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Dr. Ángyán József úr részére 
államtitkár 
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1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 
videkstrategia@vm.gov.hu 

Budapest, 2011. május 30.
Tárgy: Nemzeti Vidékstratégia 

 
 
Tisztelt Államtitkár Úr! 
 
 

Jelen levél aláírói, mint a hazai erdőgazdálkodókat minden szinten képviselő szervezetek kiemel-
ten üdvözlik a Nemzeti Vidékstratégia készítését! Külön örömünkre szolgál a stratégia készítését kísérő 
valódi társadalmi egyeztetési folyamat. Ennek során az aláíró szervezetek is több esetben – pl. FÖVÉT 
ülés, Országgyűlési Nyílt Nap – éltek a véleménynyilvánítás lehetőségével. 

 
Az aláíró szervezetek egyetértenek a stratégia által megfogalmazott főbb alapvetésekkel, fej-

lesztési irányokkal. Lentiekben összefoglalt javaslataink leginkább kiegészítő jellegűek, melyek azon-
ban a stratégia teljességére és megvalósíthatóságára jelentős hatással vannak. 

 
Tisztelettel kérjük és javasoljuk az erdők, az erdőgazdálkodás hangsúlyosabb szerepeltetését és 

ezzel összhangban az elsődleges faipar, sőt tágabban az erdőipar megjelenítését a Nemzeti Vidékstra-
tégiában! Az erdők ökológiai, természetvédelmi szerepének karakteres kiemelése mellett a jelenlegi 
tervezetben az erdőgazdálkodás nem vidékfejlesztési jelentőségével arányosan jelenik meg. 

 
Az erdők, az erdőgazdálkodás a jelenleginél hangsúlyosabb megjelenítését indokolja: 

1. Az erdők már jelenleg is a hazai termőterület egynegyedét borítják. A stratégia 
szerint is kívánatosnak tartott erdőtelepítéseknek köszönhetően 2020-ig ez az arány to-
vább fog növekedni, az ország optimálisnak tartott erdősültségének elérésével pedig 
már a termőterületek egyharmadát borítja majd erdő. 

2. Az erdő a klímaváltozás hatásainak csökkentésében legnagyobb szerepet játszó 
természeti erőforrásunk. Ezzel kapcsolatban jól látják a stratégia alkotói, hogy újabb 
erdőtelepítésekre és a fatermékek reneszánszára van szükség. 

3. Az erdőgazdálkodás és az erdőipar jelentős része egyértelműen a vidéki Magyaror-
szág jólétét szolgálja, az egész nemzet vagyonának gyarapítása mellett. Gazdasági 
szerepének alulértékelése, haszonvételeinek további korlátozása jelen gazdasági helyze-
tünkben megengedhetetlen. A nagyon szegény lakosság meghatározó része a leginkább 
erdősült, illetve az erdőtelepítésekre váró térségekben él. Az erdészet megerősítése ott 
fokozza a vidék népességmegtartó erejét, ahol arra a legnagyobb szükség van. A kör-
nyezetet kímélve segíti az emberek helyben való megélhetését, tehermentesíti a költ-
ségvetést. A szűkebb értelemben vett erdőgazdálkodás napjainkban mintegy 30 – 35 
ezer főt foglalkoztat, és ez a létszám az erdőtelepítési és közfoglalkoztatási programok-
kal jelentős mértékben bővíthető! 

 
Részletes javaslatainkat a Vidékstratégia anyagába szövegszerűen szerkesztve papíron és elekt-

ronikusan egyaránt megküldjük. Jelen levélben fontosnak tartjuk kiemelni a következőket. 
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1. A stratégia megvalósítási alapfeltételei között, a magyar gazdaság védendő erőforrásai so-
rában a termőföld („barna állomány”), a vízkészletek („kék állomány”), a szellemi tőke 
(„szürke állomány”) mellett Magyarország közelmúltban elfogadott Alaptörvényével össz-
hangban javasoljuk felsorolni az erdőket is („zöld állomány”), és ezt a szellemiséget 
végigvezetni az anyagon. 

 
2. A számos megnevezett EU stratégia mellett javasoljuk az EU Erdészeti Stratégiájának 

megjelenítését. 
 

3. A földművelés történetének bemutatása sorában a kárpótlás és a nevesítés folyamatai-
nak megjelenítését javasoljuk, mivel ezek eredményeként alakult ki az osztatlan közös tu-
lajdonú erdők megoldásra váró problémaköre. 

 
4. Stratégia szintjén javasoljuk deklarálni az erdők és a fatermékek szénmegkötő és 

tároló képességét, szerepét. Javasoljuk, hogy az ország üvegház-gáz (ÜHG) kereske-
delmi bevételeiből az erdőtelepítések végrehajtása és a fafelhasználás bővítésének marke-
tingje kapjon részt. E téma jelmondata: „Küzdj a klímaváltozás ellen: ültess fát, használj 
fát!” 

 
5. A Natura 2000 területek esetében a tulajdonosok, gazdálkodók többletköltségeinek és 

bevételkiesésének ellentételezését. Megfontolandó a kijelölések időközönkénti (pl. 5 éven-
te) felülvizsgálata, hogy a kijelölési jellemzők és indokok még mindig fennállnak-e. Általá-
nosságban törekedni kell az erdők természetvédelmi, közjóléti és gazdálkodási funkcióinak 
egyensúlyban tartására. 

 
6. A folyamatleíró és elemző részekben javasoljuk bemutatni az erdőterület megduplázá-

sának folyamatát, hangsúlyozni jelentőségét. Érdemes felülvizsgálni az erdőtelepítések-
nél az idegenhonos fafajok alkalmazásának háttérbe szorítását a klímaváltozás várható ha-
tásaira is tekintettel. 

 
7. Stratégiai szinten javasoljuk rögzíteni, hogy az állami erdők a nemzeti vagyon elide-

geníthetetlen részét képezik. Javasoljuk a stratégiában rögzíteni az állami erdőkre vo-
natkozó végleges vagyonkezelési szerződések megkötésének szándékát. A teljes kincstári 
erdővagyon kielégítő működtetésére a hatékony megoldást az erdészeti részvénytársaság-
ok bázisán kialakított, természetkezelő (erdő)gazdaságok jelenthetik – melyek alkalmasak 
komplex vidékfejlesztési programok végrehajtására is. 

 
8. A 90-es évek elejéhez hasonlóan, a stratégiában az élelmiszerekkel kapcsolatban megfo-

galmazott módon javasoljuk a tűzifa áfájának csökkentését.  
 

9. A marketing tevékenységek sorában fontosnak tartjuk az erdővel kapcsolatos szemlé-
letformálás megjelenítését, az erdőgazdálkodók közösségi marketing- és kommunikációs 
tevékenységének támogatását.  

 
10. A biomassza alapú fűtési rendszerek alkalmazását stratégiai célok között javasoljuk meg-

említeni. Ugyanakkor figyelemmel kell lenni a faipar fabeszerzési versenypozícióira, különös 
tekintettel ezen alapvetően KKV iparterület munkahely megtartó és teremető képességére 
is. 
 

11. Javasoljuk, hogy a nemzeti stratégiai programok között a Nemzeti Erdő Program az 
ország termőterületének ¼-ét borító erdők jelentőségének megfelelő első he-
lyek valamelyikére kerüljön.  

 
12. A Nemzeti Erdő Program blokkban a leendő erdőtelepítésekre 15 ezer ha/év szerepel, az 

anyag végén lévő stratégiai jelzőszámok táblázatának adataiból viszont 20 ezer ha/év 
célérték számolható ki, mely utóbbit megvalósíthatónak tartjuk, ezt támogatjuk.  

 

0_NVS2020_FAGOSZ-MEGOSZ-MERSZ-OEE velemeny Angyan Jozsef ur reszere_vegleges.doc - 2 - 2011-05-3



 

2011-05-3 MEGOSZ-MERSZ-OEE velemeny Angyan Jozsef ur reszere_vegleges.doc - 3 - 0_NVS2020_FAGOSZ-

13. Javasoljuk célként kitűzni az erdészeti közcélú tevékenységek támogatási rendszeré-
nek megalkotását. 

 
14. A vadászatot illetően javasoljuk a stratégia részévé tenni a vadlétszám pontos felmérését, 

meghatározását, majd ebből kiindulva az állománykezelési koncepció elkészítését.  
 

15. A zöldhő előállítás esetleges támogatása most van kialakulóban. Javasoljuk a célok pontos 
megfogalmazását, hiszen az e területen tervezett befektetések esetében 5-10 év előrelátás 
szükséges. 

 
16. A hatósági munka ésszerűsítése és olcsóbbá tétele érdekében a közigazgatási reform ke-

retein belül javasoljuk az egységes erdészeti, természetvédelmi és vadászati szak-
igazgatás megteremtését.  
 

17. Szükséges, hogy a koncepció illeszkedjen a faalapú iparágak fejlesztési programjához. Az 
erdőgazdálkodás kiegyensúlyozott működéséhez erős hazai piacokra, eredményes, 
versenyképes erdészeti iparra van szükség. Mindez segíthet abban, hogy hazánk ne 
nyersanyag-exportőr gyarmat legyen, aki a készterméket és az energiát - sőt, a beszerzé-
séhez szükséges hitelt is külföldön vásárolja meg. 
 

18. A 2007-13. közötti EU költségvetési időszakban a még hátralevő támogatási lehetősé-
gek teljes lehívását javasoljuk célként megjelölni, különösen erdészeti témáknál, ahol a 
nemzeti önrész csak 20%. Ugyanakkor előretekintve olyan NVS2020-at célszerű készíteni, 
amely kiváló tárgyalási alapot jelenthet majd az EU 2014-21-re vonatkozó költségvetése 
agrárfejezeténél a lehető legjobb magyar pozíció eléréséhez. A célszerű földhasznosítás, 
így az erdőtelepítés, illetve az erdőgazdálkodás, ehhez kapcsolódóan a köz igényeinek ki-
szolgálása maga a vidékfejlesztés, mely célok ismereteink szerint előnyt élveznek majd a 
következő EU költségvetési időszakban. 
 

19. A Hozzáadott érték növelés, biztonságos hazai piac programjában, az élelmiszerláncok és 
egyéb mezőgazdasági termékláncok mellett fontos cél legyen az erdészeti termékláncok 
ösztönzése, a „Tudatos vásárló” program kiterjesztése az erdészeti és faipari termékekre. 
 

20. A vendéglátás programjában nem csupán a nemzeti parkok, hanem az erdőgazdaságok és 
egyes magánerdészeti társaságok ökoturisztikai tevékenységére is figyelmet kell fordítani. 
 

21. Az ismeretterjesztés és szemléletformálás tárgykörében javasolt tovább erősíteni az erdő-
gazdálkodók szerepét az ifjúság környezeti nevelésében, az erdei iskolai programokban. 

 
Tisztelettel köszönjük, hogy a stratégiaalkotás folyamatában kifejthettük véleményünket! Az itt 

említetteket az alapvetések 80 oldalas anyagába szövegszerűen is bevezettük, amit a 
videkstrategia@vm.gov.hu címre elektronikusan is elküldünk. Bízunk benne, hogy az erdők jelentősé-
gét az új Alaptörvénnyel összhangban hangsúlyozó javaslataink hozzájárulnak az ország boldogulását 
segítő Nemzeti Vidékstratégia eredményességéhez! 

 
Szervezeteink szakértői bármely további kérdésben szívesen állnak rendelkezésre! 
 
 

  Tisztelettel: 
 
 
 
 
 
 Dr. Jung László Luzsi József Telegdy Pál Zambó Péter 
 elnök elnök elnök elnök 
 FAGOSZ MEGOSZ MERSZ OEE 
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