasútTisztavízû erdei patak
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Magyarország  
termé szeti viszonyai
Magyarország Európa közepén, a Kárpát-medence 
középsô és nyugati felén helyezkedik el. Az Egyenlí-
tôtôl és az Északi-sarktól nagyjából egyenlô távol-
ságra fekszik. Az Atlanti-óceán 1300–1700 km-re, 
az Adriai-tenger 300–500 km-re van tôlünk. 

Földtani felépítése és domborzata alapján nem  
tekinthetô önálló egységnek, hanem szervesen 
kapcsolódik a szomszédos országok területéhez. 
Medence jellegébôl adódóan területének zömét ala-
csony síksági tájak foglalják el, 200 m fölé egyhar-
mada, 400 m fölé 2%-a emelkedik. Legmagasabb 
pontja a Mátra hegységben lévô Kékes tetô (1014 m), 
legmélyebb pontja a Szegedtôl délre esô Tisza-ár-
téren van (75,8 m). Jellegzetes tájegységei az orszá-
got északkeleti és délnyugati irányban kettészelô 
Északi- és Dunántúli-középhegység, valamint a két 
medence: a Nagyalföld és a Kisalföld. A két közép-
hegység vonulatai nagyobbrészt erdôvel borítottak.

Két nagy folyója a Duna és a Tisza, melyek  
magyarországi szakasza 417 km, illetve 598 km 
hosszú. Legnagyobb tavai: a Balaton (598 km2), 
a Velencei-tó (26 km2), valamint az Ausztriával közös 
Fertô tó (322 km2), melynek magyarországi része 
82 km2.

Éghajlatát három hatás szabályozza: a kelet-euró-
pia szárazföldi (kontinentális), a nyugat-európia 
óceá ni és a földközi-tengeri mediterrán klímahatás.  

Az évi középhômérséklet 8–11 °C, a júliusi középhô-
mérséklet 18–23 °C, a januári középhômérséklet 
0–4 °C között változik. A csapadék az Alföld közép-
tiszai részén 450–550 mm, a hegyvidéken 700– 
800 mm. Az Alföldön ennek megfelelôen a füves 
sztyepp, míg a hegyvidéken a lombos erdô a termé-
szetes növénytakaró. Az évi napsütéses órák szá-
ma 1700–2100 körül van. 

Emellett a domborzat – kitettségen és lejtésen ke-
resztül érvényesülô – klímamódosító hatására kiala-
kuló, kisebb területekre jellemzô mezoklíma jelentôs 
befolyással van az erdôtársulások kialakulására.

Földünkön a nagy éghajlati öveknek megfelelôen 
jellegzetes növényzeti övek alakultak ki, nagyjából 
az Egyenlítôvel párhuzamosan. Magyarország túl-
nyomórészt az európai lombhullató erdôk zónájába 
tartozik, míg az Alföld egyes részei az erdôs sztyepp 
zónában helyezkednek el. Ezen növényzeti öveknek 
megfelelô, eredeti növénytakaró hazánk területének 
csak 9%-án maradt fenn, ugyanakkor a növényfa-
jokban való gazdagság a Föld átlagának csaknem 
tizenötszöröse. Területének nagyobb hányadát el-
foglaló alföldi térségre kevés csapadék és szélsôsé-
ges hômérsékleti viszonyok jellemzôek. A Nyugat-
Dunántúl régió, valamint középhegységeink – általá-
ban a 400 m-t meghaladó tengerszint feletti magas-
ságú területeink – a természetesen erdôsült tájaink, 

Vizes élôhely
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ahol az évi csapadék általában meghaladja az er-
dôk eltartásához szükséges 600 mm-t. Az alföldi 
tájakon erdô természetes körülmények között csak 
akkor jelenhetett meg, ha a kevés csapadékot vala-
milyen más vízforrás kiegészítette. Ilyen a fagyöke-
rek számára elérhetô közelségû, de nem túl 
magas talajvíztükör vagy a folyók mentén 
az ismétlôdô vízkiöntéseknek a talajo-
kat vízkapacitásig feltöltô vízkészlete. 
Ha ezek hiányoznak, erdônek alig ne-
vezhetô bok ros vegetáció jelenhet 
csak meg. Mivel a talajvédelem, 
a talajjavítás, a mezôgazdasági 

területek védelme vagy üdülés céljaira ilyen helyzet-
ben is szükség van erdôre, ide megfelelô száraz-
ság tûréssel rendelkezô fafajokat telepítünk (ezek 
fôként a nem ôshonos fafajok közül kerülnek ki).  
Az eddigiekbôl következik, hogy hazánk erdeinek 

területi elterjedését a klímaviszonyok – legin-
kább az évi csapadékmennyiség és a vele 

kapcsolatban álló légnedvesség –, vala-
mint a pótlólagos vízforrások jelenléte 
határozzák meg. A fák fatermô képes-
sége viszont már a talajok minôsé-
gétôl is függ.

Hazánk állatvilága a Közép-dunai 
faunakerületbe tartozik. Hozzávetô-
legesen 32 000 fajból áll, melybôl 

kb. 450 gerinces. 

Erdôség a Mecsek hegységben

Erdei kisvasútGombászkosár
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Az erdôtársulás olyan erdei növénytársulás, melyet 
a fás-, a cserje-, a gyep-, a moha- és a gyökérszint 
növényei alkotnak, és amelyben másodlagosan ál-
lati életközösségek is megtalálják létfeltételeiket.  
Az erdôtársulásokban a legfontosabb szerepet ter-
mészetesen a fák játsszák. Csoportosításuk elsô-
sorban a társulást meghatározó, fôbb állományalko-
tó fafajok, illetve a társulás természetessége szerint 
történik.

Az erdôk arculata az ôsidôk óta változik. Ez kö-
szönhetô egyrészt az embertôl független természe-
ti tényezôknek, másrészt az emberi beavatkozások-
nak. Ma már nem található Magyarországon olyan 
erdô, melyet közvetlen emberi beavatkozás nem ért 
volna, de ha lenne ilyen, akkor is érvényesülnének 
az emberi hatások, pl. a folyószabályozás, a lég-
szennyezés révén. 

Vannak viszont olyan erdôk, melyek nagyrészt 
meg tartották természetességüket (ôshonos fajok-
ból állnak, természetes úton újulnak fel stb.), ezeket 
természetes vagy természetszerû erdôknek hívjuk. 
Származék erdôknek tekintjük az adott termôhely-
nek megfelelô ôshonos fafajokból álló, de a termé-
szetes társulás egyes fafajait, illetve a természetes 
szerkezet elemeinek nagy részét nélkülözô erdôket. 
Az erdôk egy része az intenzív mezôgazdasági kul-
túrákhoz hasonlít (idegen fajokból és/vagy nemesí-
tett fajtákból állnak, mesterséges módon kerülnek 
felújításra), ezeket általában ültetvényerdôknek hív-

Meghatározó erdôtársulásaink
juk. Az ültetvényerdôk szükséges mértékû fenntar-
tása indokolt, mivel részben tehermentesítik a ter-
mészetközeli erdôket, miközben védelmi szerepük 
is jelentôs.

A természetes, természetszerû és származék er-
dôk hazánkban mintegy 1,03 millió hektáron (53%) 
találhatók, míg az elsôsorban a társadalom faanyag-
igényét kiszolgáló átmeneti és kultúrerdôk, valamint 
a faültetvények területe kb. 900 ezer hektár (47%).

Meghatározó erdôtársulásaink egyike a bükkös, 
amely elsôsorban középhegységeinkben, 600 mé-
ter tengerszint feletti magasságban, illetve az ala-
csonyabb, de csapadékosabb dunántúli tájakon  
(pl. Göcsej, Zselicség) fordul elô. A levegô páratar-
talma és hômérséklete határozza meg elterjedését.  
A bükk erdôk lombkoronaszintjében a világosszür-
ke, simatörzsû bükk mellett csak elvétve jelenik meg 
más fa (pl. gyertyán, hegyi és korai juhar, magas kô-
ris, kocsánytalan tölgy stb.). 

Cserjeszintje – ha egyáltalán van – az elegyfafajok 
fiatalon még árnyéktûrô egyedeire korlátozódik. Az 
ökológiai különbséget jelzô lágy szárú növényei kö-
zül a legfontosabbak: szagos müge, madársóska, 
bükksás, egyvirágú gyöngyperje, fehér perjeszittyó, 
podagrafû. Az idôs bükkös lombkoronaszintje  
csaknem teljesen zárt, a ráesô fénynek (lombos ál-
lapotban) mindössze 8–10%-át engedi át, ezért  
a tavasz elmúltával igen gyakori, hogy nudum (telje-
sen lágy szárú növényzet nélküli) állapot alakul ki  Önmagát megújító bükkerdô
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az erdôtalajon. Hazánk mai területén az idôs, jó nö-
vekedésû bükkösök adják a legnagyobb fatömegû 
erdôket, ugyanakkor környezet- és természetvédel-
mi szempontból is kiemelt jelentôséggel bírnak. 

A gyertyános-tölgyesek dombjaink és közép-
hegységeink jellegzetes, zárt lombkoronájú állomá-
nyai, de szép társulásokat találunk az Alföld egyes 
nyirkosabb talajú részein is. Több társulásértékû vál-
tozata ismert, közülük a legelterjedtebb a gyertyá-
nos-kocsánytalan tölgyes és a gyertyános-kocsá-
nyos tölgyes. A kocsánytalan és a kocsányos tölgy 
idôskorban kiemelkedô fái mellett a gyertyán több-
nyire második lombkoronaszintet alkot. Jellemzô kí-
sérô fafaja a madárcseresznye. Állományaiba gyak-

ran keveredhet szálanként a bükk, a cser, a kislevelû 
hárs, a magas kôris és még számos más fafaj is.

A cserjeszint fôbb fajai: a fagyal, az egybibés ga-
lagonya, a vörösgyûrû som és az állományalkotó fô 
és elegyfafajok cserje méretû egyedei. Tavasszal 
lombfakadás elôtt gyertyános-tölgyesben járva 
pompás lágyszárú-kavalkád tárul szemünk elé, 
szellôrózsák, májvirágok, ibolyák, kankalinok, kelti-
kék színpompás példányai között lépkedhetünk. 

A cseres-tölgyesek hazánk legelterjedtebb 
erdôtársulásai, középhegységeinkben és dombvidé-
keinken is elég gyakran találkozhatunk velük, elsô-
sorban 250–400 m tengerszint feletti magasságok-
ban. Állományalkotó fô fafajai a kocsánytalan tölgy  

és a cser (az erdészeti szakirodalom a csertölgyet 
röviden cserként tárgyalja). Fontosabb elegyfái a me-
zei juhar, a kislevelû, nagylevelû és ezüsthárs, a mezei 
szil és a vadgyümölcsök. A cseres-tölgyesek cserje- 
és lágyszárúszintje általában igen gazdag, mert 
mindkét fôfafaj fényigényes lombozatának szerkeze-
te olyan (lazább), hogy a fényt – szemben pl. a bükkel 
– jobban átereszti. A cserjeszintben leginkább cse-
re-, illetve egybibés galagonyával, fagyallal, varjútövis 
bengével, húsos sommal, csíkos kecskerágóval és 
fekete bodzával találkozhatunk. A lágyszárúszintben 
számos egyszikût, pl. különbözô sásokat, csenke-
szeket, perjéket fedezhetünk fel. A cseres-tölgyesek 
virágban gazdag erdôtársulások, így kora tavasztól 

késô ôszig az ibolya, kankalin, harangvirág, tüdôfû, 
nadálytô, szellôrózsa sokféle fajában gyönyörködhe-
tünk a lábunk alatt elterülô gyepszônyegben. 

Az ún. tölgy-kôris-szil ligeterdôk a folyóink, na-
gyobb vízfolyásaink mellékét követô, elsôdlegesen  
a víz hatására kialakuló erdôtársulások, melyek 
mára már nem, vagy alig kapnak árvíz általi elöntést. 
Valaha igen kiterjedten szegélyezték különbözô  
folyóink árterét. Napjainkra sajnos a hajdani nagy-
szabású vízszabályozások és egyéb emberi beavat-
kozások folytán területük nagyon lecsökkent. Fô  
fafajuk a kocsányos tölgy, a magyar kôris, és a szil-
favész miatt igen megfogyatkozott vénic szil. Kísérô 
fafajként elôfordul a gyertyán, a mezei szil, a fekete 

   Bükkös Gyertyános-tölgyes Cseres-tölgyes Keményfás ligeterdô
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A kultúrerdôk közül talán a 
legfontosabbak az ország erdei-

nek kb. hatodát adó, rövid vágásfor-
dulójú akácosok. Több száz évvel ezelôtt Ameri-
kából honosították. Fája sokoldalúan hasznosítha-
tó: tûzifa ként jelentôs, mivel fája nedvesen is jól 
ég; tartóssága miatt felhasználják vezetékoszlo-
pok, szôlôkarók, talpfák készítésére is. Jelentôsé-
ge a gyengébb talajokon van, ilyen helyeken az 
erdôtelepítéseknél sokszor csak ez a fafaj jöhet 
szóba. Az akác kiváló mézelô, így az erdei mellék-
haszonvételekben betöltött szerepe is kimagasló. 
Sokszor jó termôképességû termôhelyeken ta-
lálhatjuk, ahol gazdaságosabban és termé szet  - 

és a fehér nyár, valamint a vadalma. Cserjeszintje 
idôs, kiritkult állományok alatt szinte áthatolhatatlan 
falat képez, gyakori a vörösgyûrû som, a galagonya, 
mélyebb helyeken a hamvas szeder. Gyepszintjé-
ben a tôzike, hóvirág, salátaboglárka és a sásfélék 
fordulnak elô. Veszélyeztetett társulások, elsôsor-
ban természetvédelmi jelentôséggel bírnak. 

A puhafás fûz-nyár ártéri ligeterdôk fôleg alföl-
di folyóink alacsony árterületének társulásai. Közös 
jellemzôjük, hogy állományaikat, évente többször is, 
tartósan víz borítja. A társulások fô fafajai a fehér 
fûz, a fehér nyár, a fekete nyár, a bokorfüzek. A cser-
jeszintet többnyire fára felkúszó növények jelentik, 
így a komló, a vadszôlô és az erdei iszalag. Az éven-

te megújuló, nitrogénben gazdag talajfelszín okán 
lágyszárú-vegetációjára a nitrogénkedvelô növé-
nyek jellemzôk.

A nemes nyárak gyors növekedése intenzív gaz-
dálkodásra ad lehetôséget. A gépi mûvelés miatt se-
matikus hálózatba ültetett fák ugyan nem az elvárt 
erdôképet adják, azonban a társadalom faszükségle-
tének (pl. papírigényének) nem elhanyagolható részét 
ezekbôl az ültetvényekbôl teremtjük elô. Jelenlétük-
höz termékeny talaj, gyökereikkel elérhetô talajvíz 
vagy rendszeres folyóvízkiöntés szükséges. A ne-
mesnyár-ültetvények fôleg a folyók hullámterében, de 
egyéb mezôgazdaságilag mûvelt területeken is fasor-
ként és fatermesztô ültetvényként nagyon hasznosak. 

Füzes Nemes nyaras Akácos Lucfenyves

sze rûb ben lehetne hazai fafajokkal gazdálkodni,  
de átalakításuk igen munkaigényes és költséges.

A fenyvesek avarjának amúgy is lassú bomlását 
a viszonylag kevés csapadék még jobban hátráltatja, 
így a lágyszárúszintje teljesen hiányzik. Általában ele-
gyetlenek, vagy az erdei- és a feketefenyô egymás-
sal való elegyedése a jellemzô. Hazánkban jelentôsé-
ge elsôsorban az erdei- és feketefenyveseknek van, 
de luc- és vörösfenyôvel is találkozhatunk erdeink-
ben. Elegyetlen állományaik ökológiailag instabilak, 
mivel rengeteg károsító lép fel a mesterségesen ül-
tetett fenyveseinkben, bizonytalanná, kockázatossá 
téve a velük való erdôgazdálkodást. A klímaváltozás 
miatt legsebezhetôbb erdôtársulásaink egyike. 
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Az erdészettörténet: az erdô és az ember, a társa-
dalom kapcsolatának története. Ez a történet Ma-
gyarország esetében is az erdôk kialakulásával kez-
dôdött.

A Kárpát-medence erdôi az Észak- és Közép-
Euró pát a földtörténeti negyedkorban elárasztó je-
gesedés, a jégkorszak késôi würm szakasza után, 
a légkör felmelegedésével párhuzamosan fokozato-
san fejlôdtek ki az utóbbi 12-10 ezer év alatt. 

A botanika és a történeti természetföldrajz akként 
rekonstruálja térségünk kb. 5 ezer évvel korábbi ter-
mészeti arculatát, hogy a Kárpát-medence nagyob-
bik részét erdô borította. A medence középsô tájain 
– a Nagy-Alföldön – azonban nem jött létre össze-
függô erdôtakaró, elsôsorban klimatikus okok miatt. 
A Nagy-Alföld vegetációját az erdôs sztyeppe jelle-
mezte, vagyis hatalmas füves síkság volt, amelyet 
kisebb-nagyobb lombos ligeterdôk tarkítottak. Ezen 
belül sok volt az ún. vizes élôhely is: mocsár, láp, tó, 
ér, patak, a folyók mentén ártéri területek.

Az ember megjelenése
Az ókorban a Kárpát-medencének a folyamatos 
élelmiszer-termelésre, és így az állandó letelepe-
désre is alkalmas belsô területeinek természeti ar-
culatán jelentôs változások történtek. Úgy becsü-
lik, hogy az eredeti, természetes növénytakarójá-
nak kb. 25%-át elveszítette, és ez elsôsorban fás 
növényzetet jelentett.

A magyar erdészet története
A magyar középkor
A nagyarányú életmódbeli és politikai változások 
már erôteljesebben érintették az erdôket is. A ko-
rábban törzsi tulajdonba nem került földek, erdôk, 
vizek a királyi vagyont gyarapították. Meg kellett 
szervezni az így kialakult hatalmas királyi birtok vé-
delmét és kezelését, hasznosítását. E célból hozták 
létre a királyság elsô két évszázadában a királyi  
erdôóvók, a vadóvók és a vízóvók, valamint az er-
dôispánságok intézményét.

Az erdôhasználat és -hasznosítás a középkor ele-
jén még rendszertelen szálalást jelentett: kiválasz-
tották és kivágták az erdôbôl a szükséges méretû, 
minôségû és fafajú fát (építkezéshez, kézmûves cél-
ra, faszénégetéshez stb.), valamint a tûzifát, és az 
erdô regenerációját a természetre bízták. 

Az említetteknél súlyosabban terhelték a bioszfé-
rát azok a beavatkozások, amelyek erdôirtást vagy 
lecsapolást, víztelenítést jelentettek kultúrterület, fô-
ként a mezôgazdasági termelést szolgáló földek 
nyerése céljából. A középkor az erdôirtás korszaka 
volt szerte Európában, így Magyarországon is, esz-
ményképe pedig az erdôirtó, szûzföldeket feltörô 
ember. Külön intézményrendszer alakult ki az er-
dôirtás céljára: a soltészség. A soltészek (schulth-
keisz) olyan szervezetbe tömörült telepesek voltak, 
akik különféle adományok és kiváltságok ellenében 
egy adott területen gyökerestül kiirtották az erdôt  
a mezôgazdasági kultúra számára. Az „Aszaló”, 
„Aszalós”, „Aszalós ortvány” „Égetterdô” helynevek 

Favágók
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arra utalnak, hogy az erôirtást gyakran erdôégetés-
sel kapcsolták össze.

A zömmel szász telepesekbôl álló soltészség mel-
lett a kenézség volt a másik erdôirtó szervezet, ame-
lyet viszont Dalmáciából és az Al-Duna vidékérôl be-
telepedett pásztorok alkottak, akik elsôsorban lege-
lôszerzés céljából irtották az erdôt (fôként Erdélyben).

Az erdôirtásokra jellemzôen a középkorban terjedt 
el az ország számos vidékén önálló helynévként 
vagy szóösszetételben az „irtás”, „irtvány”, „ortvány” 
szavunk, valamint az ezzel rokon jelentésû, szláv 
eredetû „láz” szó (pl. Lázlapos).

A késô középkorban a demográfiai gyarapodás, 
az urbanizálódással és várépítészettel járó megnö-
vekedett építkezés, a bányász-kohászat és kéz mû-
ipar fejlôdése már mind több fát követelt. Ezt az 
igényt már nem lehetett az erdôbôl rendszertelen 
szálalással kielégíteni, ezért már nagyobb, össze-
függô területen vágták le az erdôt. A tarra vágott 
erdô felújulását ugyancsak a természetre bízták,  
és ez az esetek többségében gyökér- és/vagy tus-
kósarjról történô felújulást jelentett.

Az újkor kezdete
Magyarország számára az újkor gyakorlatilag a tö-
rök támadással és másfél évszázadig elhúzódó 
pusztító háborúzással kezdôdött. A hadi létesítmé-
nyek építése, a támadó és védekezô harcok, a nagy 
seregtestek ide-oda mozgása, a megtorló és rabló 
hadjáratok, a települések, földek gazdátlanná válá-
sa stb. súlyos ökológiai károkat is okoztak. Az or-
szág erdôben-fában egyébként sem gazdag közép-
sô részén nemcsak a lakosság, hanem a fás nö-
vényzet nagy része is kipusztult. Ez a pusztulás 
mindmáig érezteti természeti és társadalmi-gazda-
sági következményeit. 

A királyság részére megmaradt Felvidék a köz-

ponti hatalom számára ugyancsak felértékelôdött, 
fôként azért, mert a hajdan hatalmas királyi birtokok 
helyett az itteni gazdag nemesfémbányák váltak  
a kincstár legfontosabb bevételi forrásaivá. A kör-
möci, selmeci stb. arany és ezüst nemcsak birodal-
mi, hanem egyenesen európai gazdaságpolitikai 
tényezôvé vált. A nemesfémbányák mûvelésének 
intenzitását s az ércükre alapozott kohók termelését 
mindenáron fokozni kellett, azonban ez rengeteg 
bányafát és faszenet is kívánt. (A mind nagyobb 
mennyiségben gyártott fekete lôpor elôállításához is 
sok faszén kellett.)

A növekvô fafogyasztás következtében az erdôk-
kel borított Felvidéken az abszolút fabôségen belül 
relatív fahiány keletkezett a bányák környékén és 
egyes nagyobb városok térségében is. A nemes-
fémbányászatot azonban nem volt szabad semmi-
nek sem veszélyeztetni, ezért a királyi udvar sorra-
rendre adta ki utasításait a bányaerdôk védelmére, 
a folyamatos faellátás biztosítására irányulóan. Leg-
híresebb ezek közül a Miksa király által 1565-ben 
kiadott erdôrendtartás, amely részletes erdészeti 
utasításokat tartalmazott.

Fejlôdés a XVIII. században
A török kiûzése után a XVIII. század a társadalmi 
reorganizáció, az újjáépítés, a gazdasági fellendülés 
és kulturális haladás százada volt Magyarországon. 
Mindez azonban az egyébként is már megviselt ter-
mészeti erôforrások (különösen az erdôk) további 
kizsákmányolását jelentette.

A század közepére nyilvánvalóvá vált, hogy többirá-
nyú és erélyes intézkedések szükségesek az erdôirtá-
sok megfékezése és az erdôgazdálkodás szabályozá-
sa érdekében. A mai „fenntartható gazdaság” eszmé-
jének, kívánalmának megjelenése volt ez az erdôgaz-
dálkodás területén két és fél évszázaddal ezelôtt.

A felvilágosult abszolutizmus klasszikus meg-
személyesítôje, Mária Terézia királynô volt az, aki 
ennek a történelmi igénynek kielégítése érdeké-
ben – többek között – két kiemelkedô fontosságú 
intézkedést hozott.

Az egyik: az 1735-ben Selmecbányán létrehozott 
bányatisztképzô iskolát (Bergschule, más néven 
Bergscola) 1770-ben három tanszékkel (professzura) 
mûködô mérnökképzô akadémia rangjára emelte.  
A tantervi utasítás, a „Systema” jóváhagyó határoza-
tában a királynô még külön is kihangsúlyozta: „…az 
erdôk mûvelésére is különös gonddal legyenek”.

A királynô másik nagy fontosságú intézkedése  
a Magyar Királyságra 1769. december 22-én kiadott 
erdôrendtartása volt, amely nyomtatásban 1770-
ben jelent meg és terjedt el az országban „A fáknak 
és erdôknek nevelésérôl és megtartásáról való ren-
delés” címen.

Az elméletben fejlôdés, a gyakorlatban 
rablógazdálkodás
A nagy forradalomba torkollott francia felvilágoso-
dás, majd a Nyugat-Európában kibontakozó elsô 
ipari forradalom nyomán Magyarországon is érlelôd-
tek a nagy társadalmi-gazdasági paradigmaváltás, 
egy polgári rendszerváltás feltételei. Ez az erdészet 
vonatkozásában azt jelentette, hogy az erdô mint 
nyersanyag- és energiaforrás egyre inkább felérté-
kelôdött, és így mindinkább a piaci marketing tár-
gyává vált. Ez pedig egyre alaposabb szak értelmet 
kívánt meg az üzleti élet erdészeti szereplôitôl.

Nem véletlen tehát, hogy a XVIII–XIX. század 
fordulója táján több szakiskola is megkezdte 
mûködését (Liptóújvár, Kismarton, Keszthely, 
majd Nagyszeben). A pesti egyetemen is tanítot-
tak erdészeti ismereteket.

A legnagyobb jelentôségû és legmaradandóbb 
hatású intézkedés az volt, hogy I. Ferenc király dön-
tése alapján 1808-ban Selmecbányán létrehozták 
az erdômérnökképzés önálló tanintézetét, a Forst-
institutot. 

Az 1848-as polgári forradalom legfontosabb erdé-
szeti következménye az volt, hogy a jobbágyság 
megszüntetése nyomán kihasították a nagybirtokok 
erdeibôl az úrbéres erdôket, és megalakultak az er-
dôbirtokossági társulatok. Mindez azonban hosz-
szan elnyúló folyamat volt.

Maga a polgári átalakulás igazából az 1867-es ki-
egyezés után indulhatott be az erdészetben. Ennek 
motorja egy társadalmi szervezet: az 1866-ban ala-
pított Országos Erdészeti Egyesület volt. Legfôbb 
tudatformáló eszköze pedig az 1862-ben megindí-
tott és 1873-ban az OEE tulajdonába került Erdé-
szeti Lapok címû folyóirat. Mindkét intézmény alapí-
tása óta mindmáig létezik, mûködik.

Az 1867 utáni fejlôdés fontosabb tényei röviden  

A fafeldolgozás egykor egyszerû eszközökkel történt 



22 A mAGyAr erdôK 23A mAGyAr erdôK

a következôk. Az országgyûlés 1879-ben megalkot-
ta az elsô polgári erdôtörvényt (XXXI. tv.), amely 
igyekezett az erdôket megvédeni a profithajszoló ki-
zsákmányolással szemben, és elôírta a gazdálko-
dást szabályozó erdôgazdasági üzemtervek beve-
zetését (ami ezután 1880-nal kezdôdôen meg is 
történt). 1883–1892 között kiépült az alsófokú állami 
erdészképzés iskolarendszere is (Ásotthalma, Te-
mesvár-Vadászerdô, Liptóújvár, Görgényszentimre). 
Megszületett a magyar nyelvû erdészeti szakiroda-
lom (mivel ez eddig túlnyomóan német nyelvû volt). 
Selmecbányán 1897 végén létrehozták a Királyi Ma-
gyar Erdészeti Kísérleti Állomást a szaktudomány 
fejlesztésére (ami ma is mûködik Erdészeti Tudomá-
nyos Intézet néven sárvári központtal).

Miközben a szellemi szférában ez a gyors és lát-
ványos pozitív fejlôdés végbement, aközben az er-
dôgazdálkodás gyakorlatában éppen ellentétes, ne-
gatív elôjelû folyamat ment végbe. A vagyon gátlás-
talan használatán kívül más regulát ismerni nem 
akaró pénztôke a tudomány és technika vívmányait 
(pl. az erdei vasút) a maximális piacgazdaság rend-
szerét rászabadította a magyar erdôkre is.

A nagy tarvágásokat csak kismértékben követte  
a szakszerû erdôfelújítás és erdôápolás, így azután a 
mai országterület lombos erdei nagymértékben le-
romlottak. A nemes tölgyeket és a bükköt visszaszo-
rították egyes elegyfafajok (gyertyán, cser, magaskô-
ris), s fôként az úrbéres erdôkben az észak-amerikai 
eredetû akác; a szálerdôk jó része pedig elsarjaso-
dott. Számos kopár is keletkezett az arra amúgy is 
hajlamos területeken, sekély talajú hegyoldalakon.

Mindazonáltal a még mindig 25–27%-os erdô sült-
ségû történelmi Magyarországon az erdôgazdaság 
és a produktumaira épülô faipar gyorsan fejlôdô, je-
lentôs perspektivikus nemzetgazdasági ágazatnak 
ígérkezett.

A két világháború 
közötti korszak
A várható fejlôdést derékba törte 
– a nemzet egész sorsával együtt 
– az I. világháborút lezáró trianoni 
béke diktátum 1920. június 4-én. 
Következményeként az erdészet 
még az átlagosnál is nagyobb 
veszteségeket szenvedett. El-
vesztette erdôterületének 84,1%-
át, mégpedig a gazdasági és ter-
mészetvédelmi, s idegenforgalmi 
szempontból legértékesebb er-
dôket, továbbá a selmeci fôisko-
lát, a négy kísérleti állomás közül 
hármat, a kísérleti területek nagy részét, rengeteg 
államerdészeti ingatlant stb. A kiképzett személyzet 
jó része is az elcsatolt területeken maradt.

Az erdôs Magyarország egy csapásra Európa er-
dôben-fában negyedik legszegényebb országává vált, 
amelynek erdôsültsége még a 12%-ot sem érte el.

A szakma országos vezetése azonban – élén 
Kaán Károly erdômérnökkel, az államerdészet ve-
zetôjével – gyorsan kidolgozta a gyökeresen meg-
változott adottságoknak megfelelô új erdészeti poli-
tikát. Ennek két egyszerû, világos alapelve volt:  
1.  Megvédeni és szerkezetükben javítani, a termé-

szetes állapotukhoz minél közelebb visszavinni  
a megmaradt erdôket. 

2.  Minden lehetséges módon növelni az ország 
erdôterületét, elsôsorban (humánökológiai szem-
pontok miatt is) a fátlan Nagy-Alföldön. 

A háborút követô évek nyomorúsága, majd pedig 
az 1929–1933. évi nagy gazdasági világválság 
azonban erôsen behatárolta ennek a politikának 
meg valósítási lehetôségeit. Azután pedig követke-
zett a II. világháború.

A két világháború közötti korszak kiemelkedô 
szakmai eseménye volt második korszerû polgári 
erdôtörvényünk és egyben az elsô magyar termé-
szetvédelmi törvény, az 1935. évi IV. tc. megalkotá-
sa, továbbá a II. Erdészeti Világkongresszus meg-
rendezése Magyarországon 1936-ban. (Eddig  
mindössze 12 erdészeti világkongresszust rendez-
tek, ezért ez a korai alkalom igen nagy elismerést 
jelentett a magyar erdészet számára.)

A II. világháború utáni évtizedek
A Dunántúlon még dörögtek a fegyverek, amikor 
1945 márciusában a még Debrecenben székelô 
Ideiglenes Nemzeti Kormány egy olyan történelmi 
jelentôségû rendeletet alkotott, amely elsôrendû 
módon és mélyen érintette az erdôket, az erdésze-
tet is. Ez „a nagybirtokrendszer megszüntetésérôl 
és a földmíves nép földhözjuttatásáról” szóló 
600/1945. M. E. számú rendelet volt (amelyet még 
abban az évben törvény rangjára emeltek). Az érin-
tettek részérôl – érthetô módon – sok könnytôl és 
fájdalomtól kísért „történelmi földindulás” volt ez,  

II. Nemzetközi Erdôgazdálkodási Kongresszus  
a Magyar Tudományos Akadémián

Mária Terézia királynô erdôrendtartása
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mivel a földbirtokok erdeibôl a 100 katasztrális hol-
don felülieket állami tulajdonba vették, a 10–100 ka-
tasztrális hold terjedelmûeket pedig állami ellenôr-
zés alatti községi tulajdonba vonták.

Erdészeti szempontból a következmény az volt, 
hogy hatalmas állami erdôbirtok jött létre. Az erdôk 
tekintetében az állami tulajdonforma és az arra épülô 
gazdasági szervezet vált meghatározóvá (mindmáig).

Az államosítást késôbb követte még egy kisebb, 
de nem kevésbé történelmi „földcsuszamlás”. 1959–
1960-ban végbement a mezôgazdaság tömeges 
kollektivizálása, s gyakorlatilag véget vetett az egyé-
ni és a társult magántulajdon létezésének az erdôk-
ben. Termelôszövetkezeti tulajdonná változtatta 
azokat, ami az ún. szocialista tulajdon másik kate-
góriája volt az állami tulajdon mellett.

A háborús évek hadigazdasága, majd a front át-
vonulása, azután az ország újjáépítése, a gazdaság 
talpra állítása újabb erôltetett igénybevételt jelentett 
az erdôk számára.

A rendkívüli állapotok az 1950-es évek elsô felé-
ben normalizálódtak. Ekkor az ország export-im-
port mérlegének javítása, a devizaterhek, a súlyos 
importterhet jelentô fa- és fatermék-behozatal csök-
kentése érdekében megkezdôdtek az egyre na-
gyobb méretû erdôtelepítések, amelyek azután – az 
állami költségvetés teherbírásának függvényében 
váltakozó intenzitással – folynak napjainkig.

A nagyarányú erdôtelepítések következtében 
(hosszú évszázadok után elôször) az ország erdôte-
rülete ismét növekedni kezdett, és az ezredfordulóig 
az 1945. évi 11,8%-ról 19,2%-ra emelkedett. Emel-
lett nagyarányú fásítások is történtek, részben az 
emberi környezet, részben az ökológiai adottságok 
javítása céljából.

is nagyarányú fejlôdésen ment keresztül ezekben az 
évtizedekben. Az 1970-es évek elejére az ország 
valamennyi erdejére elkészült az üzemterv, s ennek 
alapján már megbízható országos erdôleltárt is le-
hetett készíteni.

Nagy fejlôdésen ment keresztül az erdészeti-fa-
ipari termelést alátámasztó ágazati infrastruktúra 
többi ága, így a szakoktatás és tudományos kuta-
tás is. Az 1934-tôl a budapesti mûszaki, majd ag-
rártudományi egyetem soproni karaként mûködô 
Erdômérnök Kar 1952-tôl ismét mint önálló, egye-
temi rangú Erdômérnöki Fôiskola, 1962-tôl pedig új 
karral bôvülve, mint Erdészeti és Faipari Egyetem 
folytatta tevékenységét, ugyancsak bôvülô szerve-
zettel és oktatási-képzési tartalommal. Az 1950-
es években megindult az erdôgazdasági szak-
munkásképzés, továbbá középfokú szakiskola lé-

tesült Sopronban, Szegeden, késôbb Mátrafüreden.
A fél évszázados kísérleti állomást 1949-ben –  

a tudomány intézményrendszerének általános át-
alakításának keretében – alaposan átszervezték,  
s ugyancsak egyre bôvülô apparátussal, a buda-
pesti központ irányítása alatt regionális vidéki kuta-
tóállomások hálózatával folytatta sokoldalú mun-
káját, immár Erdészeti Tudományos Intézet néven. 
Ugyanakkor létrejött a Faipari Kutatóintézet, s szin-
tén 1949-ben (a Magyar Tudományos Akadémia 
átszervezésének során) megalakították az MTA 
mindmáig mûködô Erdészeti Bizottságát is.

Az erdôtörvény kapcsán meg kell említeni, hogy  
a természetvédelem az 1970-es évek elejétôl mind-
inkább elvált az erdészettôl, erôs ütemû fejlôdésnek 
indult, s 1976-ban az Országgyûlés megalkotta az 
elsô önálló magyar természetvédelmi törvényt is. 

Mindazonáltal az erdészeti politika nem vált ter-
meléscentrikussá, hanem éppen ellenkezôleg: 
több  célúvá. A deklarált és a gyakorlatban követett 
hármas funkció a következô volt: termelési, védelmi 
és közjóléti. Az állami erdôrendezôség intézménye 

Korabeli fásítási felhívás

Erdôben kapáló asszonyok
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Az itt dióhéjban bemutatott gyors és nagyarányú 
fejlôdés elsôsorban az erdôgazdálkodás állami 
szektorára volt jellemzô. A termelôszövetkezeti 
szek torban mindez kisebb méretarányban jelentke-
zett, és fôleg a fakitermelés gépesítésére és a fa-
gyártmánytermelés létrehozására irányult a legtöbb 
szövetkezetben. 

Az „erdômûvelés aranykorának” az 1968-ban be-
vezetett, majd megfeneklett gazdasági reformkísér-
let (az „új mechanizmus”) vetett véget. A reform a 
szocialista rendszer versenyképességét kívánta vol-
na fokozni. Mégpedig a piacgazdasági rendszer 
egyes elemeinek beépítésével, mindenekelôtt a pro-
fitorientáció s az ahhoz kapcsolódó vállalati és 
egyéni nyereségérdekeltség erôteljes fokozásával.

Az erdôgazdálkodás közgazdasági természeté-
nek ez az orientáció csak korlátozottan felel meg. 
Ezért is, majd pedig a nyolcvanas évtized likviditási 
válságjelenségeinek talaján a fejlôdés korábbi len-
dülete lefékezôdött. 

 A polgári rendszerváltás után
Az 1989/90-es rendszerváltás – a korábbi történel-
mi alkalmakhoz hasonlóan – ismét komoly változá-
sokat hozott a magyar erdészet életében, elsôsor-
ban a tulajdonviszonyokban. 

Az egykor egyéni és közösségi magántulajdonban 
volt, de nem államosított, hanem szövetkezeti tulaj-
donba vont erdôket ismét magántulajdonba adták. 
Sôt még kb. 200 ezer hektár állami erdôt is privati-

záltak olyan helyeken, ahol a privatizációs igények 
kielégítésére rendelkezésre álló földalap kevésnek 
mutatkozott. Az állami erdôk (az összes erdôterület-
nek csaknem 60%-a) a Kincstári Vagyonigazgató-
ság tulajdonosi körébe került. 

A magánerdôkben az erdôgazdálkodás köte-
lezôen kollektív folytatásához (természetesen több 
tulajdonos esetében) többféle szervezeti forma  
közül lehetett választani. Megemlítendô ezzel kap-
csolatban, hogy az 1994. évi XLIX. törvény ismét 
megteremtette az erdôbirtokossági társulatok létre-
hozásának lehetôségét, de nem törvényes kényszer-
rel, hanem csak szigorúan önkéntességi alapon.

A tulajdonváltás a magánerdôkben sok problémát 
vont maga után. Számos helyen be sem indult, vagy 
csak akadozva, a gazdálkodás. A megalakult Magán 
Erdôtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szö-
vetsége, mint érdek-képviseleti szervezet, megkezd-
te a problémák megoldására irányuló mûkö dését,  
s ennek bizonyos eredményei már megmutatkoztak.

A rendszerváltás után az egész magyar nemzet-
gazdaság teljesítménye hosszú évekre visszaesett, 
s idônként súlyos egyensúlyi problémák mutatkoz-
tak a központi költségvetés terén is. 

Mindez azzal a következménnyel járt az erdészet-
re nézve, hogy kezdetben a pénzforrások beszû kü-
lése miatt az erdôtelepítések mennyisége is erôsen 
visszaesett. 

A társadalmi-politikai viszonyok megváltozása, va-
lamint a környezetvédelem eszméjének nagyarányú 
elôretörése szükségessé tette az erdészeti politika 
újragondolását és a jogszabályrendszernek az új 
körülményekhez való igazítását is. Ezért az Ország-
gyûlés megalkotta az új idôk új erdôtörvényét: az 
1996. évi LIV. törvényt az erdôrôl és az erdô védel-
mérôl. Ugyanakkor alkotta meg a természetvéde-
lemrôl szóló LIII. törvényt, valamint az LV. törvényt  

a vad védelmérôl és a vadászatról is. Ez jelzi, hogy 
az utóbbi két törvény szoros kapcsolatban van az 
erdôtörvénnyel (s azon keresztül az erdôvel, erdé-
szettel), de egyben az utóbbi két szakterületnek az 
erdészettôl jogi és államigazgatási értelemben vett 
függetlenedését is jelenti.

Ezek a fontos szakmai jogszabályok már az Euró-
pai Unióhoz történô csatlakozás jegyében, az EU 
jogrendszerével való folyamatos harmonizáció útján 
születtek.

Magyarország 2004. május 1-jével az Unió teljes 
jogú tagállamává vált. Ez a történelmi lépés új feje-
zetet nyitott az ország és a magyar erdészet törté-
netében is.

Még ebben az évben – 2004 októberében –  
a Kormány határozatban fogadta el a Nemzeti Erdô-
programot, mely egy országosan egyeztetett, az 
ágazatok közötti tervezési folyamatokat összehan-
goló, szakmapolitikákat integráló, középtávú prog-
ram. A Nemzeti Erdôprogramban figyelembevételre 
került az erdôt érintô összes fontos uniós és hazai 
környezet- és természetvédelmi cél és elvárás  
(Vízkeret Irányelv, Biológiai Sokféleség Egyezmény, 
Éghajlatváltozási Keretegyezmény, stb.).

Az erdészetpolitikai célok megvalósulását a csat-
lakozást követôen – az uniós vidékfejlesztési forrá-
sokkal kiegészülô –, Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, 
majd 2007–2013 között az Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program segítette. 

Az erdôgazdálkodási környezetben mindeköz-
ben végbement változások szükségessé tették az 
erdôtörvény módosítást, ami az erdôrôl, az erdô 
védelmérôl és az erdôgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvényben testesült meg. Jogi szem-
pontból jelenleg e törvény és végrehajtási rendele-
tei képezik az erdôgazdálkodás szakmai szabály-
rendszerét. 

A faanyag szállítása télen szánon történt 
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Az elmúlt évtizedekben az emberek figyelme világ-
viszonylatban is minden korábbinál nagyobb mér-
tékben fordult a biológiai sokféleség megôrzése,  
és annak egyik legfontosabb színtere, az erdô felé. 
Ennek következményeként egyre szélesebb a társa-
dalmi támogatottsága azoknak a törekvéseknek, 
amelyek a természetközeli erdôgazdálkodás térnye-
rését szorgalmazzák.

Az utóbbi években a hazai védetté nyilvánítások 
üteme lelassult, a jövôben a természetvédelem fô 
feladatát a kezelési szabályok kidolgozása és azok 
betartatása jelenti a lehatárolt területeken.

Az országos jelentôségû védett természeti terüle-
teknek több mint a fele, mintegy 53%-a erdô. Ez azt 
jelenti, hogy jelenleg az ország erdeinek 22%-a ta-
lálható védett természeti területen, amelynek közel 
ötöde került fokozott védelem alá.

A védett természeti területeken belül az erdôre-
zervátum sajátos természetvédelmi kategória, mely-
nek alapvetô és elsôdleges célja az ott található er-
dei életközösségek megóvása, a természetes folya-
matok szabad érvényesülése, valamint a természe-
tes folyamatok megismerését célzó kutatás. 

A hazai erdôrezervátum-hálózatot 55 jogszabály-
lyal kihirdetett erdôrezervátum képezi. A közel 
12 000 ha erdôterületbôl 3400 ha a fokozottan vé-
dett magterület, ahol teljes fahasználati korlátozás 
érvényesül.

Hazánk az Európai Unióhoz történô csatlakozást 
követôen kijelölte az EU természetvédelmi ökológiai 

hálózatába illeszkedô, ún. Natura 2000 területeit.  
Az EU az ökológiai hálózat létrehozásával a közös-
ségi jelentôségû természetes élôhelytípusok, vala-
mint a vadon élô állat- és növényfajok védelmén ke-
resztül a biodiverzitás csökkentésének megállítását 
tûzte ki fô célul. A Natura 2000 területek részben  
a már meglévô hazai védett természeti területek há-
lózatára épülnek, azonban jelentôs a területe a ko-
rábban nem védett területek Natura 2000 program-
ba sorolásának is, amely erdeinket is nagymérték-
ben érinti. Így, a Natura 2000 területekkel együtt 
már az erdôk több mint 40%-a került valamilyen 
szintû védelem alá, azaz az elmúlt évtizedben meg-
duplázódott azoknak a területeknek a száma, ahol 
a természetvédelmi érdekek elôtérbe juttatása ki-
emelt fontosságú. Ahhoz, hogy ekkora mértékben 
kerülhettek lehatárolásra a jövô nemzedékeinek 
megôrzésre méltó erdôterületek, köszönhetô azok-
nak az erdész elôdeinknek, akik a tartamosság 
mentén a természeti és kulturális értékeinkre is ki-
emelt figyelmet fordítottak az évtizedek alatt végzett 
erdôgazdálkodás során. A Natura 2000 hálózat 
alaptörekvése nem a gazdálkodás megszüntetése, 
hanem a szemléletváltáson keresztül megvalósuló 
fenntartható, az ember és a környezete együttélését 
segítô gazdálkodás támogatása. 

A kitûzött természetvédelmi célok és ennek eléré-
se érdekében meghatározott intézkedések megva-
lósítása komoly szemléletváltást követel meg mind  
a védett természeti területen, mind a Natura 2000 

Természetvédelem az erdôkben 

Havasi cincér
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Nagy fakopáncs

területen gazdálkodóktól. Ezt ösztönzi a jogszabályi 
környezet módosítása, illetve a kompenzációs tá-
mogatási lehetôségek kiszélesítése is.

A természetvédelmi érdekek érvényre juttatása  
a körzeti erdôtervekbe építve valósulhat meg.  
A körzeti erdôtervben foglalt tervelôírások az ún. 
erdôtervrendelet szabályai mentén széles körû (er-
dôgazdálkodók, érintett hatóságok, nemzeti park 
igazgatóságok, lakosság, civil egyesületek) egyez-
tetéseket, kompromisszumokat követôen kerülnek 
meghatározásra. A természetvédelmi szempontok 
érvényesítését segítô kiemelkedô intézkedés lehet 
például a véghasználatok térbeli kiterjedésének 
csökkentése és idôbeli korlátozásának meghatáro-
zása, a folyamatos erdôborítottság fenntartását 
segítô fahasználatok tervezése, idôs, örökerdô ál-
lományfolt-hálózat kialakítása vagy a szükséges 
mértékû holt faanyag visszahagyása.  

Az erdô az ökológiai hálózat része

A bugaci ôsborókás védett erdeink egyike
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Az erdôk jóléti hatásai, sokrétû környezet- és termé-
szetvédelmi, valamint üdülési funkciói fokozódó 
mértékben felértékelôdnek a társadalom számára. 
E funkciók érvényesülését az erdészeti ágazat  
a közjóléti erdôgazdálkodással segíti elô, amit az er-
dôtörvény az erdôgazdálkodók kötelezettségévé is 
tesz: „…az erdô fenntartója által biztosított közérdekû 
szolgáltatásai minden embert megilletnek, ezért az 
erdôvel csak a közérdekkel összhangban szabályo-
zott módon lehet gazdálkodni.”

Közjóléti erdôgazdálkodás alatt értjük mindazokat 
az erdészeti tevékenységeket, melyek célja az er-
dôk társadalom számára nyújtott hasznos szolgál-
tatásainak elôsegítése, az erdôk szebbé tétele,  
az erdôbe látogatók számára a kellemes környezet 
és pihenési lehetôség biztosítása. 

Azt, hogy ezen a téren is gazdálkodni kell, az teszi 
szükségessé, hogy a népesség növekedésével a jól 
megközelíthetô – elsôsorban városkörnyéki – er-
dôkre, kedvelt kirándulóhelyekre a természet által 
nehezen elviselhetô mértékû kirándulóforgalom  
nehezedik.

Az 1970-es években vette kezdetét a városkör-
nyéki és üdülôterületi erdôk parkerdôvé történô  
kiépítése. Tudatosan meghatározott koncepció 
alapján azóta is jelentôs szerepe van az erdészeti 
szakigazgatást végzô szerveknek – így a NÉBIH  
Erdészeti Igazgatóságának és a megyei kormányhi-
vatalok erdészeti igazgatóságainak – az erdei közjó-
léti szolgáltatások minôségi fejlesztésében. Többek 

Közjóléti erdôgazdálkodás

Kirándul a család Kerékpározni is jobb az erdôben

Sukorói Arborétum



34 A mAGyAr erdôK 35A mAGyAr erdôK

között ennek a szervezô, mozgósító munkának is 
köszönhetô, hogy napjainkban több mint 1900 db 
erdei közjóléti létesítmény várja az erdôlátogató kö-
zönséget. A pihenést, felüdülést szolgáló erdôkben 
az erdôgazdálkodók által létesített kirándulóhelyek, 
bemutatóhelyek, sétautak, tornapályák, padok, tûz-
rakó helyek, erdei játszóeszközök, kilátók fogadják 
az ide látogatókat.

A Dunakanyarban, a Balaton körül, a Mátrában, 
hegyvidékeinken, a debreceni Erdôspusztákon és  
a városok környezetében ma több ezer hektár üdü-
lési-turisztikai célra feltárt és berendezett erdô fo-
gadja a kirándulókat.

Az erdôk közjóléti szolgáltatásait hosszú távon kell 
biztosítani, ezért az erdôlátogató közönséget szol-
gáló mûszaki berendezések mellett különös gon-
dot kell fordítani az erdôt alkotó faállományra is.  
Az üdülôerdôkben célunk az üdülési szempontból 
legértékesebb elegyes, hazai fajokból álló, vegyes 

korú, természetszerû erdôk kialakítása és fenntartá-
sa. Ezért az üdülôerdôkben az erdônevelés és -fel-
újítás a folyamatos erdôborítást biztosító természet-
közeli módszerekkel történik.

Az erdôk közjóléti szolgáltatásai ma is és a jövôben 
is térítésmentesen vehetôk igénybe. Az erdôben 
üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogo-
san, kerékpárral, lóval – bizonyos kivételekkel – bár-
ki saját felelôsségére ott tartózkodhat. Ez egyúttal 
terhet is ró az erdô tulajdonosára és a közjóléti fej-
lesztéseket elvégzô erdôkezelôkre, így elvárható, 
hogy a látogatók ugyanolyan állapotban hagyják  
az erdôt az utánuk jövôkre, mint ahogy azt találták.

A közjóléti erdôgazdálkodás hagyományos színte-
rei korábban az állami erdôk voltak. Az erdei turiz-
mus azonban megjelent a vidékfejlesztés alapvetô 
céljai között is, így a magántulajdonú erdôkben is 
fontos szerephez jut. Ezekhez a közjóléti célú fejlesz-
tésekhez ma már uniós támogatás is igénybe vehetô.

Vajon mit találtak?

Erdei pihenô

Erdei játszótér

Erdei tornapálya A kilátóból jó messzire ellátni
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Öreg fák, meredek sziklák, pompás 
virágok, ismeretlen ösvények, mély 
csönd, halk neszek vagy zúgó szél... 
Doboló eső, hóvihar vagy csendesen 
szitáló hóesés, puha hóban eltűnő 
erdei állatok árnyai... 
Élmények; csodás, felejthetetlen pillanatok, órák  
a gyermekkorból, melyek a felnôttkorba is elkísér-
nek. Üres kézzel nem lehet innen hazatérni. Ôszi 
lomb, csigaház, érdekes kavics, vagy egy-egy szép 
naplemente mindenképpen a valós vagy a jelképes 
hátizsákunkba kerül.

Hol van ez a csodálatos, pazarlóan jótékony 
hely, ôsi otthon, mely örökkévalóságával minden-
kit lenyûgöz? Itt van körülöttünk, ez a magyar erdô! 
Hogy lehet ebbe az ismeretlen, titokzatos világba 
bejutni? Jöjjön, segítünk! Tudjuk, hogy a XXI. szá-
zad emberének az ideje kevés, ezért talán jó szívvel 
veszi az erdésztársadalom segítségét. A gyermeki 
rácsodálkozást a szépre és varázslatosra, az isme-
retszerzésre éhes ifjúság és a pihenni vágyó, mun-
kában elfáradt felnôtt találkozását az erdôvel szeret-
nénk mind gyakoribbá tenni. 
Kitárjuk hát erdeink jelképes kapuit!
Az árnyas erdei utak a parkerdôkben kellemes sé-
tát ígérnek. A pihenés közben talán nem okoz nagy 

fáradságot a tájat, környezetet bemutató táblák el-
olvasása, s az erdôjárás néhány fontos alapszabá-
lyának a megismerése.

Aki többre vágyik, több idôt szán rá, bôvebb isme-
reteket szeretne, tanösvényeinkre invitáljuk. Az erdei 
élôhely különlegességeinek, jellemzô vagy ritka nö-
vény- és állatfajoknak bemutatása az erdei munkák 
régmúlt és korszerû formáinak ismertetése közért-
hetôen, de mégis tudományos igénnyel kerül a láto-
gató elé a tanösvények megállóhelyein. Nagy elôny, 
hogy a kellemes séta közben a leírtakat láthatjuk és 
érzékelhetjük a valóságban is.

Az emberek jó része ma már városokban él.  
A gyermekek szinte teljesen mesterséges, épített 
környezetben töltik az év nagy részét. A szabadba 
ritkán, legtöbbször csak a szünidô bizonyos ré szé-
ben jutnak el. Sok gyermek számára már alig elér-
hetô lehetôség a vidám csatangolás nap mint nap  
a szabad természetben, ami 30-40 éve még igen 
sokunknak meghatározó élménye volt. Ezt a lehetô-
séget kínálják fel az erdei táborok és az erdei iskolák.

Az erdei táborok fôleg a természetben, erdôben 
élés és megélés módjaival, a szabadidô hasz-
nos eltöltésével ismertetnek meg. Az erdei isko-
la az iskolai tanítás hagyományostól eltérô formája.  
A gyerekek az erdô valóságában találkozhatnak az 
erdô sajátságos rendszerével, növény- és állatvilá-

Élmény az erdôben,  
erdei iskolák

Erdei tisztás
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gának együttélésével, a természet különleges és  
a létfenntartás szempontjából nélkülözhetetlen fo-
lyamataival. 

Megvizsgálhatnak mindent, ami az erdôben meg-
vizsgálható, felfedezhetô, s közben az erdei tábo-
rokhoz hasonlóan a szabadban tartózkodás elemi 
szabályait és az egymást segítô közösség kialakí-
tásának módját is elsajátíthatják. Megismerhetik  
önmagukat, fejleszthetik feladatmegoldó képessé-
güket, leleményességüket. 

Egyidejûleg bepillanthatnak az erdôvel, mint ter-
mészeti erôforrással okosan gazdálkodó szakem-
berek munkájába is.

A társadalomnak, ha természeti környezetünket 
meg akarjuk ôrizni, olyan embereket kell nevelni, 
akik tudatosan védik az erdôt, és értôn gazdálkod-
nak természeti erôforrásainkkal. A nevelést a fiata-

(...) Föl a fejjel hát, kicsi lányom,
mellettünk van mind, aki nőni akar,

hallgasd csak, hogy zúg az erdô,
hogy füttyögtet a rigó,

hogy folyik a folyó,
hogy forog a föld

jóval, rosszal megrakottan,
s lehet, hogy nem gondolnak ránk  

az emberek,
mert éppen esznek, isznak, alusznak,

de vonulnak a hangyák,
de szállnak a méhek,

ne félj!

Markó Béla: 
Levél kislányomnak.. 

(részlet)

Az erdôgazdálkodók által  
mûködtetett erdei iskolák

lok körében kell kezdeni. Ôk hamarabb befogad-
ják és könnyebben továbbadják ezeket az elveket  
a felnôtteknek, s késôbb saját családjukban a gyer-
mekeiknek. Ezért az erdészeti ágazat a környezeti 
nevelés céljára, tanösvények, parkerdôk, erdei tá-
borok és erdei iskolák létrehozásával, több száz mil-
lió forintot fordított az elmúlt két évtizedben. Ezek 
a létesítmények jórészt állami erdôkben vannak, de 
örvendetesen szaporodik a számuk a magántulaj-
donú erdôkben is.

Szeretettel várunk mindenkit, erdeink nyitva állnak! 
Használják pihenôhelyeinket, járják tanösvényeinket, 
s bátran küldjék gyermekeiket erdei táborozásra,  
erdei iskolába. Éljék át újra a fiatalokkal a gyermek-
kori felfedezések izgalmát, örömét, gyönyörködje-
nek az erdô örök szépségében!

Az erdôben jobban ízlik az uzsonna is

Séta a virágzó medvehagymák közöttErdei iskolai foglalkozás
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„Nincs szebb erdő a magyar 
bükkösnél és nincs szebb vad  
a benne orgonáló szarvasbikánál…”  

(gr. Széchenyi Zsigmond)

A vadállomány az erdei életközösség szerves része. 
Vad nélkül az erdô nem képzelhetô el, éppen úgy 
hozzátartozik, mint a jó levegô, az énekesmadarak, 
a rovarok, a gombák, a szemet gyönyörködtetô virá-
gok, a sziklák és a patakok. Ebbôl az elszakíthatat-
lanságból következik, hogy a nagy erkölcsi és anya-
gi értékû vadállomány sem létezhet tartósan erdô 
nélkül, hiszen egész éven át, vagy egyes évszakok-
ban, rejteket, táplálékot és utódnevelô menedéket 
nyújt számára, az erdô a vad természetes és más-
sal nem helyettesíthetô élettere. A nagy kiterjedésû 
erdôségekben elsôsorban a gím- és dámszarvas, 
a muflon, az ôz és a vaddisznó találja meg életfel-
tételeit. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az 
úgynevezett apróvadfajok – mezei nyúl, fácán – nin-
csenek jelen a magyar erdôkben, csupán elôfordu-
lásuk nem olyan gyakori, mint a síkvidéki, kisebb 
erdôborítottságú területeken.

A vaddal való gazdálkodás nagy szakértelmet, fe-
lelôsséget és tervszerûséget igénylô hivatás, melyet 
kizárólag az erdôgazdálkodás érdekeinek felisme-
résével és azokkal összhangban lehet gyakorolni. 

A vadgazdálkodás fô célkitûzése, hogy a vadász-
területeken, melyek hasznosítását az állami vagy 
magán-földtulajdonosi kör önmaga vagy bérbeadás 
révén biztosítja, tartamosan mód nyíljon az etikus 
vadászatra. Bölcs belátással tehát olyan létszá-
mú vadállományt kell fenntartani, ami az élôhelyet,  
az erdôt az elviselhetô mértéken felül nem károsít-
ja, és lehetôvé teszi a legjobb minôségû, legértéke-
sebb trófeát hordozó példányok nevelését. 

A méltán híres  
magyar vadállomány

Gímszarvasbika

Vaddisznócsalád
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A vadgazdálkodás magas szintû mûvelésében 
hazánk világszerte elismerést vívott ki magának.  
A hozzánk látogató, szenvedélyüknek hódoló kül-
földi vadászok nemcsak a magyar vad és vad-
gazdálkodás jó hírét öregbítik, hanem országunk 
nemzetközi megbecsültségét is emelik párját rit-
kító vadász élményeik közreadásával. 

Magyarországon jelenleg a szakemberek egy-
behangzó véleménye szerint a nagyvadállomány  
túlszaporodott, és helyenként – elsôsorban táplál-
kozásával – igen súlyos erdei károkat okoz. A vad-
gazdálkodást úgy kell irányítani, hogy erdeinkben 
olyan mennyiségû vadállomány éljen, mely az er-
dôk létét, fejlôdését nem gátolja, és nem fordul az 
élôhely tönkretételével és felélésével önnönmaga 
ellen! Ahogyan Kaán Károly, az egyik legnagyobb 
hazai erdészünk megfogalmazta: „...A vadászatot 
tehát mindig az erdô- és mezôgazdaság érdekeivel 

egybehangzóan, s akként kell ellátni, hogy az gond-
dal ápoltassék és vadászmódra gyakoroltassék.” 
(Kaán Károly. 1904. Erdészeti Lapok, II. füzet.)

A magyar erdôk kínálta változatos élettér lehetô-
vé teszi, hogy hazai vadfajaink rendkívüli genetikai 
értékei érvényre jussanak, és messze földön híres 
trófeákban öltsenek testet. Dámszarvasból és vad-
disznóból világrekorder trófeával büszkélkedhetünk, 
de gímszarvasból és ôzbôl is a világ legjobbjai kö-
zött tartják számon a nálunk elejtett agancsosokat. 
Évente közel 200 ezer nagyvad kerül puskavégre, 
melybôl a legtöbb a vaddisznó. 

A mostani erdész- és vadászgeneráció kiemelten 
fontos küldetése, hogy az erdô és vad között he-
lyenként kibillent egyensúlyt helyrehozza, és féltô 
gonddal tovább ôrizze eleinktôl kapott gazdag 
örök ségünket, a magyar erdôt és vadat!  

Mókus Fácánkakas

Bonsai méretûre rágott erdôsítés

Figyelô ôz  Megbúvó ôzgida Kíváncsi kisróka
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A fa életében része természetes környezetünknek, 
holtában pedig épített világunk fontos alapanyaga.

A faanyag végigkíséri az embert a bölcsôtôl  
a sírig. A kultúra és a technika világában egyaránt 
jelen van. A ma embere által használt természetes  
és mesterséges anyagok korában éppúgy jelentôs 
szerepe van, mint az elmúlt évszázadokban, évezre-
dekben volt. 

Szerszámaink, használati tárgyaink jelentôs részé-
nek anyaga. Vízi és szárazföldi jármûveink a legutób-
bi évszázadig szintén elsôsorban fából készültek. 

A legôsibb építôanyag, elônyös tulajdonságai mi-
att ma is nélkülözhetetlen: könnyû, jó hô- és hangszi-
getelô, megmunkálása nem igényel különleges szer-
számokat. Szilárdsági jellemzôi kiválóak, tapintása 
természetes, színe, rajzolata változatos és összeté-
veszthetetlenül egyedi. Jelenléte környezetének kel-
lemes hôérzetet nyújt. Tizenkétszer jobban szi getel, 
mint a beton, négyszázszor jobban, mint az acél.

Könnyû, mégis nagy szilárdságú. A fenyô fája ti-
zenhatszor könnyebb az acélnál, ötször a betonnál. 
Kedvezô szilárdsági tulajdonságait is figyelembe 
véve, nyolcad olyan súlyú épületet lehet építeni fá-
ból, mint beton és tégla használatával.

Hosszú ideig egyetlen tüzelôanyaga volt az embe-
riségnek. Ilyen minôségében ma is kedvelt, sôt je-
lentôsége növekszik, mivel az egyetlen megújítható 
(újratermelhetô) energiaforrás.

Az élô fa anyaga, annak kitermelését (kivágását) 
követôen – minôségi és méretbeli tulajdonságaitól 

függôen – többféleképpen hasznosul (lásd a folya-
matábrát). 

100 m3-nyi élô fa anyagából átlagosan 15–16 m3 

úgynevezett fûrészipari termék készül (pl. palló, 
deszka, bútorléc), melynek feldolgozását követôen 
6–8 m3 késztermék (pl. bútor, ajtó) lesz. A különbö-
zet – a gyengébb minôségû faanyag és az egyes 
megmunkálási eljárások során keletkezô hulladék – 
sem vész azonban kárba, mivel más faipari fatermé-
kek (pl. cellulóz, farostlemez, faforgácslap) alap-
anyagaként, illetve tûzifaként hasznosul.

A fát, a faanyagot a legutóbbi idôkig természetes 
állapotában használták. A különbözô kézi, ill. gépi 
eszközökkel fûrészelték, vágták, hasították, faragták, 
esetleg ragasztották, de szerkezetén nem változtat-
tak. A kínálkozó nagy tömegû – korábban említett – 
hasznos fahulladék, valamint a tömegtermelés egyre 
növekvô igényének eredményeként az utóbbi 50-60 
évben már a faanyag szerkezetét is képesek va-
gyunk bizonyos fokig módosítani. Ily módon töme-
gesen és viszonylag olcsón lehet elôállítani nagy  
fatáblákat, vékony lemezeket, melyek a faanyag ked-
vezô tulajdonságait továbbra is hordozzák.

Más anyagokkal ugyan megpróbálják utánozni, 
helyettesíteni a fát, de kiszorítani nem tudják. E pró-
bálkozásnak a hatása természetesen érezhetô, 
mert a faanyag felhasználási köre részben módo-
sult. Ma már nincs szükség pl. vasúti talpfákra, a 
jármû gyártásban fából készült alvázelemekre vagy 
nagy teherbírású fából ácsolt hajókra. A klasszikus 

A fa – a legsokoldalúbb anyag

„Tuskószív”
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Kitermelés

Élő fatömeg
100 m3

Kitermelési apadék
13–17 m3

Tűzifa
37–40 m3

Papírfa, rostfa, egyéb iparifa
21–23 m3

Lemezipari rönk
1–2 m3

Fűrészpor, 
darabos hulladék

8–9 m3

Erdei fatermékek
83–87 m3

Ipari fatermékek
45–48 m3

Fűrészipari alapanyag
23–25 m3

Fűrészáru 15–16 m3

Osztályozás Hossztolás Fűrészüzemi feldolgozás

asztalostermékek területén is egyértelmûen megta-
lálhatók az újabb lemezféleségek.

Tûz hatására a fa kiszámítható módon viselkedik, 
így meglepô, de a tûzben a fából készült teherviselô 
szerkezetek jobb tulajdonságokkal rendelkeznek, 
mint az acél.

Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni 
a faanyag károsítóit, a farontó gombákat és rovaro-
kat, melyek a fa élettartamát károsan befolyásolhat-
ják. A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy 
kedvezô körülmények között a faanyag akár kima-
gaslóan hosszú élettartamú is lehet (nem ritka a több 
évszázados faház, eszköz, berendezési tárgy stb.).

Az új technológiák várható eredménye, hogy  
a nagypontosságú megmunkálással és az újabb 
környezetbarát vegyi anyagok alkalmazásával meg-
jelennek a tartós és még szilárdabb fatermékek, 
melyek a fa kedvezô tulajdonságait is megôrzik.

Egyre nagyobb jelentôsége van annak is, hogy míg 
a mesterséges alapanyagok elôállítási folyamata 
során – közvetve és közvetlenül egyaránt – jelentôs 
a környezetterhelés (pl. hatalmas az energiafel-
használás és a szennyezôanyag-kibocsátás), ad-
dig a faanyag természetes folyamat eredménye-
képpen termelôdik.

Fapáva A boroshordó is fából készül

„Fa”-eszterga Fûrészüzem

A fafeldolgozás folyamata
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Az ENSZ, a FAO, az Európai Unió és jelentôs euró-
pai szervezetek évtizedek óta egybehangzóan  
a fenntartható erdôgazdálkodás megvalósítását ha-
tározzák meg közös célul.

A fenntartható erdôgazdálkodás feladata, hogy 
biztosítsa az erdô mint természeti tényezôktôl és 
emberi beavatkozásoktól függô életközösség és 
élôhely fennmaradását, gyarapodását, továbbá az 
erdô hármas funkciójának, azaz a környezetre, tár-
sadalomra, valamint a gazdaságra gyakorolt hatásá-
nak kiteljesedését, és ezzel kiemelten hozzájáruljon:
•   a klímaváltozás hatásainak csökkentéséhez,
•   a biológiai sokféleség megôrzéséhez,
•   a fa mint megújuló nyersanyag- és energiaforrás 

biztosításához,
•   az erdei haszonvételek gyakorlásával a szegény-

ség felszámolásához,
•   a termôtalaj, a mezôgazdasági területek védel-

méhez,
•   az egészséges élelmiszerek elôállításához, 
•   a tiszta ivóvíz biztosításához 
•   és az ország környezeti állapotának javulásához, 

azaz az emberi élet fenntartásához és minôsé-
gének javításához. 

Hazánkban a fenntartható erdôgazdálkodással az 
erdôknek a társadalom számára nyújtott szolgálta-
tásai közül ki kell emelni a következôket. 

A hazai erdôk élôfakészlete folyamatosan gyarap-
szik, és évente 3-4 millió tonna szén-dioxidot kötnek 
meg, ami számottevôen hozzájárul a klímaváltozást 
indukáló légszennyezés hatásainak mérséklésé-
hez. Szintén ezt szolgálják az elmúlt évek mintegy 
4-5000 hektáros erdôtelepítései, melyeknek vidék-
fejlesztésben betöltött szerepe nagy jelentôségû.

Az erdôgazdálkodás, illetve az erdôhöz kapcsoló-
dó tevékenységek hozzájárulnak a megélhetéshez, 
valamint munkalehetôséget biztosítanak, így ösz-
szesen közel 1 millió állampolgár élvezi közvetlenül  
az erdô anyagi szolgáltatásait.

Az erdôk a természeti értékek, a biológiai sokféle-
ség megôrzése szempontjából kiemelkedô jelentô-
séggel bírnak, így a teljes erdôterület 22%-a áll vala-
milyen szintû természetvédelmi oltalom alatt. 

Erdôterületen az erózió minimális, vagy egyáltalán 
nincs, így a jelenlegi erdôk évi 32 millió tonna ter-
môtalaj pusztulását akadályozzák meg. A laza ta-
lajú alföldi térségekben lévô 466 ezer hektár erdô 
a defláció és az elsivatagosodás elleni védelemben 
jelentôs szerepet játszik, megvédve és fenntartva  
a mezôgazdasági területek termôképességét. 

A hazai erdôkbôl évente kitermelt 7-8 millió köb-
méter fa nélkülözhetetlen és megújítható nyers-
anyag- és energiaforrás. 

Az erdôk megôrzése:  
fenntartható erdôgazdálkodás

Ôszi erdô
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Magyarország erdôterülete az elmúlt mintegy 90 
évben fokozatosan emelkedô ütemben gyara-
podott. Köszönhetô ez az erdész szakemberek 
irányításával megvalósult nagyarányú erdôtelepí-
téseknek és fásításoknak. Ennek eredményeként 
az 1921-ben még alig több mint 1 millió hektár 
erdôterületünk ma már meghaladja az 1,93 millió 
hektárt. Az erdôgazdálkodási célt szolgáló terüle-
tek kiterjedése pedig több mint 2,05 millió hektár. 
Az erdôtelepítések során a korábban erdôvel nem 

borított területeken (pl. mezôgazdasági terület, rét 
stb.) hozunk létre erdôt. A fásításkor fasorokat, fa-
csoportokat, erdôsávokat telepítünk elsôsorban 
védelmi (út, település stb.) célzattal. 

A lenti ábrából információt kapunk az erdôtelepí-
tések ütemérôl is, mint az erdôterület-növekedés 
meghatározó tényezôjérôl. A Nemzeti Erdôprogram 
alapján a jövôben is folytatódni fog napjaink jelentôs 
erdôtelepítési programja. Az erdôsültség mértékét a 
jelenlegi 20,8%-ról mintegy 27%-ra kívánjuk emelni.

Növekvô erdôterület  

3 000 000

ha
Erdőterület változása, 1800–2012

év

500 000

1800 1921 1938 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2004 2008 2012

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

Erdôtelepítés
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Az ipari forradalom óta megnövekedett légköri 
szennyezôanyag-kibocsátás számos aggasztó kö-
vetkezménye közül az egyik legfontosabb az üveg-
házhatás fokozódó mértéke, mellyel összefüggés-
ben egyre gyakrabban hallunk a klímaváltozásról.

Az üvegházhatás növekedésének okozói között 
több, az ember által nagy mennyiségben az at-
moszférába bocsátott, úgynevezett üvegházhatású 
gáz szerepel. Ezek közül az egyik legjelentôsebb  
a szén-dioxid (CO2), mely az energiatermelés (fosz-
szilis energiahordozók felhasználásával), a közleke-
dés, számos ipari folyamat és a hulladékégetés so-
rán is kibocsátásra kerül.

Az erdôkben ugyanakkor pontosan az ellenkezô 
folyamat megy végbe. A fák a fotoszintézis során  
a faanyagba építik a levegô szén-dioxidját, így sem-
legesítve annak káros hatásait. Ezen tulajdonságuk 
miatt az erdôk értékes és hatékony eszközzé váltak 
a klímaváltozás elleni harcban. 

A világ országai az ENSZ Éghajlatváltozási Keret-
egyezmény hatálya alatt 1992 óta próbálnak küz-
deni a klímaváltozás ellen. 1997-tôl egyes országok  
e keretegyezmény általános szabályait egyértelmû 
vállalásokkal is kiegészítették, melyek a Kiotói 
Jegyzôkönyvben lettek megfogalmazva. Az aláíró 

országok együttesen vállalták, hogy üvegházgáz-
kibocsátásukat (hat gázféleségre vonatkoztatva)  
a 2008–2012 közötti idôszakban 5,2%-kal csökken-
tik 1990-hez képest. Magyarország 2012-ig 6%-os 
kibocsátáscsökkentést vállalt.

A Kiotói Jegyzôkönyv értelmében az egyes orszá-
gok évente leltárt készítenek az üvegházgáz-kibo-
csátásukról és -elnyelésükrôl. Ezen üvegházgázlel-
tárnak az erdôk is fontos elemei. Magyarország 
üvegházgázmérlegében az erdôgazdálkodás az 
egyedüli szén-dioxid-elnyelô a sok kibocsátó forrás 
mellett. A Jegyzôkönyv 3.3-as cikkelye szerinti er-
dôgazdálkodási tevékenységek – erdôtelepítések, 
újraerdôsítések – nettó elnyelése 2011. év végéig 
1,25 millió tonna szén-dioxid volt, míg a 3.4-es cik-
kely szerinti egyéb erdôgazdálkodási tevékenysé-
gek mintegy nettó 1,7 millió tonna szén-dioxid-el-
nyelést eredményeztek. Ebbôl látható, hogy a szén-
dioxid megkötését leghatékonyabban új erdôk tele-
pítésével lehet elérni.

Az 1990-es bázisév óta Magyarország erdôterülete 
közel háromszázezer hektárral növekedett, aminek 
jelentôs szerepe van abban, hogy országunk teljesí-
teni tudja a Kiotói Jegyzôkönyvben vállaltakat.

Az erdôk és a klímaváltozás 
– az erdôk szerepe  
az üvegházgáz-leltárakban

120
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A hazai üvegházgáz-kibocsátás és -elnyelés szektoronként
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Gyufaszálként derékba tört bükkfák 
meredező csonkjai. Nedves hó alatt 
bó koló, roppanva törő fenyvesek. Tap
lók tól revesedő, cincérek lyuggatta 
tör zsek. Amerre a szem ellát, ko pasz, 
lomb  talan fák nyár derekán, levelüket  
a gyapjaslepke hernyóinak milliárdjai 
rágták le. Tűlevél nélküli barna foltok a 
fenyvesekben a föld alatt is terjedő gyö
kér rontó tapló alattomos táma dá sá nak 
vagy a kéreg alatt munkálkodó szúbo
garak felszaporodásának lát ha tó jelei.
Mindez rémületet kelthet a sajtó hasábjain, aggasz-
tó az erdôt járó természetbarát számára. A szakem-
ber azonban tudja, a lombfogyasztó hernyó, a tapló, 
a szú, vagy a fákat kicsavaró szél is része az erdô 
életének. Az erdô a károsítókkal, a károkkal együtt 
létezik, évezredek, évmilliók óta mindig megújul, ki-
heverve a néha végzetesnek látszó pusztításokat is.

Az utóbbi évtizedekben egyre több szó esik az 
emberi tevékenységnek, a környezeti állapot romlá-
sának erdôkre gyakorolt hatásáról. Nemzeteken és 
országokon átívelô hatásával a múlt század hetve-
nes éveitôl kezdve a légszennyezést, majd a kilenc-
venes évektôl a klímaváltozást emlegetik a mérsé-
kelt övi erdôk stabilitását leginkább fenyegetô  
kiemelt veszélyként. Valóban, a légszennyezés  

Európában többfelé okozott erdôpusztulást, ha-
zánkban azonban közvetlenül a légszennyezéshez 
köthetô jelentôsebb erdôkárokat eddig nem tapasz-
taltunk. A jelenségek megítélése viszont meglehetô-
sen összetett, hiszen a légszennyezés vagy a klíma-
változás is általában fokozatosan fejti ki hatását.  
Az erdei ökoszisztéma a hatások összességére  
reagál, az egyes komponensek szerepének megíté-
lése meglehetôsen nehéz. 

Magyarországon európai összehasonlításban is 
alapos állapotfelvételi, divatosan „monitoring” rend-
szer mûködik már évtizedek óta. Ez az úgynevezett 
Erdôvédelmi Mérô- és Megfigyelô Rendszer, melyen 
belül számos alrendszer található. Az alrendszere-
ket a NÉBIH Erdészet Igazgatóság és koordinálásá-
val az Erdészeti Tudományos Intézet felügyeli. 

Az Erdôvédelmi Hálózat (EVH) és az Országos Er-
dôkár Nyilvántartási Rendszer hangsúlyozottan az 
erdôk egészségi állapotát és az ezt befolyásoló ká-
ros környezeti tényezôket regisztrálja. Az Intenzív 
Monitoring, az Országos Fénycsapda Hálózat és  
a Klíma Monitoring inkább az erdei ökoszisztéma 
belsô viszonyaira és a külsô tényezôkkel való össze-
függéseire koncentrál, míg az Erdôtûz Monitoring és 
a Vadállomány Élôhelyének Vizsgálata (VÉV) alrend-
szerek egy-egy kiemelt paraméterre (erdôtûz, illetve 
vad) fókuszálnak. Az Egyesített Erdészeti Monitor-
ing (EEM), melynek alapja egyfajta nagy területû  
erdôleltár, az erdei ökoszisztéma számos elemérôl, 
jellemzôjérôl gyûjt országos szintû információt.

Erdôk veszélyben?

A leégett bugaci ôsborókás
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Ahogyan az erdei ökoszisztémából sem célszerû 
egy-egy összetevôt kiragadni, úgy az EMMRE al-
rendszerei sem magukért, magukban léteznek, 
sokkal inkább egymást kiegészítô, egymással koo-
peráló részek.

A hazai erdôkrôl, a bennük zajló folyamatokról,  
az erdei ökoszisztémát ért jelentôsebb hatásokról 
és azok következményeirôl a folyamatos megfigye-
lések eredményeképpen évtizedekre visszamenô - 
leg idôsoros adatokkal rendelkezünk. Ezen adatok  
egyrészt jól jelzik az erdôk állapotának változását, 
másrészt lehetôvé teszik erdôvédelmi prognózisok  
készítését, és az egyes károsítók ellen esetleg szük-
ségessé váló védekezésekre való felkészülést is. 

A hosszú távú megfigyelések alapján a hazai  
erdôk állapota kontinensünkön átlagosnak tekint-
hetô. Szerencsésnek is mondhatjuk magunkat, mi-
vel nálunk nincsenek megyényi kiterjedésû erdôtü-

zek, hegyoldalakat taroló széldöntések. Köszönhetô 
ez részben a hazai termôhelyi adottságoknak,  
az elegyes lombos erdôk dominanciájának, de  
köszönhetô annak a tervezésen alapuló, nagy ha-
gyományokkal rendelkezô és gondosan ellenôrzött 
erdôgazdálkodásnak is, mely az erdôvagyon meg-
ôrzését mindig is elsôdlegesnek tartotta. 

Kiemelten fontos a megelôzés, melyben a legje-
lentôsebb feladat az erdôgazdálkodókra hárul. 
Ugyanis a termôhelynek megfelelô fafajokból álló, 
elegyes, a természetes folyamatokat közelítô mó-
don kezelt erdôk képesek leginkább ellenállni  
a szélsôséges környezeti hatásoknak, továbbá ezek 
képesek leghamarabb megújulni a néha elkerülhe-
tetlen károk után.

Minderrôl további részletes információ található  
a NÉBIH honlapján (www.nebih.gov.hu).

Erdővédelmi Mérő- és Meg�gyelő Rendszer

ERTI

E VH

Intenzív
monitoring

Fénycsapda

Klíma
monitoring

OENYR

Célvizsgálatok

Erdőtűz
monitoring

VÉ V

EEM

NÉBIH

Petézô gyapjaslepke Májusi cserebogár

Széltörés
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Magyarországon az elmúlt három évtizedben törté-
nelmi mértékkel mérve is rendkívüli jelentôségû vál-
tozások játszódtak le, kezdve a politikai rendszervál-
tástól az Európai Unióhoz való csatlakozásig. Ennek 
a folyamatnak a során gyökeresen átalakultak a tu-
lajdonviszonyok, megváltozott az erdôgazdálkodói 
struktúra, változtak a gazdálkodási célok és perem-
feltételek, és jelentôs mértékben megváltozott a jog-
szabályi és intézményi rendszer.

Mindezek a folyamatok olyan idôszakban játszód-
tak, amikor az erdészet globális és regionális szin-
ten is alapvetô változásokon ment keresztül. E folya-
matok elsôsorban az erdôk ökológiai, védelmi és 
közjóléti funkcióinak felértékelôdésével, de egyúttal 
a gazdasági funkció jelentôségének megmaradásá-
val jellemezhetôk. Ezzel szorosan összefügg a kör-
nyezet és ezen belül az erdôk állapota iránti társa-
dalmi érdeklôdés erôsödése és a társadalomnak  
a fenntartható fejlôdés iránti növekvô elkötelezettsé-
ge, amelyet politikai szinten is egyre inkább meg-
erôsítenek.

E folyamat alapvetô fontosságú állomása volt glo-
bális szinten az 1992-es Rio de Janeiróban rende-
zett Környezet és Fejlôdés Világkonferencia, illetve 
az azt elôkészítô tárgyalássorozat. Az ún. Föld-
csúcs nem volt képes a fenntartható erdôgazdálko-
dásra vonatkozó nemzetközi egyezményt létrehoz-
ni, hanem csupán az alapelveket szögezte le, és  
a tárgyalások 1995-tôl az ENSZ keretein belül 
mûködô IPF/IFF/UNFF égisze alatt folytatódtak. 
Ezeken a tárgyalásokon több mint 270, a fenntart-
ható erdôgazdálkodást biztosító javaslatot dolgoz-

tak ki, amelyek nagymértékben befolyásolták  
a tagországok erdészetének fejlôdését.

Európa élen járt az erdészeti politika regionális  
koordinációja fontosságának felismerésében, így 
1990-ben létrehozta az Európai Erdôk Védelmé-
nek Miniszteri Konferenciája nevû folyamatot, 
melynek fô célja a fenntartható erdôgazdálkodás 
iránti magas szintû politikai elkötelezettség biztosí-
tása volt. Az azóta lezajlott négy miniszteri konfe-
rencia összesen tizenhét önkéntes kötelezettség-
vállaláson alapuló határozatot fogadott el, melyek 
az európai erdôgazdálkodás fô problémáinak meg-
oldásához kívánnak iránymutatást adni.

Magyarország aktív részese volt ezeknek a nem-
zetközi erdészetpolitikai folyamatoknak azokban  
az években is, amikor a társadalmi és gazdasági át-
alakulás önmagában is jelentôs kihívást jelentett.  
A kilencvenes évek elejét alapvetôen az útkeresés 
jellemezte: a tulajdonváltás és az átalakulást elkerül-
hetetlenül követô átmeneti gazdasági visszaesés  
viszonyai közepette folyt az erdészeti ágazat új cél-
jainak megfogalmazása. Az erôfeszítések elsôsor-
ban az 1961. évi erdôtörvény megújítására irányul-
tak. Több év, a „politikai váltógazdálkodás” hatásai-
tól sem mentes munkája eredményeképpen végül 
1996-ban született a rendszerváltást követô elsô er-
dôtörvény, az 1996. évi LIV. törvény az erdôrôl és az 
erdô védelmérôl. A törvény önálló politikai doku-
mentum hiányában egyúttal az új erdészeti politika 
megtestesülése is volt.

A törvény „hagyománytisztelô” volt az erdôgaz-
dálkodás szakmai alapelveinek és finanszírozási 

Erdészeti politika

Út az erdôben
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res kedelem, energetika stb. területei között fennáll-
nak. Az ily módon kidolgozott erdôprogram jóváha-
gyása a nemzetközi ajánlás szerint az államigazga-
tás vagy törvényalkotás lehetô legmagasabb szintjén 
történik, ez biztosítja, hogy a politikai léptékkel mér-
ve mindenképpen hosszú távú program (10–20 év) 
végrehajtására kellô garancia álljon rendelkezésre.

A Nemzeti Erdôprogram kidolgozását a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti 
Fôosztálya kezdeményezte. A nyitottság és a széles 
részvétel biztosítása érdekében a feladat koordiná-
lására tudományos mûhely, a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Erdômérnöki Kara kapott felkérést, ahol 
megalakult a Nemzeti Erdôprogram Programiroda, 
mely 2001-ben kezdte meg mûködését.

A Nemzeti Erdôprogram a szakmai elôkészítô  
fázis után szakmai és társadalmi viták sorozatán  
keresztül 2004-ben került véglegesítésre. A kidolgo-
zás utolsó fázisában már rendelkezésre állt az erdô-
programokkal foglalkozó európai miniszteri határo-
zat is, amely a véglegesítés során messzemenôen 
figyelembevételre került. Közel négy év munkája 
nyomán a Kormány 2004 októberében határozat-
ban (1110/2004. (X. 27.) a Kormány határozatának  
3. pontja) fogadta el a Nemzeti Erdôprogramot. 

A Nemzeti Erdôprogram tíz problématerületre kon-
centrálva határoz meg célokat, az operatív rész-
ben pedig 2015-ig megvalósítandó feladatokat:
•   Állami erdôgazdálkodás fejlesztése
•   Magán-erdôgazdálkodás fejlesztése
•   Vidék- és területfejlesztés, erdôtelepítés, 

erdôszerkezet-átalakítás
•   Természetvédelem az erdôkben
•   Modern erdôvédelem
•   Fenntartható vadgazdálkodás
•   Racionális fahasznosítás

rendszerének megfogalmazásában, bár itt is érez-
hetô volt a természetszerû gazdálkodás irányába 
történô elmozdulás és a gazdasági funkció viszony-
lagos térvesztése, ugyanakkor egyértelmûen kinyi-
latkoztatásra került az is, hogy ez a funkció az erdô-
gazdálkodás szerves részét képezi és a többi funkció 
ellátásának egyik feltétele és biztosítéka. Gyökere-
sen új szemlélet tükrözôdött az „erdô” fogalmának 
meghatározásában, az egyes rendeltetések definiá-
lásában, az „erdôgazdálkodó” fogalmának megha-
tározásában, a jogok és kötelezettségek telep íté-
sében, valamint az igazgatás szervezetére és  
mûkö désére vonatkozó szabályokban. Az új elemek 
bevezetése mellett kétségtelen konzervativizmus 
jellemezte a törvényt, mely alapvetôen abból a célki-
tûzésbôl fakad, hogy a tulajdonváltás során csak 
fokozatosan kialakuló tulajdonosi felelôsségbôl  
fakadó garanciákat adminisztratív eszközökkel pó-
tolja. Éppen ezért a törvény számos olyan jogosít-
ványt és feladatot ruházott állami szervezetekre, 
mindenekelôtt a hatóságra, amelyek éppen az erdô-
tulajdonnal nem rendelkezôknek az erdô javaihoz és 
szolgáltatásaihoz való jogát hivatottak biztosítani, va-
lamint azt, hogy az erdôtulajdon feletti rendelkezési 
jog közérdekbôl való korlátozása megvalósulhasson.

A nemzetközi erdészeti párbeszéd egyik legfonto-
sabb és gyakorlati szempontból legjelentôsebb 
ered ménye volt az ún. Nemzeti Erdôprogram fogal-
mának megalkotása. A Nemzeti Erdôprogramok 
célja, hogy az érdekeltek lehetô legszélesebb köré-
nek bevonásával olyan társadalmi konszenzuson 
alapuló programot dolgozzon ki az erdészet számá-
ra, mely képes áttekinteni a szûkebb értelemben 
vett szakmai alapfeladatok mellett azokat az ágazat-
közi kapcsolatokat is, amelyek az erdészet, termé-
szetvédelem, mezôgazdaság, vidékfejlesztés, ke-

Akácmaggyûjtés a Nyírségben

Makkvetô gép Növedékfúrás évgyûrûelemzéshez
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•   Az erdészeti igazgatás feladatai
•   Kutatás, oktatás és termelésfejlesztés
•   Ember-erdô viszonyának javítása érdekében ha-

tékony kommunikáció az erdôrôl

A témakörökbôl látható, hogy a program az erdé-
szet teljes vertikumát felöleli, s a célprogramok 
megfogalmazása mellett figyelmet szentel a végre-
hajtás ellenôrzésének, az intézményi és financiális 
feltételek biztosításának is.

Amint a program összefoglaló fejezete megfogal-
mazza: „A Nemzeti Erdôprogram megvalósításával 
Magyarország ezen a téren is harmonikusan illeszke-
dik a bôvülô Európai Unióhoz és jelentôségének meg-
felelô szerepet vállal az erdôk ügyének európai és 
nemzetközi szintû szolgálatában, ezzel hazánk teljes 
jogú tagságát az erdészeti ágazat részérôl is a maga 
szerény, de elkötelezett módján kívánja erôsíteni.”

Fontos kiemelni, hogy a Nemzeti Erdôprogram ki-
dolgozásával nagyjából egy idôben zajlott az Euró-
pai Unióhoz való csatlakozással összefüggô jog-
harmonizációs folyamat, amelynek eredményeként  
a csatlakozás idôpontjára megvalósult az uniós  

joganyaghoz való illeszkedés, amely közös erdésze-
ti politika hiányában elsôsorban az uniós környezet-
jog területén jelentett feladatot.

Az uniós csatlakozást követôen a Nemzeti Erdô-
program megvalósulását már nagymértékben segí-
tették az uniós vidékfejlesztési források, sôt jellem-
zôen 2008-ra már a nemzeti források markáns 
csökkenése is végbement. A végrehajtási eszköz-
rendszer az ösztönzést jelentô támogatási rendszer 
tekintetében teljesen átalakult, amelyet a 2004–
2006 közötti idôszakban a Nemzeti Vidékfejlesztési 
Terv, majd 2007–2013 között az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program erdészeti támogatási in-
tézményrendszere testesített meg. Ezzel együtt 
azonban szükségessé vált az idôközben ismét je-
lentôs társadalmi, szakmai, közgazdasági változá-
son átesett erdôgazdálkodási környezet törvényi 
szintû újraszabályozása is. 

Az ágazati szempontból tovább már nem halaszt-
ható módosításokat tartalmazó törvényjavaslat elô-
készítése 2005-ben kezdôdött el. A jogszabályter-
vezetet széles körû és részletes igazgatási és társa-

dalmi egyeztetést követôen a Kormány végül 2008 
decemberében terjesztette az Országgyûlés elé, 
majd az erdôrôl, az erdô védelmérôl és az erdôgaz-
dálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényként  
került elfogadásra.

A jelenleg hatályos erdôtörvény megalkotásá-
nak legfontosabb indokai:

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk, vala-
mint a hazai közigazgatási reform keretében hozott 
új eljárási törvény (Ket.) és a létrehozott egységes 
agrárigazgatás ((MgSzH, majd jelenleg a NÉBIH) 
együttesen megkövetelték az erdészeti hatósági el-
járások korszerûsítését és gyorsítását, a bürokrácia 
csökkentését. A Nemzeti Agrárszabályozás Egysze-
rû sítésérôl szóló Zöld Könyvben az erdészeti igaz-
gatás területén tervezett feladategysze rûsítés meg-
határozó része az új erdôtörvényben megfogal-
mazott szabályok alapján valósult meg.

A rendszerváltozást követôen az erdôk 42%-a 
magántulajdonba került, az erdôbirtokok szétapró-
zottak, nagy területen nem indult be még mindig 

semmiféle gazdálkodás, így szükségessé vált a ma-
gán-erdôgazdálkodás beindításának és fenntartá-
sának feltételeit megteremteni, a társult erdôgazdál-
kodás feltételrendszerét újraszabályozni, a gazdál-
kodáshoz kapcsolódó engedélyeztetési eljárásokat 
csökkenteni, ezzel növelni a magán-erdôgazdálko-
dás versenyképességét.

Az illegális fakitermelés visszaszorítása érdekében 
a társadalmi bûnmegelôzés nemzeti stratégiájában, 
valamint annak éves feladatterveiben foglaltakat az 
új szabályozás próbálta meg biztosítani.

Az EU Erdészeti Stratégiájában foglaltak végrehaj-
tására, valamint az Európai Mezôgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból nyújtandó erdészeti támogatások 
igénybevételére csak fontos részletszabályok meg-
alkotását követôen kerülhetett sor.

A törvény fontos részletszabályokat tartalmaz az 
egységes állami erdôvagyon-kezelés megteremtése 
érdekében.

A törvény megteremtette a biológiai sokféleség 
meg ôrzését szolgáló fenntartható és természetkí-
mélô erdôgazdálkodás széles körû elterjedésének 
feltételeit igazgatási oldalról is.

Fenyô farakat Parkerdô Vadászles dombtetôn Gombászni jó
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Az erdészeti igazgatás felépítése
Az ország termôföldterületének mintegy 25%-a er-
dôgazdálkodási hasznosítású. Az ágazat nemzet-
gazdasági fontossága vitathatatlan, hiszen az erdô 
a természetes és épített környezetünkben minde-
nütt megtalálható. S habár a GDP-bôl az ágazat vi-
szonylag kismértékben részesedik, a hatalmas föld-
terület, a nagyszámú tulajdonos, gazdálkodó és 
foglalkoztatott, a természeti viszonyok változatossá-
ga, valamint a társadalom erdôkkel szemben meg-
nyilvánuló – sokrétû, újrafogalmazódó – elvárásai 
kellô szakmaisággal megalapozott hatékony szabá-
lyozást biztosító igazgatási rendszert kívánnak meg. 

Az erdészeti igazgatás jelenlegi felépítése a rend-
szerváltást követôen végbement társadalmi és gaz-
dasági változások hatására, valamint az ezzel  
párhuzamosan létrejött jogszabályi háttérnek meg-
felelôen alakult ki. 

Az erdôgazdálkodás a vidékfejlesztési miniszter ha-
tás- és felelôsségi körébe utalt ágazat. A miniszté-
rium szervezetén belül az Erdészeti, Halászati  
és Vadászati Fôosztály látja el az erdészeti ágazat 
szabályozási, irányítási feladatait. (Az erdészeti ku-
tatás és oktatás a minisztérium elkülönült fôosztá-
lyaiba integráltan jelenik meg.)

A másodfokú hatósági, az irányítási és szervezési, 
valamint igazgatási feladatokat a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága 
(NÉBIH EI) látja el. (Kivételt képez a szaporító anyag 
elôállításának és forgalmazásának felügyelete,  

Erdészeti igazgatás
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dál kodási haszonbérleti 
szer zô déssel rendelkezô 
természe tes személyeket 
kell meg em líteni, de jelen-
tôsek az er dôbirto kos sá-
gok és a szövetkezek is. 

A jelenlegi még viszony-
lag nagy arányuk miatt 
említést érdemelnek a ke-
zeletlen, „gazdátlan” er -
dôterületek, me lyeknek az 
erdészeti hatóságnál re-
gisztrált erdôgazdálkodója 
nincs. Mértékük hatósági 
és támogatási eszközök-
kel történô csökkentése – 
idôtálló gazdálkodói szer-
vezôdések létrehozásá-
nak és mûkö dé sének se-
gítésével – az erdészeti 
igazgatás kiemelt célja. 

Jogszabályi háttér
Az erdôgazdálkodás jogszabályi hátterét Magyaror-
szágon a 2009-ben elfogadott, az erdôrôl, az erdô 
védelmérôl és az erdôgazdálkodásról szóló XXXVII. 
törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 153/2009. 
(XI. 13.) és a 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet képezi. 
Emellett a hatósági, igazgatási munka másik jelen-
tôs jogi háttere a 2004. évi CXL. törvény, mely   
a közigazgatási  hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól tájékoztat.  Az erdészeti igazga-
tás munkája során természetesen figyelembe vesz 
valamennyi vonatkozó jogszabályt, így különösen  
a 1996-ban elfogadott természet védelmérôl szóló 
LIII. törvényt és a vad védelmérôl, a vadgazdálko-
dásról, valamint a vadászatról szóló LV. törvényt is.

melyet a szintén a NÉBIH-hez tartozó Növényter-
mesztési és Kertészeti Igaz gatóság lát el.)

Az elsôfokú hatósági tevékenységet a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztériumhoz (KIM) tartozó, 
egyes (10 megyében) megyei kormányhivatalokon 
belül mûködô, regionális illetékességgel rendelkezô 
Erdészeti Igazgatóságok látják el, amelyek szakmai 
irányítását és felügyeletét a NÉBIH EI gyakorolja.

Az erdôk kezelése szempontjából elkülönülnek  
az állami és nem állami tulajdonban álló erdôk.

Az állami erdôterületek felett a tulajdonosi jogokat  
a VM-hez tartozó Nemzeti Földalapkezelô Szervezet 
(NFA) gyakorolja. Az NFA a tulajdonosi jogok gyakor-
lójaként az állami erdôterületeket vagyonkezelésbe 
adja a 100%-os állami tulajdonban lévô zártkörû er-
dészeti részvénytársaságoknak. A társaságok tulaj-
donosi jogait a Magyar Fejlesztési Bank gyakorolja.

A nem állami tulajdonban lévô területeket az erdé-
szeti hatóság által nyilvántartásba vett erdôgazdál-
kodók kezelik, akik az adott területen tulajdonosi 
vagy használati joggal bíró magán-, illetve jogi sze-
mélyek lehetnek.

Tulajdonosi szerkezet
Magyarország erdôterületének 56%-a állami, 1%-a 
közösségi, 43%-a magántulajdonban van. Távlati  
– elsôsorban erdôtelepítésekre alapozott – cél  
a magán-, illetve a közösségi tulajdonú erdôk ará-
nyának növelése. Kiemelt erdészetpolitikai cél a ma-
gán-erdô-gazdálkodást gátló, elaprózódott birtok-
szerkezet javítása, életképes gazdálkodói szerveze-
tek, szövetkezések létrehozása.

Erdészeti igazgatás, tervszerû 
és ellenôrzött erdôgazdálkodás
A NÉBIH 2012-ben létrehozott országos hatáskörû, 
önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, 

mely a Vidékfejlesztési Minisztérium felügyelete és irá-
nyítása alatt mûködik. A NÉBIH Erdészeti Igazgatósá-
ga országos hatáskörrel gyakorolja – illetve irányítja  
a megyei kormányhivatalokba szervezett – elsô fokú 
erdészeti igazgatást. Fô tevékenysége a tervszerû és 
ellenôrzött erdôgazdálkodás biztosítása, melynek során 
•   az ország teljes erdôterületére – a tulajdoni 

viszonyoktól függetlenül – erdôleltárt, tízéves  
visszatéréssel középtávú gazdálkodási terveket, 
ún. körzeti erdôterveket készít, 

•   vezeti az erdôterületek földhasználati 
(erdôgazdálkodói) nyilvántartását,

•   alap- és tematikus térképezési 
munkálatokat végez,

•   kezeli és karbantartja az Országos 
Erdôállomány Adattárat, 

•   statisztikai adatokat gyûjt és dolgoz fel, 
•   koordinálja az erdôk egészségi 

állapotának felmérését,
•   ellátja az erdészeti hatósági feladatokat,
•   mûködteti az erdôfelújítások kauciós rendszerét,
•   közremûködik a nemzeti és EU-s erdészeti 

támogatások igénybevételével kapcsolatos  
eljárásokban. 

Az említett feladatokat a NÉBIH EI a vonatkozó jog-
szabályi kereteken belül, az erdôk tulajdoni viszo-
nyaitól függetlenül, szektorsemlegesen látja el. Szá-
mos európai ország hasonló funkciójú szervezetei-
vel szemben viszont erdôkezelést nem végez.

Erdôgazdálkodói szerkezet, tendencia
Az állami erdôk kezelését meghatározóan a 22 er-
dôgazdasági zrt. végzi, de egyéb állami intézmé-
nyek – pl. vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok – 
is kezelnek állami erdôterületeket. 

A közösségi tulajdon aránya alacsony, általában 
községi, városi önkormányzatok a kezelôk. 

A magántulajdonú erdôk zöme osztatlan közös  
tulajdonban van. Kezelésük szempontjából elsôsor-
ban a megbízási, illetve egyre inkább az erdôgaz-

A hatóság által használt digitális térkép és ortofotó
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Az erdei termékeknek az erdôbôl olyan módon való 
kinyerésének, mely az erdô egyéb funkcióinak (vé-
delmi, turisztikai stb.) érvényesülését nem akadá-
lyozza meg, lényeges feltétele a szakmailag kifogás-
talanul végrehajtott erdôgazdálkodás. Ehhez jól 
kép zett erdészeti szakembergárdára van szükség.

Az erdei munka tehát szakmunka. Az erdészeti 
szakmunkások képzése az országban több helyen 
– Ásotthalmon, Gyöngyösön, Somogyzsitfán, Mis-
kolcon – történik. Az erdészeti szakmunkások kép-
zésének ideje 3 év. 

Az erdész- és vadgazdálkodási technikusok kép-
zése magasabb szinten, erdészeti szakközépiskolák-
ban, szakképzô iskolákban  – Sopron, Szeged, Mát-
rafüred, Barcs, Szôcsénypuszta, Piliscsaba, Szom-
bathely, Csongrád, Hajdúböszörmény, Mátészalka, 
Tata, Eger, Pápa, Nyíregyháza, Elek, Szekszárd-Pa-
lánk  – történik. A képzés idôtartama 5 év; nem szak-
irányú szakközépiskolai érettségit követôen 2 év.

Az erdészeti gépésztechnikusok képzése jelenleg 
csak egyetlen iskolában, Piliscsabán történik, a kép-
zés ideje 5 év; nem szakirányú szakközépiskolai 
érett ségit követôen 2 év.

Diplomás erdômérnököket az országban egyedül  
a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdômérnöki Ka-
rán képeznek. A nagy hagyományokkal rendelkezô, 
kor szerû alapokon nyugvó egyetemi képzés ideje  
10 szemeszter, ami államvizsgával zárul. Az egyetemi 
képzés teret biztosít a szakirányú továbbképzések-
nek (pl. erdészeti növényvédelmi szakmérnöki szak), 
a doktori képzéseknek és a szakirányú tanfolyamok-
nak (pl. erdô- és kárérték-számítási tanfolyam) is. 

Erdészeti szakképzés

Egyéves bükk csíracsemeték A fadöntés szakértelmet kíván

Az ismerkedést nem lehet túl korán kezdeni
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Az erdészeti tudományok a természetben – a fa-
egyed, illetve a faállomány életében, a talajban stb. 
– lejátszódó folyamatokat és az azokhoz kapcsoló-
dó emberi tevékenységek összefüggéseit (erdô mû-
velési, erdôhasználati beavatkozások, ökonómiai 
vonatkozások stb.) vizsgálják. E sokrétû kutatási te-
vékenység olyan tudást biztosít a gyakorlati szak-
embereknek, mely az erdôt, annak fennmaradását 
szolgálja, miközben lehetôvé teszi a társadalom er-
dôkkel szemben támasztott hagyományos (erdei 
termékek) és új jellegû igényeinek (erdei szolgáltatá-
sok) kielégítését.

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs  
Központ, Erdészeti Tudományos Intézet 
(ERTI), Sárvár
A nagy hagyományokkal és kimagasló tudományos 
eredményekkel rendelkezô intézet által végzett kuta-
tások kiterjednek az erdei ökoszisztéma vizsgálatá-
nak egészére. E széles körû tevékenység az ökoló-
giai, a nemesítési, az erdômûvelési és fatermési,  
az ültetvényszerû fatermesztési, az erdôvédelmi és 
az ökonómiai területek kutatásai köré csoportosítható.

Nyugat-magyarországi Egyetem  
Erdômérnöki Kar, Sopron
Az egyetem, jellegénél fogva két legfontosabb fel-
adatának (nevesül oktatás, kutatás) egyike az az el-
méleti és gyakorlati alap- és alkalmazott tudomá-
nyos kutatási tevékenység, ami lefedi az erdészeti 
tudományok teljes körét. Az így elért tudományos 
eredményekkel az erdômérnök-hallgatók az oktatá-

son keresztül, míg a már a gyakorlatban dolgozó 
szakemberek a szakmai publikációk, továbbképzé-
sek, tájékoztatók keretében ismerkedhetnek meg. 

NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
A NÉBIH Erdészet Igazgatóság munkatársai révén 
széles körû elméleti és gyakorlati tudásbázissal ren-
delkezik (elsôsorban az erdôtervezés és az erdé-
szeti monitoring területén), s így, bár nem alapfel-
adatként, de részt vesz hazai és nemzetközi kutatá-
si projektekben. 

Fenti intézmények mellett számos tudományos 
szakmai mûhely foglalkozik erdôket, erdészetet 
is érintô kutatási tevékenységgel, pl. átfogó öko-
lógiai vagy alkalmazott kutatásfejlesztési projek-
tek keretében. 

Erdészeti kutatás

Frissen kelt fenyô csíracsemeték

Meteorológiai mérôállomás
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Nyilvános interaktív erdôtérkép 
A NÉBIH honlapján (http://erdoterkep.nebih.gov.
hu) egy általános, idôszakosan frissített térkép ér-
hetô el szabadon, bárki számára. A térképen,  
a GoogleMaps hátterét használva, megfelelô nagyí-
tással megjelenik a magyarországi erdôk igazgatá-
si beosztása (megyei kormányhivatalok erdészeti 
igazgatóságai, erdôtervezési körzetek, „erdészeti” 
helységek, erdôrészletek). Az erdôrészletre kattint-
va – a fentiek mellett – az erdôk legfontosabb adatai 
is elérhetôk, például az erdô 
elsôdleges rendeltetése, az 
er dôtervezés éve, az erdé-
szeti táj, a természetvédel-
mi védettség, a tulajdonosi 
forma stb. Az információk a 
kép ernyô térkép alatti részén 
olvashatóak. A térképi meg-
jelenítés tematikája tetszés 
szerint beállítható.

Helységalapú  
illetékességkeresô
A NÉBIH honlapján (Kor-
mány  hivatal választó vagy 
Erdôtulajdonos vagyok, hova 
forduljak? funkciók) az erdô-
terület fekvése szerinti köz-

Hasznos alkalmazások  
a NÉBIH honlapján 

ség határ alapján könnyen megtalálhatók az illetékes 
megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságának 
és a terület erdôfelügyelôjének fôbb adatai. 

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
E funkció segítségével az ügyfelek – erdôgazdálko-
dók, érdeklôdôk – által az erdészeti hatósági ügyek-
kel kapcsolatban leggyakrabban megfogalmazott 
kérdések és a rájuk adott szakszerû és részletes 
válaszok olvashatók a NÉBIH honlapján.

Vadászles Interaktív erdôtérkép
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Célállománytípus: a célállomány jelenti adott te-
rületen a termôhelynek és a mindenkori erdôgazdál-
kodás-politikai törekvéseknek leginkább megfelelô 
faállományt.

Egészségügyi termelés: egy károsított faállo-
mány beteg, illetve elhalt egyedeinek kitermelése, 
az egyéb termelés pedig az a véghasználati jellegû 
fakitermelés, amely után erdôfelújítási kötelezettség 
nem keletkezik.

Egykorú faállomány: ha a faállomány fáinak 
kora azonos vagy közel azonos.

Elegyarány: egy állomány-összetevô (fafaj) által 
elfoglalt terület és az állomány fái által elfoglalt ösz-
szes terület hányadosa (általában százalékban kife-
jezve).

Elôhasználat: a faállomány fejlôdését a kitûzött 
célnak megfelelôen befolyásoló erdômûvelési be-
avatkozások (tisztítás, törzskiválasztó gyérítés, nö-
vedékfokozó gyérítés).

Erdei apríték: ipari feldolgozásra vagy energeti-
kai hasznosításra az erdôben aprítással elôállított 
féltermék. Alkalmas a vágástéri hulladék (apadék) 
hasznosítására is.

Erdôhasználat: az erdei javak és produktumok 
betakarítása (faállomány véghasználata), felkészíté-
se és értékesítése. Tárgya elsôsorban – mint fôhasz-
nálat – a faanyag, de jelentôs szerepe van az ún. 
mellékhasználatnak is (gyanta, kéreg, mag, bogyó, 
gomba, vad stb.). 

Erdômûvelés: magában foglalja mindazon, 
az erdôt befolyásoló racionális és kellô idôben meg-
hozott – a természettudományi ismereteken alapuló 
– beavatkozásokat, melyek annak állapotát egy 
megkívánt irányba viszik, anélkül hogy az erdô ter-
mészetes produktivitását korlátoznák.

Faállomány: a valamilyen szempontból egységnek 
tekinthetô erdôterületen található fák összessége.

Faállomány-szerkezet (állományszerkezet): 
a faállomány összetétele fafaj, kor, eredet, átmérô, 
magasság, faosztályok, minôség és más jellemzôk 
szerint.

Faállománytípus: az erdôrészlet faállományá-
nak fafajösszetételét kifejezô állományismérv, mely 
a fafaj-elegyarány viszonyokat összevontan érzékel-
teti.

Fafajösszetétel: nagyobb területi egységek fafa-
jainak terület szerinti megoszlását jelenti, százalék-
ban kifejezve.

Fakészlet: egy faállomány fakészletén általában 
a föld feletti (tehát a tuskó mennyisége nélküli) bruttó 
(kéregszázalékkal, vékony faanyaggal, termelési és 
egészségügyi apadékkal nem csökkentett) fatérfo-
gatot értjük.

Felújító vágás: több szakaszban, idôben is eltol-
va, több éven át elhúzódó folyamat, véghasználati 
jellegû beavatkozás. Célja a megbontott állományok 
természetes felújulásának elôsegítése. (Lásd még 
véghasználat.)

A szövegben elôforduló 
szakkifejezések és fogalmak
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Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
1012 Budapest, Kuny Domokos u. 13–15.
Telefon: +36/1/355-6539, +36/1/375-7658 
Fax: +36/1/202-6449
E-mail: info@fagosz.hu Internet: www.fagosz.hu

Magán Erdôtulajdonosok  
és Gazdálkodók Országos Szövetsége
1021 Budapest, Budakeszi út 91.
Telefon: +36/1/391-4290 Fax: +36/1/391-4299
E-mail: megosz@mail.datanet.hu
Internet: www.megosz.org

Mezôgazdasági  
és Vidékfejlesztési Hivatal
1095 Budapest, Soroksári út 22–24.
Telefon: +36/1/374-3603,  +36/1/374-3604
Fax: +36/1/475-2114
Levélcím: 1385 Budapest, 62. Pf. 867  
E-mail: ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu

Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs  
Központ, Erdészeti Tudományos Intézet
Erdészeti Tudományos Intézet
9600 Sárvár, Várkerület 30/A
Telefon: +36/95/320-070 Fax: +36/95/320-252 
E-mail: borovics@ertisarvar.hu

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági  
Hivatal Erdészeti Igazgatóság
1023 Budapest, Frankel Leó út 42–44.
Telefon: +36/1/374-3201 Fax: +36/1/374-3206
Levélcím: 1370 Budapest, Pf. 345
E-mail: erdeszet@nebih.gov.hu
Internet: www.nebih.gov.hu 

Nemzeti Földalapkezelô Szervezet 
1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
Telefon: +36/1/467-6700 Fax: +36/1/467-6716
Levélcím: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.
E-mail: nfa@nfa.hu 
Internet: www.nfa.hu

Nyugat-magyarországi Egyetem
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 
Telefon: +36/99/518-100 Fax: +36/99/312-240
Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132
E-mail: rectoro@nyme.hu 
Internet: www.nyme.hu

Nyugat-magyarországi Egyetem 
Erdészeti, Faipari és Földmérés-történeti 
Gyûjtemény (Erdészeti Múzeum)
9400 Sopron, Templom u. 4.
Telefon: +36/99/338-870 Fax: +36/99/523-419

Országos Erdészeti Egyesület
1021 Budapest, Budakeszi út 91.
Telefon: +36/1/201-6293
Fax: +36/1/212-7518
E-mail: info@oee.hu
 Internet: www.oee.hu

Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti, 
Halászati és Vadászati Fôosztály
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Telefon: +36/1/795-2000
Fax: +36/1/795-0200
Levélcím: 1860 Budapest
Internet: www.kormany.hu/hu/ 
videkfejlesztesi-miniszterium

Címjegyzék
Fôfafaj: az a fafaj, amely az állomány jellegét, neve-
lését, vágáskorát elsôsorban meghatározza. Általá-
ban annak a fafajosztálynak vagy fafajcsoportnak a 
legfontosabb fafaja, amely a véghasználat elérése-
kor várhatóan a legnagyobb elegyarányt fogja elérni. 

Hossztolás: a kitermelt fa méret- és minôségbeli 
tulajdonságai alapján történô osztályozása, annak 
feldarabolását megelôzôen, melynek célja az erdei 
választékok nyerése. (Lásd még ipari fa, tûzifa.)

Ipari fa: idetartoznak az ipari továbbfeldolgozásra 
alkalmas faválasztékok: lemezipari rönk, fûrészipari 
rönk, bányafa, papírfa, rostfa stb. (Lásd még hossz-
tolás.)

Mesterséges erdôfelújítás: amelynek során a 
letermelt vagy kipusztult és eltávolított faállomány 
helyén az ember magvetéssel, csemete- vagy dug-
ványültetéssel hoz létre új erdôt. 

Makroklíma (régió szerinti érték): egy nagyobb 
térséget, területet jellemzô éghajlat. Kialakulására a 
makroklimatikus tényezôk (földrajzi szélesség, ten-
gerszint feletti magasság, óceánoktól való távolság) 
vannak hatással.

Mezoklíma (felszíni formák okozta eltérések): 
a domborzat (kitettség, lejtés) módosító hatására ki-
alakuló, kisebb területet jellemzô, de ott állandóan 
kimutatható és a makroklímától eltérô (annál szára-
zabb vagy nedvesebb) éghajlat. 

Növedék: az adott idôszak alatti, gyarapodásból 
származó méretváltozások összege. Alapértelme-
zésben fatérfogat-növedéket jelent, m3/év dimen-
zióban kifejezve.

Növedékfokozó gyérítés: a középkorú és 
idô  sebb, tehát érett faállományokban a vastagsági 
növekedést elôsegítô nevelôvágás. (Lásd még 
elôhasználat.)

Tarvágás: az adott területen található összes fa-
egyed kitermelése. (Lásd még véghasználat.)

Természetes erdôfelújítás magról: amikor 
a kitermelésre kerülô faállomány talajra hulló magjá-
ból keletkezik az új erdô. 

Természetes erdôfelújítás sarjról: amikor 
a kitermelésre kerülô faállomány gyökerérôl vagy 
tuskójáról keletkezik az új erdô. 

Tisztítás: fiatal állományokban az állományszer-
kezet teljes kialakítására és bizonyos fafaj-elegyarány 
szabályozására irányuló nevelôvágás. (Lásd még 
elôhasználat.)

Többkorú faállomány: a faállomány fáinak kora 
két vagy több eltérô értékkel jellemezhetô. 

Törzskiválasztó gyérítés: fiatalabb, úgyneve-
zett „rudas korú” faállományokban az ígéretes fák 
kiválogatására, illetve a magassági növekedés elô-
segítésére irányuló nevelôvágás. (Lásd még elô-
használat.)

Tûzifa: tüzelés célját szolgáló választék. Egy ré-
szét a faipar is hasznosíthatja (pl. faszéngyártás, il-
letve választékátminôsítéssel, rostfaként a fafor-
gács  lemez-gyártás). (Lásd még hossztolás.)

Üvegházhatású gázok: az üvegházhatású gá-
zok olyan gázok, melyek elnyelik és kisugározzák a 
föld felszínérôl származó  infravörös hullámhosszú 
fényt, ami az üvegházhatáshoz vezet. A Föld légkör-
ében a legfontosabb üvegházhatású gázok  
a vízgôz, a szén-dioxid, a metán, a dinitrogén-oxid 
és az ózon.

Véghasználat: a vágáséretté váló, idôs állomá-
nyok teljes letermelése, illetôleg az erdôfelújítás ér-
dekében történô megbontása. (Lásd még tarvágás, 
felújító vágás.)

Záródás: mint állapotjellemzô, az állomány fái által 
elfoglalt terület és az állományterület hányadosa.  
Általában százalékban adjuk meg.
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Az erdő fohászA
Vándor, ki elhaladsz mellettem

ne emelj rám kezet!
Én vagyok tűzhelyed melege

hideg téli éjszakákon,
Én vagyok tornácod barátságos fedele,

melynek árnyékába menekülsz a tűző nap
elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat.

Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja
Én vagyok asztalod lapja,

Én vagyok az ágy, amelyben fekszel,
A deszka, amelyből csónakodat építed.
Én vagyok a házad ajtaja, bölcsőd fája,

koporsód fedele.
Vándor, ki elhaladsz mellettem,

hallgasd a kérésem:
Ne bánts!

(Ismeretlen szerző)


