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AZ ÉRTEKEZÉSBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

BCR

benefit-cost ratio (haszon-költség arány)

D

demand (magánjószág iránti kereslet)

Da

’a’ gazdasági szereplő kereslete

Db

’b’ gazdasági szereplő kereslete

Da + b

’a’ és ’b’ gazdasági szereplő együttes kereslete

EPV

economic present value (közgazdasági nettó jelenérték)

ERR

economic rate of return (belső megtérülési ráta)

EU

Európai Unió

FRR

financial rate of return (pénzügyi megtérülési ráta)

GDP

gross domestic product (bruttó hazai termék)

HDI

Human Development Index (emberi fejlettség index)

IA

’A’ gazdasági szereplő közömbösségi görbéje

IB

’B’ gazdasági szereplő közömbösségi görbéje

KA

’A’ gazdasági szereplő kooperál

MÁV

Magyar Államvasutak Zrt.

MC

marginal cost (határköltség)

MFB

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

NA

’A’ gazdasági szereplő nem kooperál

NÉBIH

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

NPV

net present value (nettó jelenérték)

pA

’A’ gazdasági szereplő által fizetendő adó

pB

’B’ gazdasági szereplő által fizetendő adó

peff

hatékony „ár”; össz adóbevétel LINDAHL-egyensúlyban

SWOT

A strengths (erősségek), a weaknesses (gyengeségek), az opportunities
(lehetőségek) és a threats (veszélyek) szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó,
rendszerint helyzetelemzést jelent

T

tax-financed goods (adóból finanszírozott jószág, közjószág)

TBFRA

Temperate and Boreal Forest Resource Assessment (A világ mérsékelt és
boreális övi erdővagyonának felmérése)

WFC

World Forestry Congress
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Az állami erdőgazdaságok és rövid nevei

Bakonyerdő Zrt.

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.

DALERD Zrt.

Délalföldi Erdészeti Zrt.

EGERERDŐ Zrt.

Egererdő Erdészeti Zrt.

Északerdő Zrt.

Északerdő Erdőgazdasági Zrt.

Gemenc Zrt.

Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.

Gyulaj Zrt.

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.

HM Budapest Zrt. HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
HM Kaszó Zrt.

HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt.

HM VERGA Zrt.

HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Ipolyerdő Zrt.

Ipoly Erdő Zrt.

KAEG Zrt.

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

KEFAG Zrt.

Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

Mecsekerdő Zrt.

Mecsekerdő Zrt.

NEFAG Zrt.

Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.

NYÍRERDŐ Zrt.

Nyírségi Erdészeti Zrt.

PP Zrt.

Pilisi Parkerdő Zrt.

SEFAG Zrt.

SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.

Szombathelyi Zrt.

Szombathelyi Erdészeti Zrt.

TAEG Zrt.

Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt.

VADEX Zrt.

VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.

Vérteserdő Zrt.

Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.

Zalaerdő Zrt.

Zalaerdő Erdészeti Zrt.
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PREAMBULUM
„A jövő nem fogja jóvátenni,
amit Te a jelenben elmulasztasz.”
Albert Schweitzer

A társadalomban a legfőbb érték az ember. A humán tőke egyik alapvető meghatározója az
ember egészsége, melynek elérése és megtartása érdeke az egyénnek és az államnak egyaránt.
Ugyanezzel az állammal szemben a társadalom nagyon sokféle igénnyel lép fel
egészségmegőrzése érdekében. Ezek megvalósításának (köz)gazdaságilag két kritériuma van:
a nettó társadalmi hasznuk – vagyis a társadalmi haszon és társadalmi költség különbsége –
pozitív, valamint az alternatív programokénál nagyobb legyen.
A lehetséges – abszolút és relatív – előnyöket és hátrányokat felmutató módszerek közül a
költség-haszon elemzést találtuk a legcélravezetőbbnek. Ennek feltétele egy adott gazdasági
rendszer értékelése során a haszonnak és a költségeknek pénzértékben való kifejezése vagy
legalább megfogható módon történő számszerűsítése, ez azonban sok esetben lehetetlen
feladatnak látszik.
A humán egészség – DR. RÓNA PÉTER magyar származású oxfordi jogász-közgazdász
professzort idézve – „egy különleges jószág, nem helyettesíthető árucikk, hiánya lerombolja
az egyén jövedelemtermelő képességét” analógiájára az erdőről elmondható, hogy az nem
csak egyszerűen vonzó vagy éppen szép, hanem más, mint a többi közjószág. Sarkalatos pont
a helyettesíthetőség kérdése, az erdő esetében ugyanis fontos értéknövelő tényezőnek éppen a
helyettesíthetőség hiánya, azaz az egyedisége minősül. Az erdő értéke nem egyenlő a
faanyagban kifejezhető pénzértékkel. Az erdő nem anyagi szolgáltatásai közé tartoznak azok
az ökoszisztéma szolgáltatások (jó minőségű víz és levegő, talajerózió elleni védelem,
szélkárok mérséklése, árvízkockázat csökkentése), melyek elengedhetetlenek mind a
mezőgazdasági termelés, mind pedig a lakosság életminőségének szempontjából. Ezek értékét
megfelelő közgazdaságtani módszerrel szintén számszerűsíteni kellene, így kiszámíthatóvá
válna erdeink tényleges értéke.
A közgazdaságtan nem sajátíthatja ki az erdő értékének vizsgálatát (abban osztoznia kell
más

tudományterületekkel,

így

a

természettudomány

számos

ágával,

az

egészségtudománnyal), és nagyon óvatosan kell eljárnia, ha valaki erre a területre téved.
Az erdő árát meg kell tudnunk pénzértékben határozni, mert csak az értékének
5

meghatározásával válna összevethetővé egyéb tényezők értékével, és szembeállíthatóvá a
mindezen hasznok eléréséhez szükséges költségekkel.
Azok a feltételek, melyek alapján következtetéseket vonunk le a gazdasági döntések
támogatásáról, valójában kezdetlegesek, határozatlanok, összemérhetetlenek, logikailag
semmi esetre sem konzisztensek. A klasszikus „induktív” vagy „deduktív” kérdés helyett
sokkal inkább azt kell megvizsgálnunk, ami döntéseinket meghatározza. Ez egy egyedülállóan
alkalmazott szellemi művelet, mellyel eljutunk a következtetésig. Ezeknek a feltételeknek a
határozatlansága,

összemérhetetlensége

és

reflexivitása

azt

jelenti,

hogy

csak

ítélőképességünk és értékrendszerünk segítségével, saját döntéseink alapján tudunk
következtetéseket levonni. A komplex értékítéletet a modern gazdaság kizárja, teszi ezt olyan
alapon, hogy az szinte kivétel nélkül tartalmaz erkölcsi-etikai és morális komponenseket.
A gazdálkodás olyan racionális cselekvés, melynek célja a rendelkezésre álló szűkös
erőforrások optimális felhasználásával termékek és szolgáltatások előállítása. Napjainkban a
kialakult gazdasági helyzetet általánosan elfogadják úgy is, mint a racionális kapzsiság
következményét. A közgazdasági elmélet három alapvető tényezője: (1) a hasznosságot
maximalizáló egyén (keresleti oldal), (2) a profitot maximalizáló cég (kínálati oldal) és (3) az
az egyensúly, melyet a kettő kölcsönhatása teremt. A racionális döntések elmélete ellentmond
annak, hogy az emberek hogyan hoznak döntéseket: gyakran hoznak, hozhatnak
összeegyeztethetetlen vagy logikailag ellentmondó szempontok alapján döntéseket. Sőt, a hét
erény (bátorság, igazságosság, körültekintés, mértékletesség, hit, remény és könyörületesség),
gazdasági döntéseinket is – következetesnek nem mondható módon – befolyásolja.
A közgazdasági elméletek újraértelmezésekor (paradigmaváltás) át kell gondolni, hogy a
pénzben kifejezhető profitmaximalizálás helyébe a nem csak pénzbeli hasznot értékelő
szemlélet lépjen. A közjólétet és a fenntarthatóságot is figyelembe vevő szemlélet a közjó
szolgálatát állítja célja középpontjába, melyben a közjó(lét) megvalósítását segíti elő a profit
is. A profit – így a pénz – tehát cél helyett eszköz szerepet tölt be, vagyis uralkodás helyett
szolgál. A paradigmaváltás velejárójaként a közgazdászoknak az eddigieknél jobban együtt
kell

működniük

–

többek

között

–

az

ökológusokkal,

a

pedagógusokkal,

a

társadalomtudósokkal, hogy gátat szabjanak például a környezeti károknak, helyén kezeljék
az egészség értékét és ezzel párhuzamosan a közjóléti funkciókat erősítsék. További kutatási
folyamatok során juthatunk el oda, hogy az egészség fontossága, megőrzésének,
helyreállításának folyamata a közgazdasági elemzésekben is az őt megillető helyre kerül.
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1. BEVEZETÉS
„Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az
utolsó folyó vizét, kifogja az utolsó halat is, akkor
rádöbben, hogy a pénzt nem lehet megenni.”
Algonkin indián jóslat

A köznyelv szerint az erdő egyszerűen csak fák halmaza, de az erdő jóval többet jelent ennél.
„Az erdő a szárazföld legösszetettebb természeti (ökológiai) rendszere, amelynek léte a
környezetre gyakorolt hatásaiból eredően az egészséges emberi élet egyik alapvető feltétele.”
(1996. évi LIV. törvény) Az erdők szerepe a történelem folyamán az ember, a társadalom
életében sok változáson és nagy fejlődésen ment keresztül, napjainkban szerteágazó –
biológiai-ökológiai

–

értéket,

benne

tárgyi

(háborítatlanul

romokat,

várakat,

településmaradványokat) valamint nemzeti kincseket és emlékeket őriz. Az erdő egyidejűleg
jelenti a környezet védelmét, a fenntartható fejlődést, a befektetett tőke hosszú távú
megőrzését, a jövő zálogát. Segíti – többek között – a környezettudatos életet az élhető
környezettel, a természeti egyensúly fenntartásával és az erre utaló szemlélet formálásával, a
biológiai sokféleség megőrzésével, a természet tiszteletével.
Nemzetközi és hazai szinten egyre komolyabb szerepet kap az erdő közjóléti funkciója a
társadalmi, (nemzet)gazdasági és védelmi funkciója mellett. Európában ez a folyamat – főleg
a kis erdőborítottságú országok esetében – mára azt eredményezte, hogy a társadalom
elvárásai alapján a rekreációs-esztétikai funkció egyre inkább előtérbe került. A lakosság
egészségi és pszichés állapotát kimutathatóan pozitívan befolyásolja a megfelelő környezeti
állapot. Az erdő – túlzás nélkül – nélkülözhetetlen az ember testi és lelki egészségének
megőrzésében, különösen a sűrűn lakott európai országokban, a társadalom fokozódó igényt
támaszt irántuk az üdülés és a pihenés terén is. A hagyományosnak számító gyalogos
turizmus (természetjárás) mellett az elmúlt évtizedben új igényként jelent meg például az
erdei kerékpározás.
A társadalom – részben heterogenitása miatt – nagyon sokféle igénnyel lép fel a közös
gondoskodással szemben, ezek az igények bizonyos, jól vagy kevésbé jól működő
mechanizmusok révén konkrét programokká, projektekké állnak össze. Az utóbbi években az
erdészetek közcélú, közjóléti létesítményei iránti igény ugrásszerűen megnőtt, a közjóléti
tevékenységükkel igyekeznek különféle „civil fogyasztói” igényeket kiszolgálni. Napjainkban
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számos erdei iskola, erdei tanösvény, sétaút, szabadidős erdei tereptárgy, arborétum és
oktató-, ismeretterjesztő központ áll a lakosság rendelkezésére.
Továbbá azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a védelmi és a már említett közjóléti
szerepe mellett az erdő a nemzeti vagyon nagyon komoly részét is képezi. A fa hazánk egyik
nagy mennyiségben előállítható megújuló nyersanyaga. Az állami erdőgazdaságok több mint
51%-ban végeznek mezőgazdasági tevékenységet. Különösen jelentősek ezen belül az erdő
közjóléti fejlesztései abból adódóan, hogy az engedélyeztetés hatósági oldala döntő részben a
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM), ezen belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatalhoz (NÉBIH) illetve a Kormányhivatalokhoz tartozik. Fontos szerepet vállalnak az
állami erdőgazdaságok a vidék alakításában, hozzájárulnak a mindenkori Kormány
vidékfejlesztési stratégiájához.
Értekezésemben célul tűztem ki a közjóléti szolgáltatások gazdasági hatásának bemutatását
a hazai állami erdőgazdaságoknál. Bár pénzbeli értékelése természetesnek tűnhet, erre
korábban – a fellelhető szakirodalom ismeretében – nem vállalkozott senki. Hazánkban
mindeddig nem készült hivatkozható, teljes körű felmérés az állami erdőgazdaságok által
működtetett közjóléti szolgáltatásokról, így például az erdei iskolákról sem, kutatásom során
ezért ezek szerkezetének feltárása is szükségesnek bizonyult. A lábon álló erdő eladó,
megvehető „árucikk”, azonban az erdő értéke nem, vagy nem csak gazdasági kategória.
Értekezésem egyik, s talán legfőbb célja hozzájárulni ahhoz a megközelítéshez, hogy a
közpénzek felhasználásánál ne kizárólag a pénzben egyszerűen megmérhető hatékonyság
legyen a szempont.
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
„Nem az a fontos, amit kapsz, hanem az, amit adni
tudsz.”
Ismeretlen

2.1. A közjólét fogalmának elméleti áttekintése

2.1.1. Az állam jóléti funkciói

A jóléti állam fogalmát először a 19. századi Angliában használták, közvetlen történeti
gyökerei pedig 1883-ig Németországba, BISMARCK kancellársága idejére nyúlnak vissza:
bevezették a kötelező nemzeti betegbiztosítást, majd egy évre rá a kötelező ipari balesetbiztosítást és 1889-ben a nyugdíjbiztosítást (CSABA – TÓTH, 1999). Később a többi európai
állam fejlődésének jellemzésére is kiterjesztették a polgárok elemi jólétének biztosítására
irányuló állami felelősségvállalást. A központi cél a biztonság és az egyenlőség megteremtése
volt, egyben kísérlet arra, hogy (elvben) a lakosság életesélyeit stabilizálják, és elosztásukat
egyenlőbbé tegyék. A liberális európai jóléti állam lényege, hogy az egyéneknek alapvető
joguk van az állam által nyújtott juttatásokra mint életesélyeik alapvető elemeire. A jóléti
állam definiálásában kiindulópontnak tekinthető ASA BRIGGS – 1961-ből származó –
meghatározása, mely az elkülöníthető, tartalmilag három eltérő megközelítés egyike is:
I.

BRIGGS (1991) a jóléti államok fogalmát feladatai szerint határozta meg. A jóléti állam
olyan állam, amely előre meghatározott módon és szervezett erővel lép fel annak
érdekében, hogy a piaci erők szerepét – legalább három irányban – megváltoztassa.
1. Egyéneknek és családoknak minimális jövedelmet (minimálbér) garantál anélkül,
hogy figyelembe venné a munkájuk vagy tulajdonuk piaci értékét.
2. Csökkenti a bizonytalan események bekövetkeztének esélyeit úgy, hogy erősíti az
egyének

és

a

családok

védekezését

bizonyos

kockázatokkal

szemben

(társadalombiztosítás).
3. Minden állampolgár számára igyekszik biztosítani a juttatások elérhető legmagasabb
szintjét (szociális jog).
II.

THOMAS MARSHALL szerint (1991) a szociális állampolgáriság alkotja a jóléti állam
eszmei magvát. A szociális jogok megkapják a tulajdonjogok jogi és gyakorlati
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státuszát (dekommodifikáció), amelyek nem teljesítmény alapján, hanem állampolgári
jogon járnak. A korai jóléti állam intézkedései a társadalom alsó rétegei felé irányultak,
a jóléti állam virágkorában ezeket a juttatásokat és szolgáltatásokat kiterjesztették a
közép- és felső rétegekre is.
III.

GØSTA ESPING-ANDERSEN figyelembe vette (1991), hogy miként fonódnak össze az
állami tevékenységek a piac, a család szociális ellátásában játszott szerepével, az e
jellegű megközelítés hatott a nonprofit elméletekre.

Az államiság egészét meghatározza a szociális államjelleg. „Az állam kötelezettségeit az
elvárások nagyban befolyásolják, a közjó érvényesítését és szolgálatát várják el tőle.”
(KŐRÖSI, 2009) A közjavak iránti kereslet nő, legyen szó például közoktatásról, vagy éppen
egészséges ivóvíz-ellátásról. Az állam beavatkozása a társadalmi egyenlőtlenségek
csökkentése érdekében történik, a jóléti állam az ipari társadalom piaci kockázatainak
mérséklését szolgálja (FEKETE – SZIGETI, 2005). A közjóléti javak mindazon javakat és
szolgáltatásokat jelentik, amelyek az egyén (család) szociális létét, biztonságát szolgálják a
jövedelem, a táplálkozás, az egészségügy, az oktatás, a létbiztonság, a lakásfeltételek
biztosítása terén (1. ábra).

1. ábra. A jóléti állam funkciói
Saját szerkesztés.
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A jóléti állam szociális kiadásainak emelésében az állampolgárok és a piaci szereplők
egyaránt érdekeltek (voltak), ez társadalmi kompromisszum eredménye. Az állampolgároknak
érdekükben állt a szociális szolgáltatások kiépítése, ami lehetővé tette létbiztonságuk és
életszínvonaluk folyamatos emelését. A piaci szereplők pedig kihasználhatták a jóléti állam
nyújtotta piacbővítés és az állami redisztribúció olyan hatásait, mint az oktatás kiterjesztése, a
kedvező szociális légkör stb. (SZAMUELY, 1985).
A jóléti állam definíciója – ahogy CSABA IVÁN és TÓTH I. GYÖRGY megjegyezte (1999) –
nem függetleníthető az időbeli, földrajzi kontextustól, az alkalmazott társadalomtudományi
megközelítéstől, továbbá a szerző politikai értékítéleteitől sem.

2.1.2. A közjószág fogalma

A közjószággal a filozófusok és a közgazdászok – Arisztotelésztől kezdve – mindig is
foglalkoztak, a közjavak (public goods, social goods, Kollektivgüter, öffentliche Güter)
fogalmának tisztázására kísérletet tett már – többek között – az 1970-ben Nobel-díjjal
kitüntetett PAUL A. SAMUELSON vagy – az 1986-ban szintén Nobel-díjjal kitüntetett – JAMES
M. BUCHANAN is (Nobelprize.org, 2012a és 2012b). A közjószág fogalmában ötvöződik a
nem versenyző fogyasztás, a kizárhatatlanság, az extern hatások, a javak oszthatatlansága, de
a javak esetleges kormányzati kínálata is.
DAVID HUME 1739-ben kiadott értékezésében a kormányzat létjogosultságát igyekezett
megalapozni olyan javak kormányzati biztosításának megkerülhetetlenségével, mint a
mocsárlecsapolás, a gát- és csatornaépítés vagy a kikötőépítés. Úgy vélte, hogy ezek
előteremtésének költségei és fáradtságai másokra háríthatók anélkül, hogy élvezetükből az
áldozatvállalás alól kibúvót keresőket kizárhatnák (HUME, 1739). Míg HUME a mocsár
kiszárításának vagy a folyóhíd építésének példájával élt munkájában, addig ADAM SMITH
(1776) a nemzetvédelemmel illetve az iskoláztatással illusztrálta azt (MOZSÁR, 2003; 2004).
A már említett SAMUELSON korai munkáiban a kollektív fogyasztású javak (public
consumption goods) kifejezést használta, a közjavak kifejezést 1955-ös írásában említi –
rövidítésként – először, amikor is olyan javakra gondolt, „amelyeket a közösség bármely tagja
fogyaszthat anélkül, hogy ezzel csökkentené mások fogyasztási lehetőségeit” (SAMUELSON,
1955). Ez azt jelenti, hogy az ilyen javak fogyasztói között nincs rivalizálás (non-rivalrous;
non-diminishable consumption). Tiszta közjószágról akkor beszélünk, amikor a fogyasztás
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nem vetélkedés alapján történik, és senki nem zárható ki belőle. Például BRADLEY R.
SCHILLER azok közé a közgazdászok közé tartozott, aki a közjavat egyértelműen a
fogyasztásbeli rivalizálás hiányával jellemezte: „a közjószág egy olyan jószág vagy
szolgáltatás, amelynek adott személy általi fogyasztása nem zárja ki mások fogyasztását”
(SCHILLER, 2000). RANDALL G. HOLCOMBE pedig a nemfizetők kizárhatatlanságára helyezte a
hangsúlyt, a szavaival: „a közjavak olyan javak, amelyek fogyasztásából nem zárható ki
senki, s ily módon azok ingyenesen állnak mindenki rendelkezésére” (HOLCOMBE, 1997).
A közjavak esetében is értelmezhető a szűkösség olyan értelemben, hogy ezeknek nincs
áruk, ezért a piaci kereslet irántuk mindig nagyobb a kínálatnál. A közjavakat (honvédelem,
közlekedési lámpák, erdő) ezért mindig egy közösség adójából kell finanszírozni. A közjavak
olyan értelemben nem szűkösek, hogy az egyik fogyasztónak okozott hasznosság nem
csökken azáltal, hogy több fogyasztó osztozik a közjószágon. A közjavak ezért a szabad és a
szűkös javak jellemzőit is magukon viselik. Szabad javaknak a természetben „korlátlanul”
rendelkezésre álló (ingyenesen „használható”) javakat tekintjük, pl. napfény, levegő, annak
ellenére, hogy a szabad javak száma az elmúlt egy-két évszázadban nagymértékben csökkent:
korábban például ide számítottak az erdők fái, azonban ma már árral rendelkező, szűkös
javak.
A közjó az agrárjogban úgy jelenik meg, mint közegészségügy, az emberi és természetes
környezet védelme, egészséges földbirtokstruktúra, szociális agrárpiac- és élelmiszergazdaság, a tisztességtelen piaci magatartás tilalma, a piaci zavarok kiküszöbölése, a termelők
igazságos és méltányos jövedelem-színvonalának, a fogyasztók biztonságos élelmiszerellátottságának, a fogyasztói árak méltányosságának követelménye. Ezek a követelmények
mint a közjó, az igazságosság megjelenítői adják az alapot a közjogi beavatkozások, korlátok
és tilalmak számára (KURUCZ, 2007).
Ahhoz, hogy megértsük a közjószágot mint fogalmat, célszerű megvizsgálni a „párját”, ti.
a magánjószágot. Egy piaci ügyletben a vevő hozzáférést nyer egy jószághoz (vagy
szolgáltatáshoz), cserébe pénzt vagy néha másik jószágot ad.

2.1.3. A magán- és a közjószág közötti különbségek

A magán- és közjószág közötti különbségtétel az állami szerepvállalás mértéke és
költségvetés összeállítása szempontjából lényegi kérdés. Ha kétségtelenül el tudjuk dönteni
valamiről, hogy köz- vagy magánjószág, egyértelműen hozzárendelhető az állami, illetve
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szigorúan nem állami megvalósítás szükségessége. A kérdés igazán az átmeneti állapotokban
merül fel: hogyan vegyen részt az állam ezek létrehozásában. (Természetesen tisztában
vagyunk azzal, hogy ennek megválaszolásában, illetve tényleges kivitelezésében a múltban
megszerzett jogokról való soha le nem mondás gátja lehet a tisztán közgazdasági – racionális
– megfontolásoknak.)
A közjószág fogalom kialakulásának rövid leírásához 1887-ig kell visszatekintenünk.
A posztkameralisták közül EMIL SAX hívta fel a figyelmet arra, hogy az uralkodói bevételeket
érdemes a gazdaság felvirágoztatására (is) fordítani (SAX, 1887; SCHULAK – UNTERKÖFLER,
2010; WAGNER, 2012). Szintén ő 1924-ben úgy fogalmazott, hogy „az egyének, mint a
közösség tagjai megértik a konkrét célok relatív fontosságát a közösség számára, (…) és
meghajlanak annak szükségessége előtt, hogy az adott jószágot visszavonják – a közösségnek
szükséges mértékig – az egyéni fogyasztás céljaitól” (SAX, 1924).
A 20. század elején UGO MAZZOLA és KNUT WICKSELL a közjószág jó voltát abban látták,
hogy ha az egy valakinek rendelkezésére áll, akkor egyúttal mindenki számára is. WICKSELL
azonban felhívta a figyelmet a kellemetlen potyautas magatartásra, amely egyénileg optimális
stratégia, ám társadalmi szinten problémaként jelentkezik. A megoldást abban látta, hogy
minden érintett közösen beszélje meg az előteremtést. ERIK LINDAHL (1919) arra keresett
választ, hogy miként optimalizálható a közjavak mennyisége az általa megfogalmazott
(hasznosságarányos) adórendszer alkalmazásával. SAMUELSON úgy fogalmazott (1955), hogy
semmilyen decentralizált árrendszer (piac) nem biztosítja a kollektív fogyasztás (azaz
közjószág)

optimális

mennyiségét,

rajta

kívül

RICHARD

A.

MUSGRAVE

(1959)

fogalomhasználatára hivatkoznak nagyon gyakran.
Fordulatot JAMES M. BUCHANAN (1965) hozott, aki a klubjószágok viselkedésének
vizsgálatára fektetett nagy hangsúlyt. Az ő újítása az volt, hogy – a korábbi megközelítésekkel
szemben – nem a tulajdonságok (rivalizálás, kizárhatóság) alapján sorolta be a jószágokat,
hanem a közös fogyasztást tekintette közjószágnak (BUCHANAN, 1968). EDMOND
MALINVAUD (1967) és JACQUES H. DRÈZE (1980) megtartották a tulajdonság szerinti
osztályozást, de alapvetően a rivalizálás mentén tettek különbséget, a kizárhatóságot csak
másodlagos elemnek tartották. LEIF JOHANSEN (1977), EDWARD H. CLARKE (1971), valamint
THEODORE GROVES és JOHN LEDYARD (1977) pedig döntéselméleti megközelítést
alkalmaztak (BLANKART, 2001).
A javak csoportosítását két dimenzió mentén CHARLES BLANKART (2011) alapján,
RICHARD A. MUSGRAVE és PEGGY B. MUSGRAVE (1973) számozása szerint az 1. táblázat
mutatja.
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1. táblázat. A javak csoportosítása két egyenrangú ismérv mentén
Fogyasztó/Fogyasztás
Kizárható

Nem kizárható

Rivalizáló

Nem rivalizáló

(1) Magánjavak

(3) „Díjköteles” javak

Térítéskötelesen látogatható

Ingyenesen látogatható

arborétum.

arborétum.

(2) Közös javak

(4) Tiszta közjavak

Bekerítetlen, népszerű parkerdő

Az Országos Kéktúra lakott

(a hétvégén rivalizál).

területtől távol lévő útvonala.

Saját szerkesztés MUSGRAVE és MUSGRAVE (1973) alapján.

Ehhez az osztályozáshoz az egyes javakról egyértelműen el kell dönteni, hogy kizárhatóság
jellemzi-e vagy sem, tehát azt nem mondhatjuk, hogy csak „kicsit” kizárható. Analitikusabb
tevékenységhez viszont szükség lehet számszerűsíthetőségre, valódi skálára. A mérés eszköze
lehet a nem fizető fogyasztó (potyautas) kizárásának vagy az új fogyasztó belépésének
határköltsége. Ha az előbbi magas, akkor a kizárás nem lehetséges, ha pedig az utóbbi, akkor
rivalizációról beszélünk. Itt kell hangsúlyoznunk, hogy a kizárás mindig technikai kizárást
jelent (és nem például morálist). Ez alól csak a költségalapú kivitelezhetetlenség a kivétel,
amikor nem éri meg kizárni, hiszen annak költségei meghaladnák a potyautas magatartás
veszteségeit. Tiszta közjószág a vad, ha fotózzuk a távoli erdőben (a fogyasztók nem zárhatók
ki, nem is rivalizálnak), ha közelebb – erdei túrázásunk során – fotózzuk, már rivalizálhat,
míg ugyanez a vad rivalizáló fogyasztást és kizárást eredményez (magánjószág), ha a vadat
lelőjük (vadászat, ezáltal más már nem tudja lelőni, de fényképezni sem).
A rivalizálás az adott jószág tulajdonságaival magyarázható. Az alma elfogyasztásának
hasznosságát csökkenti, ha más is beleeszik az almába, míg például a rádióhallgatás nyújtotta
élményt nem módosítja, ha más is hallgatja az adást. Természetesen van, amikor az egyéni
adottság vagy valamilyen kulturális helyzet határozza meg a versengés bekövetkeztét. Saját
használatú fogkefénket nem „szívesen” adjuk át másnak, ám ha azt cipőtisztításra használjuk,
nem bánt, ha családunk többi tagja is igénybe veszi.
RICHARD A. MUSGRAVE (1996) megközelítésében a magánjavakhoz (1) az államnak
semmi köze, a „láthatatlan kéz” tökéletesen teljesít ezek piacán, a kormányzatnak nem szabad
beavatkoznia. A tiszta közjavakhoz (4) (ilyen például a honvédelem, árvízvédelem,
környezetvédelem, magántulajdon védelme, melyek mindenki javát szolgálják) nyilván van
köze az államnak, sőt, szinte kizárólagos joga illetve kötelezettsége erről gondoskodni.
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A magán előállítás nonprofit tevékenység formában vagy nagyon kis közösségekben
működhet: a bekerített területen (pl. a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. kezelésében lévő
Jásziványi Kis erdő, Jászkiséri Tomi erdő, Kengyeli erdő /NEFAG, 2012/) termesztett
szarvasgomba magánjószág, az elhagyatott helyen nagy mennyiségben termő gomba tiszta
közjószág. A táblázat másik két eleménél (2, 3) az állami beavatkozás mértéke döntés
kérdése, mérlegelni kell a piaci és kormányzati kudarcok hatásait. A közösségi javak (2) közé
tartozik például a halászat (bár a kizárás foka növelhető azzal, hogy a nemzetközi vizek
határait a partvonaltól egyre messzebb húzzák meg). A parkerdőben termő gomba
(a személyes szükségletet meg nem haladó mértékben) szintén a közösségi javak
kategóriájába sorolható, hiszen onnan kizárni nem lehet senkit, de nyilván versengenek
egymással a gombát szedő látogatók itt, különösen hétvégén. A „díjköteles” javakat (3) a
díjszedési lehetőség mint kizárhatóság teszi azzá: egy nem zsúfolt autópályán nem zavarják
egymást a járművek, és az sem okoz kellemetlenséget, ha más is nézi a kábeltévét otthonában
a családjával. A 24/2012. VM rendelete a földalatti gombát (trifla) a díjköteles javak (3) közé
sorolta azzal, hogy csak az a személy gyűjtheti, aki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal szervezésében tartott, a trifla gyűjtésére vonatkozó hatósági jellegű – vagy az Európai
Gazdasági Térség valamely szerződő államában azzal egyenértékű – képzést eredményesen
elvégezte illetve képesítést szerzett.
HORST ZIMMERMANN és KLAUS-DIRK HENKE (2005) egy dimenzióban képeznek
csoportokat, ami az egyszerű függvényanalízis alkalmazhatóságát teremti meg. A rivalizálás
mentén tesznek különbséget magán- és közjószág között, mely kategóriákon belül
különbséget tesznek a – továbbra is technikai illetve költségalapú – kizárás szempontjából.
Köztes állapotban vegyes javakról van szó (2. táblázat).

2. táblázat. A rivalizáció mértéke a kizárhatóság alárendelhetőségével
Rivalizáció

Kizárhatóság

Teljes

Kizárhatatlanság
Magánjavak

Autó

Telített utca

Részleges

Vegyes javak
Beoltottak védelme

Nemleges

Hatás a be nem oltottakra
Közjavak

Nem telített autópálya
Forrás: ZIMMERMANN – HENKE, 2005.
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Világítótorony

A nem kötelező oltások esetében a kizárást az teremti meg, hogy csak az kapja meg, aki
önként elmegy érte az orvoshoz. Ugyanakkor, ha a többség beoltatja magát valamely fertőző
betegség ellen, a be nem oltottak is védelemben részesülnek, hiszen kisebb a fertőzés
veszélye, így ők nem zárhatóak ki ebből a nagyobb biztonságból. A világítótorony a tipikus
tiszta közjószág jó példája, hiszen azzal, hogy egyik hajót segíti a tájékozódásban, a másiknak
nem lesz kevésbé hasznos, illetve nem érhető el, hogy az egyiknek világítson, a másiknak ne.
DIETER CANSIER és STEFAN BAYER (2003) a 3. táblázat szerint szintén egydimenziós
skálán képeztek csoportokat.
3. táblázat. A javak csoportosítása
Vegyes javak

Tiszta magánjavak

Kvázi magánjavak

Tiszta közjavak

Kvázi közjavak

Kizárhatóság és

– Tökéletlen

– Hiányzó

Sem kizárás, sem

rivalizáció

kizárhatóság és

kizárhatóság, de

rivalizáció

rivalizálás

rivalizáció

– Termelt javak

(magánjavak extern

– Common-Pool

– Természetes javak

hatással)

(közösségi)

– Kizárhatóság és

erőforrások)

hiányzó rivalizáció
(klubjavak)
Forrás: CANSIER – BAYER, 2003.
A kvázi (más néven: gyakorlati) magánjavak között szerepelnek az extern hatással járó
magánjavak. Egy erdőmérnök erdőpedagógiai szakmérnökképzésben történő részvételével
annak pozitív hatásából nem zárhatja (zárja) ki az erdei iskolában részt vevő diákokat sem.
A klubjavak olyan kvázi magánjavak, melyeknél a kizárás lehetősége megvan, de nincs
rivalizálás a fogyasztásban (amíg nem ér el a taglétszám túl magas szintet). A kvázi közjavak
között van például a halászat mint közösségi erőforrás. A tiszta közjavaknál különbséget lehet
tenni termelt és természetes javak között. A tiszta közjavak esetében nem alakul ki sem
rivalizáció, sem kizárás. Egy egészséges ökoszférában ilyen a tiszta levegő: amit az egyik
ember beszív, a másik nem veheti el tőle, feltéve, ha elég növény van a szén-dioxid
lekötésére. Az ilyen közjavakra gyakran nem értelmezzük a tulajdonjogot (DARBY – KARNI,
1973; NELSON, 1970). Ha a szennyezés olyan mértéket ölt, hogy szükségessé válik a tisztítás,
akkor termelt közjószág lesz.
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BUCHANAN azt vizsgálta (1968), hogyan történik a fogyasztás, közösen vagy egyénileg
(2. ábra). Két dimenzió – az oszthatóság és a fogyasztói csoport nagysága – mentén
vizsgálódott. (Ezzel a megközelítéssel az a gond, hogy nem ad választ arra, hogy az adott
jószág előállítása közösen vagy egyénileg történjen-e.) A magánjószágot (1) egyedül (nagyon
kis csoportban) fogyasztjuk, mindenkinek saját része van. Részleges oszthatóságú, kis
csoportban fogyasztható jószág (2) például a poroltó a folyosón. Nem kell mindenkinek saját,
amíg a poroltó megszerzése nem veszélyezteti magát az oltást. Az oszthatatlanságra példa az
uszoda (4), melyet külön veszünk igénybe, de nem parcellázhatjuk fel, hogy melyik
négyzetméter kié. Közepesen osztható, tömegesen igénybe vehető (3) például a védőoltás
(nem mindenki él vele, de a többiek is védettebbek lesznek). A tiszta közjószág (5)
oszthatatlan, és nagy létszámú csoport által fogyasztható.

2. ábra. A fogyasztás megosztása
Saját szerkesztés CULLIS és JONES (2009) alapján.

A 3. ábra ismert keresleti és kínálati diagram a magán és közjavak összehasonlítására: a
magán- és a közjószágok keresletét mutatja, ha azt feltételezzük, hogy nincs probléma a
keresleti görbék feltárásával (CULLIS – JONES, 2009 és MUSGRAVE, 1996–1997 nyomán).
Da és Db jelöli az ’a’ és ’b’ személyek adott magánjószág iránti keresletét, Da + b az
összkeresletet (Da és Db horizontális összegét). D’a és D’b az ’a’ és ’b’ személyek adott
közjószág iránti fizetési határhajlandóságát mutatja, D’a+b pedig ezek vertikális összegét.
Az optimum ott van, ahol Da + b = MC, illetve D’a + b = MC.
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3. ábra. Az összesített kereslet: (a) magánjavak, (b) közösségi döntés
Saját szerkesztés CULLIS és JONES (2009) alapján.

A 4. ábra lényegében megegyezik a 3.a ábrával. A közjószág-előállítás hatékony pontjai a
Teff, peff, és mindenkinek annyi adót kell fizetnie, amennyi a kereslete a Teff mennyiség mellett
(ez az ábrán pA illetve pB). Az elméleti egyensúly gyakorlatban történő megteremtésével az a
gond, hogy nem ismerjük az egyes emberek preferenciáit, és ha megkérdeznénk őket, nyilván
alacsonyabban fekvő D-t vallanának be, hogy kisebb adóterhet kelljen viselniük, miközben
valós igényük szerint vennék ki részüket a közjószágból.

4. ábra. Közjószág egyensúlyi mennyisége LINDAHL-adó esetén
Saját szerkesztés CANSIER – BAYER (2003) alapján.
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PARETO, valamint KÁLDOR MIKLÓS (1939) és JOHN HICKS (1939) is az egyensúlyi
megoldást keresték, vízszintes MC-t feltételezve, mely szokásosan az optimumban
megegyezik az árral. A költségeket nem tudjuk igazságosan felosztani, ezért egyszerűen felefele arányban fizettetjük meg a két szereplővel a jószágot. Ekkor a KÁLDOR–HICKS-kritérium
alapján – amikor az egyensúlyi pont ugyanaz, mint LINDAHLNÁL – ’A’ nyilván rosszul jár,
hiszen peff mellett nagyobb adót kell fizetnie, mint az ő hajlandósága. ’B’ viszont jobb
helyzetbe kerül, hiszen többet is hajlandó lenne fizetni, mint amennyit kell. PARETO-kritérium
mellett viszont az ’A’ személynek megfelelő adó melletti TA mennyiséget kell termelni, így
az összes adóbevétel p × TA lesz. (Ez elégíti ki a PARETO-hatékonyság feltételét: senki
helyzetén nem tudunk javítani anélkül, hogy valaki más helyzetén rontanánk.) Ezt a két
megoldást mutatja az 5. ábra.

5. ábra. Közjavak egyensúlyi mennyisége egyösszegű adó esetén
Saját szerkesztés CANSIER – BAYER (2003) alapján.

Végezetül, az általános egyensúlyt tekintjük át a magán- és közjavak termelésében
(CANSIER – BAYER, 2003). Modellünkben egy kéttagú társadalmat (’A’ és ’B’ személyek),
egyféle köz- (T) és egyféle magánjószágot (X) vizsgálunk. Feltételezzük, hogy ’B’ személy
jóléti szintje az IB közömbösségi görbével adott. A 6. ábra konkáv (felső) görbéje mutatja az
T és X jószágok előállításának határlehetőségeit, ebből levonva az IB-t, kapjuk a 6. ábra alsó
részén illusztrált cd-görbét. Mivel ’B’ hasznossága rögzített, az egyensúlyi pontot ’A’
helyzetének optimalizálásával kapjuk, mely a maradványlehetőség görbe és az IA
közömbösségi görbe érintési pontjában lesz. Itt ’M’ mennyiségben termelünk közjószágot
(melyet mindketten fogyasztanak, hiszen nincs rivalizálás), ami mellett ’N’ egység
19

magánjószágot tudunk előállítani (5. ábra). Ebből az ’N’ egységből ’F’ jut ’B’-nek (felső
ábra) és ’E’ marad ’A’-nak (6. ábra), melyekre a ’cd’ származtatása miatt igaz, hogy
N = E + F.

6. ábra. A magán- és a közjószág hatékony előállítása
Saját szerkesztés CANSIER – BAYER (2003) alapján.

A közjavak hatékony előállítása kérdésében megkerülhetetlen, és a „díjköteles”, valamint a
„közösségi” javak esetében is gyakran felmerülő probléma a már említett potyautas jelenség,
azaz hogy a fogyasztók nagy hányada úgy igyekszik azokat igénybe venni, hogy az
előállításukkor szükséges terhek viselése alól kivonják magukat.
A potyautas magatartást a játékelmélet klasszikus példájával: a foglyok helyzetével és az
ún. fogolydilemmával lehet jól érzékeltetni (LE – BOYD, 2007; RAPOPORT – CHAMMAH, 1965;
ROGERS et al. 2007). Ebben az esetben a jószág előállításában együttesen érdekelt felek
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egymástól izoláltan – mint a magáncellába zárt, és külön-külön vallatott foglyok – hoznak
döntést. Azzal kell számolniuk, hogy a másik fél viselkedhet kooperatívan, de nem
kooperatívan is. A várható értékstruktúra egy lehetséges példáját mutatja a 4. táblázat
(CANSIER – BAYER, 2003 nyomán).

4. táblázat. ’A’ és ’B’ haszna különböző stratégiák esetén
KB

NB

’B’ kooperál

’B’ nem kooperál

KA, ’A’ kooperál

10/10

-10/12

NA, ’A’ nem kooperál

15/-8

0/0

A megadott számok a döntés eredményét mutatják ’A’ és ’B’ érintettek számára. Például
’A’ választhat kooperatív megoldást (KA) vagy nem kooperatívat (NA), ugyanúgy tehet
természetesen ’B’ is. Aki nem kooperál, az jobban jár, hiszen ’A’ számára 15 > 10 és 0 > 10,
’B’ számára pedig 12 > 10 és 0 > -8, tehát a domináns stratégia a nem kooperálás lesz.
Ha mindketten a számukra közvetlenül kedvező megoldást választják, akkor a maximális
összhasznosság (20 egység) elérhetetlen marad a közösség számára. Más szavakkal: a
közjószágok esetében az ún. NASH-egyensúly (JOHN FORBES NASH után az a stratégiai pont,
amiről az egyes szereplőknek nem érdemes a másik racionális viselkedését feltételezve
elmozdulni; NASH 1950; 1951) a potyautas magatartás lesz. Tiszta piaci körülmények közt
tehát – tökéletes versenyt feltételezve – közjószágot senki nem fog létrehozni. A társadalom
összhasznosságának maximuma csak piacon kívüli, általában állami eszközökkel való
beavatkozással érhető el. Más lesz – természetesen – a domináns stratégia, ha az egyik fél rá
tudja kényszeríteni az akaratát a másikra, illetve, ha kölcsönösen kontrollálni tudják egymás
döntését.
A közjavak elmélete abban is segíthet, hogy közgazdaságilag jobban megérthessük
THOMAS HOBBES állami szerződésekre vonatkozó elméletét (HOBBES, 1999; HOURANSZKI
1992). A belbiztonságból következő szabadság közjószágként való értelmezése kapcsán
megérthetjük, hogy egy elképzelt „természeti” állapot miért vezet anarchiához, és ez miért
csak állami beavatkozással szüntethető meg. A fogolydilemma esete jól alkalmazható a
„természeti” állapotra. Az emberek csak a saját hasznukra gondolnak, és ezzel sorozatosan
megsértik egymás érdekeit. Aki kooperatívan cselekszik, tartózkodik a másik érdekeinek
megsértésétől az hátrányt fog szenvedni. Az előző játék alapján ’A’ és ’B’ gyakorolhatják
természetes szabadságukat (NA, NB) vagy tekintettel lehetnek egymásra (KA, KB), ha békében
21

lennének egymással, akkor összességében jobban járnának, a domináns stratégia mégis a harc
lesz. HOBBES a fogolyproblémát a megegyezések szintjén látja feloldhatónak. ’B’ szereplő
azzal a feltétellel mond le a másik érdekeinek keresztezéséről, hogy az ’A’ is ugyanazt fogja
tenni. Ezt a megegyezést decentralizált konszenzuskeresésnek is felfoghatjuk. HOBBES az
állam létjogosultságát abban látja, hogy kell egy hatalommal felruházott harmadik fél, aki
rákényszeríti ’A’-ra és ’B’-re megállapodásuk megbízható betartását.
Érdekes kivétel az eddigiek alól, hogy kis javak esetén vagy kellően kis közösségekben
külső beavatkozás nélkül is létrejöhetnek közjavak. Ez akkor fordulhat elő, ha a fogyasztó
számára a saját hozzájárulás mértékét meghaladóan növekszik az ennek nyomán számára
realizálható hasznosság. A különbség a magánjószágokhoz képest ekkor abban áll, hogy a
hasznot más is élvezheti. Ebben az esetben rendelkezésre álló jövedelmét a fogyasztó
mindaddig közjószág vásárlásra fogja fordítani, amíg ennek határhaszna meghaladja a
magánjószágok igénybevételekor keletkező határhasznot. Kis közösségekben, pl. apró
falvakban természetesen a többi szereplő viszonylag közvetlen egymás feletti kontrollja is
csökkenti a potyautas magatartás lehetőségét.
Az eddig vizsgált viszonyrendszerbe nem illeszkedően van még a javaknak egy olyan
csoportja, ami nem tartozik a közjószágok körébe, mégis felmerülhet az állami beavatkozás
szükségessége az allokációba. MUSGRAVE (1996) szóhasználata szerint ezek a meritorikus
illetve a demeritorikus javak. Meritorikus jószágról akkor beszélünk, ha ezek fogyasztása
tisztán piaci viszonyok közt nem kellő mértékű, azaz az egyéni optimumaik összege nem éri
el a társadalmi optimumot. Demeritorikus a jószág, amelyekből a társadalom az egyéni
optimalizáció következtében többet fogyaszt, mint ami közösségi szinten optimális lenne.
Tipikus meritorikus jószágnak szokták tekinteni például a biztonsági öv használatát,
demeritorikusnak a személygépkocsival való közlekedést. A meritorikus javak elemzése
fontos jelenségekre hívta fel a figyelmet, a gyakorlatban viszont nem vezetett olyan
egyértelmű kategorizálhatósághoz vagy olyan formális analitikai lehetőséghez, mint a
közjavak elmélete. Ezt egy késői cikkében maga MUSGRAVE is beismerte (1996). Vannak,
akik kifejezetten veszélyesnek ítélik a meritorikus javak elméletéből levont gyakorlati
következtetéseket, mivel ilyenkor anélkül történik állami beavatkozás a piaci viszonyokba
(közpénzek elköltése és ehhez adóbevétel elvonása a gazdaságból), hogy ennek pontos oka és
hatásmechanizmusa kellően meghatározható, felmérhető lenne. A meritorikusnak mondott
javak esetében az egyéni és a társadalmi optimum eltérése általában vagy információs
aszimmetriára (a fogyasztó nincs tisztában a veszélyekkel vagy a hosszú távú
következményekkel, illetve hajlamos azokat alulértékelni) vagy pedig erős externális
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hatásokra (a hasznok és károk nemcsak a döntést hozó fogyasztónál, hanem másoknál is
megjelennek), esetleg mindkettő együttes előfordulásaira vezethetőek vissza.
Tisztán elméleti alapon allokatív állami beavatkozást ezekből csak az externális hatások
indokolnak. Az információs problémát ellenben nem javak állami biztosításával, hanem
például felvilágosító tevékenységgel célszerű orvosolni. Természetesen súlyos kétségek
merülhetnek fel azzal kapcsolatban, hogy mennyire hatékony a dohányzás vagy az alkohol
elleni propaganda; vagy például, hogy a teljes hiteldíj mutató (THM) kötelező közzététele
mennyire befolyásolja a hitelfelvevők döntéseit.
Végül, említést kell arról is tenni, hogy nemcsak az fordulhat elő, hogy közjavakat
magánszinten (nem állami megrendelésre, hanem teljesen állami beavatkozás nélkül) is
előállíthatnak, hanem gyakran találkozunk akár magánjószágok állami előállításával, illetve
ezek állami eszközökkel való elosztásával is. Ennek egyik oka természetesen a meritorikus
javak fent vázolt problémája. A magánjószágok állami allokációjához vezethet az is, ha ezek
technológiailag vagy akár csak a hagyományok miatt szorosan hozzákapcsolódnak valamely
közjószághoz, vagy államilag szolgáltatott közösségi vagy díjköteles jószághoz. Ilyen lehet
például a kórházi ellátásoknál a gyógyító szolgáltatás mellett nyújtott egyéb, ún.
„hotelszolgáltatás” (étkezés, szállás, mosás). A világban sok helyen – miként Magyarországon
is – az egészségügy finanszírozási reformjának éppen egyik fontos dilemmája, hogy
pénzügyileg a kétfajta szolgáltatás hogyan választható szét egymástól. Illetve méltányossági
alapon is tolerálható, hogy a hotelszolgáltatás minősége bizonyos határok között erősebben
függhessen az ellátott fizetőképességétől illetve biztosításától, mint a gyógyító szolgáltatás.
Példánkban a Pilisi Parkerdő Zrt. ingyenes használatának közgazdasági bemutatásánál
HANS J. ALLINGER és GULESZKIJ (2000) tanulmányának logikai rendszerét követjük. A Pilisi
Parkerdő Zrt. erdőterületei döntően Pest megyében találhatók, területének nagy része a Duna–
Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozik, így védelem alatt áll. Allokációs szempontból akkor indokolt
az ingyenes működtetésű állami szolgáltatás, ha sem kizárhatóság, sem pedig rivalizálás nem
áll fenn. Egy nemzeti park esetében a nem fizető látogató kizárása elvileg megoldható, de
rendkívül magas járulékos költségeket jelent a kerítés, a beléptető rendszer és a további
azonosítás technikai megoldása miatt. A rivalizálás problémája is csak részlegesen
jelentkezik. Meg kellene határozni, hogy milyen többletköltségeket okoz a látogatók
számának növekedése (pl. szemétszedés). A többletköltségek jelentős részét az teheti ki, hogy
a látogatók nagy száma esetén csökkenni fog a park nyugalmának, a természetben való
zavartalan elmerülésnek az élvezeti értéke (hasznossága), ez az ún. crowding costs. Tehát ez,
mint a valóságban oly gyakran, nem tiszta közjószág. Az állami allokáció – a létesítés és a
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használat kérdéseiről – csak a költségek és hasznok mélyebb elemzése nyomán dönthetünk
eredményesen.
Az ingyenesség indokolt, ha:
• a zsúfoltságból adódó költségek az igények tényleges kielégítéséig nem jelentkeznek,
• a díjszedési költségek a díjszedéssel elkerülhető jóléti veszteséget meghaladják.
A hazai állami erdőgazdaságokban számos esetben találjuk szembe magunkat olyan
helyzettel, ahol az eredeti musgrave-i ismérvek mentén való csoportosítás esetén nem tiszta
köz-, és nem tiszta magánjószágokról van szó. Nyilvánvalóan másként viselkedik a nagy
kiterjedésű, sűrűn lakott városoktól távolabbi erdő, máshogy a városkörnyéki parkerdő és
megint máshogy a növényritkaságok egész sorát rejtő arborétum.
Az első esetben gazdaságilag nyilvánvalóan nem racionális a kizárás megvalósítása és
ezzel

együtt

valamifajta

díjszedési

rendszer

bevezetése.

Amennyiben

megfelelő

kommunikációval sikerül elérni, hogy a látogatók tartózkodjanak a természetet közvetlenül
súlyosan kárósító tevékenységektől, akkor a crowding costs jellegű többletköltségek – ha nem
is elhanyagolhatóak, de – biztosan kisebbek a kizárás költségeinél (a várható bevételek
valószínűleg nem tudnák finanszírozni ezeket a többletköltségeket sem).
Az arborétumok esetében teljesen más a helyzet, hiszen a bennük található
növényritkaságok védelme (közgazdasági értelemben a kiugróan nagy többletköltségek
megakadályozása) önmagában indokolja a látogatók körének felügyeletét; sok esetben –
társadalmi okok miatt – ingyenes a belépés az állami erdőgazdaságok által fenntartott
arborétumokba (pl. Kecskeméti Arborétum). Így a kizárás költségét vélhetően meghaladja az
ennek segítségével elérhető járulékos költségcsökkentés mértéke. Hozzáadódik az a
tapasztalat, hogy bizonyos időszakokban (pl. rododendronok virágzása) olyan nagy az
arborétumok látogatása iránti igény, hogy ennek indokolt lehet a díjszedéssel való
csökkentése. A magas kereslet miatt a beszedett díjak – ha szerény mértékben is – képesek
hozzájárulni az intézmény fenntartásához.
Az előző két példa között helyezkedik el – elméletileg – a városhoz közeli kisebb
parkerdők esete, ahol a többletköltségek – a látogatók nagy száma miatt – komolynak
ítélhetők, ugyanakkor kisebb kiterjedésük miatt bekerítésük és így az illetéktelen látogatók
kizárása technikailag és gazdaságilag egyaránt a lehetséges tartományba kerül. Célszerű
ugyanakkor mérlegelni, hogy mekkora többlethasznot eredményez a társadalom számára a
rendszeres erdőlátogatásból származó egészségi/egészségügyi és kulturális nyereség, továbbá
azt is, hogy ez mennyivel csökkenne, ha a parkerdők látogatása is a fizetőképes kereslethez
lenne kénytelen igazodni.
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2.1.4. A közjólét értelmezése

A közjólét fogalma két alapvető gondolatot, a közszférát és a jólétet egyesíti (SPEARS et al.
2010). A „közjó” (bonum commune) – jogon túli fogalom – elsősorban az emberi közösség
célirányultságát jelenti, és feltételezi a személyek, mint individuális és szociális lények,
bizonyos célra törekvő és együttműködő rendjét. Ennek a célnak ad keretet a közjó fogalma,
amely „azoknak a társadalmi életfeltételeknek az összességét jelenti, amelyek lehetővé teszik
az emberek, és azok különböző csoportjai számára a humánumon nyugvó társadalom
harmonikus rendjét, a kölcsönös önmegvalósítást és kiteljesedést” (KURUCZ, 2007).
RÉVAI SÁMUEL „az állam föladata a közjólét előmozdítása, erre való eszköze a polgárok
munkája s minden szolgáltatása” definíciója óta bő száz év telt el (RÉVAI, 1901). Ma már azt
tartjuk, hogy a közjónak kifejezetten az emberi értékek megvalósítása a rendeltetése,
ennélfogva a közjó a modern emberi társadalom alapelve (szociális princípiuma), ezen
keresztül pedig jogrendszerének fundamentuma valamint viszonyítási és értékelési pontja.
A társadalmi jólét az egyének és a gazdasági folyamatok viszonyrendszerének állapotjelzője.
A társadalmi jólét a társadalom belső békéjén – a társadalmi békén – nyugvó olyan érték,
mely leginkább a társadalom tagjainak fizikai „komfortérzetét” meghatározó anyagi javak,
fogyasztási cikkek és szolgáltatások mennyiségével és színvonalával jellemezhető.
A társadalmi erőforrások működtetésének – a katasztrófahelyzetek elhárításán túl –
elsődlegesen az a célja fogadható el, mely társadalmi békében, társadalmi jólétben és
természeti folyamatokkal harmonizáló társadalomban a közjót szolgálja. JOHN E. HANSAN
(2012) úgy definiálta a közjólétet, mint különböző adóval támogatott programokat, melyek
pénzbeli segítséget vagy szolgáltatásokat nyújtanak magánszemélyeknek, családoknak,
mindazoknak, akiket támogathatónak ítélnek meg jövedelmük és vagyonuk alapján.
Az erdők használata kapcsán a közjófelfogások nem tárgyalhatók a fenntarthatóság nélkül.
Ismereteink szerint HANS CARL VON CARLOWITZ (1645-től 1714-ig élt szász erdész) használta
először a fenntarthatóság fogalmát, mely sokáig „erdészeti” belügy maradt, majd megjelentek
benne a következő nemzedékek és a gazdasági kötelezettségek a közjó figyelembevételével.
Az ipari fejlődés felgyorsulásával ugrásszerűen megnőtt az igény a fa iránt, mellyel
párhuzamosan az erdő rendszerként megóvása, vagyis közjóléti működtetése is értékké vált
(TAMÁS, 2006). Az erdő használatáról szóló viták az eltérő közjófelfogásokra közvetlenül is
visszavezethetők. A fenntarthatóság korszerű gondolata a társadalmilag igazságosnak tartott
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gazdasági fejlődési változatok és a hagyományos környezetvédelem metszéspontjában alakult
ki. A fenntarthatóság kérdése így tulajdonképpen a közjó fenntartásának, működtetésének
fennálló programjaihoz való adaptációt is jelenti.
A fenntarthatóság fogalma egyre inkább közeledik egy kozmopolita közjófelfogáshoz: az
emberek globális függősége egymástól, a határokat metsző ökohatások megléte, valamint a
különböző fejlettségű társadalmak egyre közösebbé váló önértékelési keretei és mozgásterei.
„A

környezeti

javak

közjókénti

megfogalmazása

a

társadalmi

igazságosságot

a

fenntarthatósági gondolkodás központi elemévé teszi.” (TAMÁS, 2006) Mindeközben –
természetesen – maga az antik politikai filozófiából kinövő közjó fogalma is változott, és több
(kutatási) területen is megjelent.
A közjólétre már sok szerző számos definíciót adott, azonban ezek között egyet sem
találunk, amely az erdővel kapcsolatos szerteágazó közjóléti tevékenységet lefedné. Mi – a
témánkra leszűkítve – a közjólét alatt értünk minden olyan, az állami erdőgazdaság által
végzett

tevékenységet,

ami

hat

az

egyén

egészségére,

szellemi

fejlődésére,

környezettudatosságára, identitására és természetszeretetére.

2.1.5. A közjólét és a közjószág fogalmának kapcsolata

Az erdők közjóléti funkciójának tanulmányozása során rendszerint gazdaságilag nehezen
megválaszolható kérdéseket fogalmazunk meg magunkban. A tulajdon kötelez, annak
használata során a köz érdekét, a közjót kell szolgálni(a).
A közjólét egyszerre jelenti – többek között – a társadalom élelmezésügyi biztonságát mint
közérdeket, a közegészségügyet mint stratégiai tényezőt, az egészséges természeti
környezetet, a rurális örökséget, melyek a tájjellegű termelés nevesített fogalmaiban
tükröződnek. Magába foglalja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek előállítását,
forgalomba hozatalát és kereskedelmét is. Ez a használati jogosultság a kötelezettség
felértékelődésével jár, amely mintegy háttérbe tolja a tulajdon intézményét, és a hasznosításra
kötelezett tulajdont tekinti kiindulópontjának (KURUCZ, 2007).
Magánerdők esetében a tulajdonos információ-ellátottsága, egyéni preferenciái és
rövidebb-hosszabb távú gazdasági érdekei döntően meghatározzák az erdőhasznosítási módok
közti választást, valamint a különböző, egymást ki nem záró lehetőségek kombinálását.
Az állami tulajdonban, állami cégek kezelésében lévő erdők esetében alapvetően más a
helyzet, hiszen itt a hasznosító erdőgazdaság kétségtelen gazdaságossági kritériumai mellett
26

más, makrogazdasági-társadalmi szempontokat is szükséges lehet mérlegelni. Ezek közé
tartozik például a természeti környezet megóvása, a nemzeti vagyonunk és nemzeti értékeink,
történelmi emlékeink védelme, az egészségmegőrzés, a természetszeretetre, identitásra
nevelés, vagy egyszerűen a boldogság és jólét – esetleg bruttó hazai termékben (GDP) nem is
mérhető – növelése. Fontos feladat lehet a magánerdőkben található közjavak (pl. az Országos
Kéktúra útvonal magánerdőre eső része) – állami segítséggel történő – támogatásának
növelése térítésmentesség mellett.
Megoldást nem kínál a fenti problémakörre, de az abban való eligazodást mindenképpen
segíti, ha az alábbiakban áttekintjük az egyes javak (különös tekintettel a közjószágokra)
közgazdasági tulajdonságainak elméleti meghatározását.

2.1.6. Az erdő közjóléti funkciója a közjavak elméletének tükrében

A társadalom-természet viszony és az állami tevékenység közötti összefüggéseket az állami
funkciók különálló – sorrendben első – csoportjaként definiálta SZILÁGYI PÉTER (2006),
melyek felölelhetik az állami tevékenység és az egészségügyi, demográfiai viszonyok, a
természeti csapások elhárítása, a természeti környezet állapota, a természettudományok
fejlettsége közötti összefüggéseket. „A társadalom és a természet viszonyának befolyásolását
szolgáló funkciókat az indokolja, hogy a társadalom létezésének feltétele a külvilág, a
természet” (SZILÁGYI, 2006), ugyanakkor bizonyos esetekben és vonatkozásokban a
társadalmat védeni is kell a természettel szemben (pl. kullanccsal szembeni védekezés
/CHRISTOVA et al. 2003/; szezonális allergiás reakciót okozó fafajok kivágása /SOGNI, 2000/;
veszélyes fák kivágása). BARKER (1986) az őszi falevélhullást is veszélyesnek tartja, igaz,
városban a járda és az aszfalt csúszóssá válása következtében.
Magyarország Alaptörvénye (2011) kimondja, hogy a természeti erőforrások, különösen a
termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség védelme, fenntartása és a jövő
nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.
Az erdők közjóléti szolgáltatásai alapjában térítésmentesen vehetők igénybe, a közjóléti
szolgáltatások infrastruktúrájának kiépítése, fenntartása elsősorban a forrásokkal részben
rendelkező állami erdőgazdaságoknál biztosított. A magánerdő-gazdálkodók ez irányú
tevékenysége forráshiány és a korlátozott bevételi lehetőség miatt minimális. Az állami
tulajdonú

erdővel

szemben

támasztott

társadalmi

igényeket

és

kötelezettségeket

nagymértékben szétválasztották a magánerdőtől, az előbbivel szemben minden bizonnyal a
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legjelentősebben – nemzetközi szinten is – az immateriális jellegű szolgáltatások, a védelmi, a
rekreációs, „erdőjárási” igények növekedtek (SOLYMOS, 2004).

2.1.6.1. Nemzetközi kitekintés Európába
A „valódi” közjavakat tágan értelmezve, az Európai Unió kormányzati kiadásaik kevesebb,
mint 10%-át fordítják rá, de folyamatosan kis részét képezik a kormányzat költségeinek.
A kormányzat által finanszírozott javak és szolgáltatások árai gyorsabban nőnek, mint a piaci
javaké (FIORITO – KOLLINTZAS, 2004). Az adatok alapján elmondható, hogy az Európai
Unióban az erdőgazdálkodás területe közvetlenül mintegy 350 000 embernek ad munkát, az
erdőtulajdonosok becslése szerint az EU erdei 16 millió ember számára biztosítanak
megélhetési forrást (EU-BBP, 2010). A hazánkkal szomszédos és a Visegrádi országok
erdészeti és erdőkezelési jellemzőit az 1. mellékletben foglaljuk össze.

2.1.7. Az erdő kvázi közjószági jellege – externális hatások

Az állam valamilyen formában a világon mindenütt támogatja az erdő fenntartását, az
erdőgazdálkodás egy – különböző mértékű – része állami tulajdonban van, és azt mindenhol
kormányzati forrásokból tartják fenn (SOLYMOS, 2004; VAHID – VAHIDNÉ, 2006). A TBFRArégió országaiban 2000-ben a köztulajdon – zömében állami tulajdon – két szélsőértéke 100%
(Albánia, FÁK országok) és 7,3% (Portugália) voltak (CSÓKA, 2002). Hazánkban 2010-ben az
állami tulajdonú erdőterület aránya elmaradt mind a szomszédos országok (átlagosan 63,9%),
mind a Visegrádi országok állami tulajdonú erdőterületeinek hányadától (átlagosan 67,4%).
A szemléltetett tulajdonlási hányad alapján ez a tény – ti. Magyarországon az állami tulajdonú
erdőterület a környező országokénál kisebb arányú (2. melléklet) – a nemzetközi trendet
figyelve már a közeljövőben megváltozhat. Az erdőterület tulajdonlásában az elmúlt tíz évben
(2000 és 2010 között) bekövetkezett változás adatait mutatja a hazánkkal szomszédos és a
Visegrádi országok vonatkozásában a 3. melléklet, valamint az Európai Unió 27 tagállamának
vonatkozásában a 4. melléklet. Míg a környező országokban az állami tulajdonú erdőterületek
aránya átlagosan évente 1,3%-kal csökkent, addig az ezen országokon kívüli EU
tagállamokban az állami tulajdonú erdőterületek aránya átlagosan évente 0,1%-kal nőtt.
Európa erdeinek aktuális tulajdon szerinti megoszlásáról ad képet az 5. melléklet, ami
azonban elfedi a sokszínű tulajdonosi struktúrát: Ausztriában állami tulajdonú, de
magánformájú vállalkozásokról, Finnországban állami vállalatokról beszélhetünk, míg
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például

Nagy-Britanniában

egyes

feladatok

a

közszférához,

míg

más

feladatok

vállalkozásokhoz rendeltek (LETT, 2008).
Ha az erdőből csak a közvetlen felhasználónak származna haszna, akkor – tökéletesen
kompetitív piacot feltételezve, és a gazdaságon kívüli szempontokat figyelmen kívül hagyva
(Magyarországon jelenleg az erdőterületek 56,4%-a van állami erdőgazdasági tulajdonban) –
nem lenne indokolt az állam közjóléti szerepvállalása, mivel a magánerdő-gazdálkodók
minderről optimálisan gondoskodnának. Az erdő közjóléti szerepe azonban általában kvázi
közjószágnak vagy vegyes jószágnak tekintendő, mivel externális hozamok kapcsolódnak
hozzá.
Externáliák alatt azokat a külső gazdasági hatásokat értjük, amelyek nem a döntéshozó
egységnél jelentkeznek, és amelyek közvetlenül érinthetik a döntésben részt nem vevő
egységeket, személyeket, területeket. A kvázi közjószágok vagy vegyes jószágok részben
magán-, részben pedig kollektív természetűek. A haszon egy része osztható, ennyiben
magánjószágok, ugyanakkor kollektív természetűek is, mivel a haszon egy része oszthatatlan.
Az erdő közjóléti beruházásainak közvetlen haszonélvezője a több-kevesebb idejét erdőben
eltöltő turista vagy látogató. A közjóléti beruházás ilyen értelemben osztható és hasonló más
magánjószágokhoz. Az erdő közjóléti beruházásának osztható haszna mellett azonban olyan
externális haszonnal is jár, melyet a társadalom minden tagja, vagy nagyobb számú – de az
erdőbe ki nem látogató vendég – csoportja élvez. A társadalom minden tagja előnyre tesz
szert abból, ha például – az erdőnek köszönhetően – jobb a levegő minősége.
Mindez addig igaz és jó, amíg az erdő nem „telik meg” látogatóval. (Már több mint tíz
esztendeje – felmérés alapján – évi tízmillió látogatói napot regisztráltak Budapesten és
agglomerációjában.) Az erdei turisztikai vonzerők, illetve az erdőre nehezedő különféle
humán

terhelések

az

erdőállományra,

a

(park)erdei

infrastruktúrára,

valamint

a

túrázók/látogatók relaxációs és tanulási tevékenységére egyaránt nagy terhelést jelentenek
(LOMNICZI, 2009). Egyik napról a másikra válhat potenciálisan veszélyeztetett természeti
értékké az „Év fája” verseny győztese illetve helyezettjei, amennyiben a verseny hatására
olyan sok kiránduló és természetbarát keresi fel, amire nincsenek felkészülve (6. melléklet).
Általános jelenség lehet egy-egy célterület túlterheltsége a kereslet térbeli és időbeni
koncentrációja miatt, ami sokszor eléri vagy meghaladja a fenntarthatóság határát. Az erdei
szolgáltatók által esetlegesen alkalmazott árak nem tartalmazzák a környezet megóvásának és
helyreállításának externális költségeit, ez szintén szükségessé teszi az állami szerepvállalást.
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Ez irányulhat
• a költségek fogyasztók általi megfizetésére (pl. belépődíj),
• az érzékeny területre irányuló forgalom mennyiségi korlátozására (szálláshelykapacitás limitálása),
• hatékonyabb természet- és örökségvédelmi eszközök alkalmazására (nemzeti park
létesítése, műemlék megfelelő funkcióval történő felújítása, pl. a Bükki Nemzeti
Park ~ 95%-át erdő borítja, fokozottan védett területe 5704 hektár),
• a kereslet időbeni és térbeli átcsoportosítására (új célterületek fejlesztése
támogatással, kedvezménnyel).
Az erdő (turisztikai) fejlesztéseiben a közjavak lényeges szerepet játszanak. Ezek olyan,
emberi tevékenység nyomán létrejövő javak, melyek a társadalom minden tagja számára
azonos mértékben hasznosak. Másként fogalmazva, ha valaki egy közjószágot fogyaszt, azzal
nem zár ki másokat annak fogyasztásából, és nem is csökkenti az igénybevehetőség mértékét
mások számára (l. részletesen 2.1.3. fejezetben). Például, ha egy túrázó turistaútjelzéssel
ellátott útvonalon halad, azzal nem csökkenti más túrázó számára a turistaútjelzés értékét, sem
annak hasznát – vagyis a turistaútjelzés tipikus közjószágnak tekinthető. A közjavak
legtöbbször egyúttal kollektív javak is: vagyis olyan javak, amelyeket nem a piac, hanem a –
központi vagy helyi – kormányzat biztosít (SAMUELSON – NORDHAUS, 2012). A turistaútjelzés
jó szemléltető példája annak, hogy nem a piac biztosította jószágról van szó. (Hazánkban a
turistaútjelzések festését és karbantartását többnyire társadalmi összefogás eredményezi: a
turistautak jelzéseinek fenntartását a Magyar Természetbarát Szövetség vagy a vele partneri
viszonyban együttműködő szervezetek végzik /MTSZ, 2010/).
A közjavak egy része természeténél fogva oszthatatlan, vagyis a fogyasztásából egyéni
szinten gyakorlatilag nem zárható ki senki. Ilyennek bizonyul például a nemzetvédelem, a
közbiztonság, a fogyasztóvédelem, a talajvíztisztítás vagy a városi közvilágítás. Más
közjószágnál elvileg lehetőség van az egyéni hasznok differenciálására, ám az állam bizonyos
társadalompolitikai célokból ragaszkodhat azok közszolgáltatásként való biztosításához
(jellegzetesen ilyen javaknak tekinthető a közoktatás, a közegészségügy).
A turizmus számára fontos közjavak többségét nem csupán és nem elsősorban a turizmus
szereplői találják hasznosnak (JANCSIK, 2007). A már említett turistaútjelzések megfelelő
hálózata nélkül nem fejlődhet a túrázás, ami előnyösen hat az infrastruktúrát és a kiszolgáló
szolgáltatásokat üzemeltető helyi lakosság foglalkoztatására is.
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2.2. A magyarországi erdőterületek és a közjóléti erdőgazdálkodás jellemzése

Hazánk

területének

mintegy

egyötöde

erdő

(1 927 700 hektár),

ami

a

tervszerű

gazdálkodásnak, a telepítéseknek köszönhetően – a kitermelés ellenére és a globális erdőirtási
folyamatokkal ellentétesen – évente átlagosan öt–tízezer hektárral gyarapszik (MGSZH,
2011; NÉBIH, 2012b. 7–10. melléklet). Az utóbbi tíz évben mintegy 90 ezer hektár erdőt
telepítettek, ami 1%-os növekedését, összességében pedig a termőterületek egynegyedének
fás vegetációjú borítását eredményezte. (Mindezt úgy sikerült elérni, hogy a rendszerváltással
nem csak a környezetvédelmi szempontok és a gazdasági célok változtak, de az erdőterület
jelentékeny hányada magánkézbe került. Továbbá, az összes fakitermelés mindig sokkal
elmarad az erdőtervben engedélyezett fakitermelési lehetőségektől: az erdeinkben
kitermelhető famennyiséget – a tartamos erdőgazdálkodás követelményéből kiindulva – a tíz
évre szóló erdőtervek határozzák meg. A teljes hazai erdőterületen erdőterv szerinti
gazdálkodás folyik, a fakitermeléseket az erdészeti hatóság évente engedélyezi, és számba
veszi a teljesítéseket.) Az ország erdősültsége folyamatosan javul (11. melléklet), bár a
20,7%-os hányaddal még elmarad a nemzetközi átlagtól (az EU 27 országára vonatkozóan
36,9%, 12. melléklet). Hazánkban a – 35–50 év alatt elérendő – hosszú távú cél a Nemzeti
Erdőprogram (2006–2015), a Nemzeti Környezetvédelmi Program (2009–2014) és a Nemzeti
Erdőtelepítés Program értelmében az optimálisnak tartott 27%-os erdősültség elérése
(1110/2004. Kormányhatározat, 2004; 96/2009. OGY határozat, 2009; NEtP, 2008;
NVT, 2004).
Az erdőterület több mint fele (56,4%) állami tulajdonban van, ezek 92 százalékán – közel
1,065 millió hektáron – a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó huszonkét állami erdészeti részvénytársaság látja el az erdészeti és erdőkezelési
feladatokat.

2.2.1. Az erdővagyon

A nagy területi részarány ellenére az erdőgazdálkodás (a fafeldolgozó ipar ebbe nem tartozik
bele) éves teljesítménye a nemzetgazdaság egészében (GDP) az 1999. és 2001–2005. évben
elért 0,3%-os értéket (Jelentés, 2000; Jelentés 2002; Jelentés, 2003; Jelentés, 2004; Jelentés,
2005; Jelentés, 2006) követően – évek óta változatlanul – mindössze 0,1%-ot (Jelentés, 2007;
Jelentés, 2008; Jelentés, 2009; Jelentés, 2010; Jelentés, 2011; Jelentés, 2012), más,
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nemzetközi szinten publikált adat szerint 2010-ben 0,8%-ot (SoEF, 2011) képviselt. Anyagi
teljesítményét és az erdő vagyoni értékét, valamint annak hozadékát azonban sokszorosan
meghaladja az immateriális érték, amelyet az erdő a társadalom egészének szolgálatában
betöltő sokirányú védelmi és közjóléti funkcióin keresztül gyakorol. Hazánk erdeinek értéke
nagymértékben meghaladja az 1000 milliárd forintot. A huszonkét állami erdőgazdaságnak
további kb. 70 milliárd forint saját tulajdona van (MFB, 2011). Az erdőből származó
faanyagra és erdei melléktermékekre épülő úgynevezett fa- és nem faalapú iparban, valamint
az egyéb gazdasági ágazatokban hozzáadott értékkel együtt azonban sokkal nagyobb
részarányról beszélhetünk. (A GDP előállításához 2011-ben a mezőgazdaság, az
erdőgazdálkodás és a halászat együttesen folyó alapáron számítva 4,6%-kal járult hozzá
/KSH, 2012/.)

2.2.2. Az erdő rendeltetése

Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi törvényt (2009. évi XXXVII. törvény) megelőző
96/LIV. törvény az erdők többcélú hasznosítása, fenntartható használata, környezeti,
társadalmi szerepének kiemelése jegyében született (1996. évi LIV. törvény). Az így létrejött
termelés–védelem–közjólét hármasságának és egymás mellettiségének eszmeisége a modern
erdőgazdálkodási szemlélet sajátja.
Az erdő elsődleges rendeltetése – összhangban a hatályos törvénnyel (2009. évi XXXVII.
törvény) – (a) védelmi, (b) közjóléti és (c) gazdasági lehet. Ezek a rendeltetések a jogalkotó
szándéka szerinti preferenciát is mutatják: míg korábban (a) védelmi, (b) gazdasági, (c)
egészségügyi-szociális, turisztikai és (d) oktatási-kutatási célokat szolgálók lehettek (1996.
évi LIV. törvény), addig – szemléletváltás eredményeképpen – napjainkban a védelmi
funkciókat követően a második helyen a közjóléti rendeltetés áll. Ez azt is tükrözi, hogy az
erdőgazdálkodás háttérbe szorult az erdő egyéb hasznosításának előnyben részesítése mellett.
Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy Magyarországon az erdők gazdasági rendeltetése
nagymértékben háttérbe szorult volna. A különböző rendeltetésű területek összegzésével
megállapíthatjuk (13–14. melléklet), hogy hazánkban (még mindig) a gazdasági rendeltetésű
területek aránya a legnagyobb (62,7%), bár a védelmi (talajvédelmi, vízvédelmi,
településvédelmi, természetvédelmi) rendeltetésű erdők területe és aránya – a 2009. évben
hatályba lépett új törvényi változások miatt a gazdasági erdők rovására – folyamatosan
növekszik (15. melléklet).
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a) A védelmi (természet- és környezetvédelem, egyéb) szempontok megvalósítása
érdekében védelmi rendeltetésű az az erdő, melyet a törvény annak minősít. A védelmi
rendeltetés lehet:
• természetvédelmi: a védett természeti területen lévő erdő;
• talajvédelmi: a meredek hegyoldalon, a sekély termőtalajon, az erodált területeken
lévő, valamint a víz és a szél káros hatásának kitett talajok védelmét szolgáló erdő;
• mezővédő: a szomszédos mezőgazdasági terület védelmét szolgáló erdő;
• honvédelmi;
• határrendészeti-nemzetbiztonsági: a határrendészeti és nemzetbiztonsági érdekeket
szolgáló erdő;
• vízvédelmi: a talaj vízháztartását szabályozó, a források vízbőségét és tisztaságát,
a víztározóknál és egyéb víznyerőhelyeknél a víz tisztaságát, valamint a vízbázisok
védelmét szolgáló erdő;
• partvédelmi: az árvízvédelmi töltés hullámverés és jég elleni védelmét szolgáló erdő,
a csatorna, a folyó, a tó és holtág partszakaszait védő erdő;
• vízgazdálkodási: az árvízi lefolyási sávban az árhullámok biztonságos levezetését
lehetővé tévő erdő;
• településvédelmi: a települési területet védő, valamint belterületi erdő;
• tájképvédelmi: a természeti táj szépségének megőrzését, vagy a tájban történt káros
beavatkozás takarását szolgáló erdő;
• műtárgyvédelmi: az utak és műtárgyaik, a vonalas vízi létesítmények, a vasutak és
tartozékaik védelmét, takarását, a közlekedés biztonságát szolgáló, a környezeti
terhelést csökkentő erdő;
• erdészeti

génrezervátum:

az

erdészeti

szaporítóanyag-gazdálkodás

biológiai

alapjainak megőrzését szolgáló erdő;
• örökségvédelmi: a történelmi emlékhely területén lévő, illetve a kulturális örökség
védelmét szolgáló erdő;
• bányászati: a bányák biztonsági övezetében lévő, bányaszakadásos, földomlásos,
földcsuszamlásos, veszélyeztetett területen lévő erdő;
• Natura 2000: a Natura 2000 területeken lévő erdő;
• erdészeti arborétum: olyan élőfa-gyűjtemény, amely nem tartozik az arborétumokat
meghatározó, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály hatálya alá.
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A védett természeti területen lévő erdő természetvédelmi elsődleges rendeltetésű, ez
a rendeltetés a védettség fennállása alatt nem változtatható meg. Védett természeti
területen lévő erdő esetében gazdasági célú rendeltetések további rendeltetésként nem
adhatóak. (2009. évi XXXVII. törvény)

b) Közjóléti rendeltetések:
• parkerdő: sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt erdő;
• gyógyerdő: a gyógyintézet területén és annak környezetében lévő erdő;
• tanerdő: oktatási tevékenység célját szolgáló erdő;
• kísérleti: erdészeti kutatás, kísérlet céljára kijelölt erdő;
• vadaspark: az erdőben a külön jogszabály rendelkezései szerint kialakított és
elkerített terület. (2009. évi XXXVII. törvény)

c) Gazdasági rendeltetésű az erdő, mely
• faanyagot termel: a faanyagtermelést szolgáló erdő;
• szaporítóanyagot termel: a szaporítóanyag-termelést szolgáló erdő;
• vadaskert: az intenzív vadgazdálkodásra kijelölt bekerített erdő;
• földalatti gombát termel: földalatti gomba termelését szolgáló erdő. (2009. évi
XXXVII. törvény)

Sokan azt gondolják, hogy azzal teszi a legjobbat az ember, ha magára hagyja az erdőt, és
nem gazdálkodik benne. Pedig a hazai erdőállomány szinte teljes egésze emberi
közreműködéssel született: Magyarországon nincs – ökológiai értelemben vett – őserdő. (Aki
érintetlen őserdőben szeretne túrázni, annak legalább félezer kilométert kell autóznia a
Kárpátokig, hozzánk legközelebb ott található ember nem „érintette” fás kultúra.) Az erdőt
kezelni kell, bennük gazdálkodni szükséges, így ha az ember magára hagyja a fával borított
területeket, a változó környezeti viszonyok mellett az egyet jelentene állapotuk leromlásával.
Magyarországon évszázadok óta – az előzőekben említettek szerint is – tervezett
erdőgazdálkodás folyik.
A parkerdei infrastruktúra fenntartása, a civilizációs ártalomként az erdőkben megjelenő
hatalmas mennyiségű szemét elszállítása, az erdőkbe húzódó hajléktalanok gondjainak
megoldása mind-mind jelentős terhet ró az erdőgazdaságokra.
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2.2.3. Az állami erdőgazdaságok

A huszonkét állami tulajdonú erdőgazdasági részvénytársaság által kezelt – üzemi –
erdőterület 1 087 223 hektár, az összes hazai erdőterület 56,4%-a (NÉBIH, 2012a), az
országosan védett erdőterület mintegy 90%-a (MFB, 2011. 16–17. melléklet).
Az erdőt kezelő társaságok tulajdonosként az 1945-ben kezdődött folyamat eredményeként
nagy tapasztalatra tettek szert (1945. évi VI. törvény, 1945; SZOVJÁK, 1985). Az állami
erdőgazdasági részvénytársaságoknak kiemelt szerepe van, és lesz a jövőben is a közcélú és
közérdekű feladatok megoldásában. A hazai erdők 36,2%-a ún. védelmi erdő, vagyis
vízvédelmi, talajvédelmi, part- és településvédelmi feladatokat lát el (NÉBIH, 2012b.
13. melléklet). Az erdészeti társaságok gazdasági feladata – egyebek között – az erdők
természetes, illetve mesterséges felújítása, valamint a fiatal erdők ápolása és nevelése, a
nyiladékok és a határjelek karbantartása, valamint ahol indokolt, az erdőszerkezet átalakítása.
A gyenge termőhelyi adottságú, ám közcélból fenntartandó erdők felújításáról ugyancsak e
társaságok gondoskodnak, és az erdészeti hatóság javaslata alapján a szakminiszter által
elrendelt közérdekű erdővédelmi feladatok elvégzése is rájuk hárul. Erdőgazdálkodási
tevékenységet látnak el, és nem utolsó sorban az erdő természeti egyensúlyának és az
egészségi állapotának megőrzése, az ismeretterjesztés, oktatás és kutatás is feladatuk.
Az állami erdőgazdaságoknak számos közérdekű feladata van, ide sorolhatók
• az új erdők telepítése,
• a természetvédelmi területeken a védett természeti értékek megőrzése, fejlesztése,
valamint
• a közjóléti tevékenységek.
• Kiemelhetjük a jóléti és parkerdők fenntartását, az üdülő, pihenő, séta és
kiránduló erdők, erdei táborok, továbbá
• a lakóterületeket és kiránduló központokat összekötő zöldfolyosók műszaki
létesítményeinek, tereptárgyainak fenntartását.
• Az erdei kisvasutak működtetése,
• a turisztikai célt szolgáló gépkocsiutak és autós pihenők karbantartása,
• az arborétumok, botanikus kertek gondozása,
• az illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtése és
• egyéb, közjóléti célt szolgáló műszaki létesítmények üzemeltetése és fenntartása.
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2.2.4. Az erdő mint közjószág

Az – állam nyújtotta – közjavakat érintő ágazatok közötti pénzáramlás nem létezik, ezeket
közfogyasztásként értelmezik, így faktorköltségen történik elszámolásuk, mint ágazatközi
áramlások a közszektoron belül. Ennek következtében a közszektor által nyújtott közjavak
fogyasztói nem azonosíthatók. Az erdőgazdaságok esetében ez azt jelenti, hogy a termelési
folyamat során felhasznált és a közszektor által nyújtott közösségi intermediereket nem lehet
feljegyezni.
Az áramlási körben a közjavakra történő elemzés kiterjesztése nem teszi lehetővé a zárt
monetáris áramlást (7. ábra). A ki- és beáramlások szükséges azonosítása nem teljes, mert a
háztartások

és

más

vállalkozások

fiktív

kiadásai

nem

befolyásolják

a

szektor

jövedelemkimutatását. A jelenlegi központi költségvetésben ezt a problémát még mindig
figyelembe kell venni az állami szektor által termelt közjószágok esetében (ún. integrált
megközelítés, CANSIER, 1996).

7. ábra. Erdőgazdasági közjavak körforgása zárt gazdaságban
Saját szerkesztés BERGEN (2001) alapján.

Mindazonáltal, ez a megközelítés a gazdasági körforgásban szintén nem tud elegendő
tájékoztatást nyújtani a közjavak kedvezményezettjeinek az állami szektorban: így nem ad
információt arról, hogy ezeket a javakat fogyasztják vagy használják – mint intermedierek – a
termelési folyamatban. Ezen túlmenően, ez a módszer a nemzeti érték hozzáadásával az
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ágazati részesedések torzulásához vezet. Az üzleti szférában a ráfordításként használt
közjavak nem számítanak intermediernek, így nem befolyásolják a szektorban hozzáadott
értéket. A közjavak helyes értelmezése és nyilvántartása az említett szektorban csak akkor
érhető el, ha a közvetett adók és támogatások áramlásának egyensúlya a privát cégek és az
állam számára egyenlő a köz-intermedierek pénzbeli értékét tekintve. Az erdőgazdaságokban
az integrált megközelítés alkalmazása azt jelenti, hogy az erdő – bizonyos értelemben –
közjószág, és azt, amit más szektoroknak nyújt, úgy kell elszámolni, mint az
erdőgazdálkodási szektor fogyasztása. A következmények hasonlóak lehetnek, mint a
közszektorban említett megállapítások (BERGEN, 2001).
Állami beavatkozás nélküli zárt gazdaság áramlását mutatja a 8. ábra. Az intézményi
szektorok ’Háztartások’, ’Erdőgazdaságok’ és ’Vállalkozások’ kiegészülnek a funkcionális
szektorral ’Változások a tőkeeszközökben’. A funkcionális szektor minden tranzakciót
nyilvántart, amelyek megváltoztatják az eszközöket vagy kötelezettségeket az intézményi
szektorban. Az erdőgazdálkodás – természetes eszközeit megváltoztató – tranzakciói láthatók
’A tőkeeszközök változásai’ és az ’Erdő természeti kincseinek változás’ megoszlása között.
A szektorok közötti összefüggés így már eszközökre vonatkozó, és eszközökre nem
vonatkozó áramlásokra oszlik.

8. ábra. Gazdasági szektorok tulajdonában lévő természeti kincsek
Saját szerkesztés BERGEN (2001) alapján.
37

2.2.5. Az erdő közjóléti szerepe és funkciója

Az állam kiemelkedő fontosságot tulajdonít az erdő közjóléti szerepének is. Buenos Airesben
1972. október 4–18. között a 7. Erdészeti Világkongresszus (7th World Forestry Congress,
WFC) fő témája az erdők és a társadalmi-gazdasági fejlődés (forests and socioeconomic
development) volt (FAO, 1972). Az erdő közjóléti szerepe hazánkban ennél korábbra nyúlik
vissza: Az Erdő 1967. évi 10. füzetében TÓTH SÁNDOR írását az Országos Erdészeti Egyesület
Szakülés[ének] az erdők többoldalú hasznosításának kérdéseiről az erdőgazdaságban
kapcsán közölték. A több mint fél évszázada papírra vetettek szerint ezt megelőzően –
érthetően – általában gazdasági jellegűek voltak az erdészet célkitűzései, „az utóbbi időben
azonban mindinkább előtérbe kerül a közjóléti feladatok hangsúlyozása. Mai szemlélettel az
erdészeti munkák tervezésénél messze túl kell nézni az erdő határain és a gazdasági szemlélet
szűk kereteiből kilépve olyan komplex tervezést kell megvalósítani, amely figyelembe veszi
az adott terület sokoldalú hasznosítását, a művelési ágak várható alakulását, a hasznosítással
járó területrendezéseket, a regionális tervezésből az erdőre háruló feladatokat, különös
tekintettel az erdők jóléti szerepének fokozására, feltártságának növelésére.” (TÓTH, 1967)
Ez volt az első eset, amikor nagy nyilvánosságot kapott az erdők és fásítások közjóléti szerepe
is, miközben világviszonylatban is kezdett előtérbe kerülni ez a rendeltetés. Az erdőművelés
lényege „ma már a gazdasági, biológiai és szociális megfontolások szintézise”, ahogy HANS
LEIBUNDGUT megfogalmazta (TÓTH, 1967).
KERESZTESI BÉLA úgy kezdte az Egyesült Nemzetek Szövetsége Élelmezési és
Mezőgazdasági Szervezete (FAO), valamint az Európai Gazdasági Bizottsága (EGB) közös
szakértői genfi értekezletéről – 1969-ben – írt beszámolóját, hogy „Az erdők közjóléti szerepe
az elmúlt másfél évtizedben világprobléma lett” (KERESZTESI, 1969). Az említett
világkongresszus magyar erdészek javaslatára fogadta el, hogy valamennyi erdőterület
egyidejűleg tölt be gazdasági, védelmi és közjóléti szerepet. Nemzetközi (politikai) szinten
először értékelték a másik két szereppel egyenrangúnak a közjóléti funkciót. Mindezek után
alig fél évtizeddel elkészült hazánkban az első doktori értekezés az erdők közjóléti
hasznosításáról (JUHÁSZ, 1973).
Az erdők közjóléti funkciójának alapját adó jellemzők:
• az erdő alkalmassága az ember testi-lelki felüdítésére csendes, környezetbarát
formában;
• az erdőnek az embernek az erdőhöz és a természethez fűződő hagyományos érzelmi
kötődését tápláló képessége (az erdő titokzatossága, mítoszok és tündérmesék);
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• az erdőnek a kulturális hagyományokat megőrző tulajdonsága;
• az erdő mint a festészet, költészet, zene tárgya és ihletője (BESZE et al. 2006).
A Pro Silva – a természetes folyamatokra alapozott erdőgazdálkodást szorgalmazó
erdészek 1989-ben, Szlovéniában alapított európai szövetsége – által ajánlott módszerek az
erdő közjóléti funkciójának fokozásához és megvalósításához:
• az üdülés nyugodt formáinak elősegítése, a megfelelő turistaút-hálózat és más
üdülési berendezések kínálatával;
• az üdülési kínálat és berendezések speciális területekre koncentrálása – amennyiben
szükséges;
• csendes erdőzónák létesítése az erdő „megtapasztalásának” lehetőségét biztosítva
(egy hely nyugodt gondolkodásra, álmodozásra, a természetbe olvadásra);
• vonzó fák, ligetek és más látványosságok (pl. színek, virágok, gyümölcsök, cserjék
és lágyszárúak) megőrzése, kialakítása;
• vonzó erdőképek fenntartása a változatos erdőszerkezetek megőrzése és kialakítása
révén;
• érintetlenül hagyandó erdőterületek kialakítása, ahol a természet a maga szabad útját
járhatja;
• erdei rétek, tisztások, völgyek, sziklakibúvások, vizek, kilátópontok megőrzése.
A közjóléti erdőgazdálkodás, valamint a környezeti és információs tevékenység jelentős
hozadéka a környezeti tudatosság.
Az állami erdőgazdálkodás szerepvállalása (közjólét) mellett felhozott érv, hogy a
társadalomnak

lehetnek

preferenciái

az

egészség

(az

egészséges

életmód),

a

környezettudatosság vagy/és az identitástudatra nevelés területén. Ha ezek bármelyike vagy
összessége cél, az állami erdőgazdálkodási beruházások támogatása olcsóbb eszköz lehet a
kívánt hatás eléréséhez, hiszen egyszeri beruházásról van szó, amely hosszú időre hatással
lehet mindezekre. A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) tulajdonosi joggyakorló célja,
hogy olyan erdészeti intézkedések részesüljenek támogatásban, amelyek közvetlenül
hozzájárulnak az erdők ökológiai, védelmi és rekreációs funkciójának, a biológiai
sokféleségnek

és

az

egészséges

erdei

ökoszisztémának

a

fenntartásához

vagy

helyreállításához. A támogatások célja az erdőgazdálkodók tartamos (ti. az erdőket és a fás
területeket olyan módon kell gondozni és használni, hogy azok biológiai változatossága,
termőképessége, felújítási kapacitása és életenergiája megmaradjon, meghatározó környezeti,
gazdasági és társadalmi funkcióknak megfeleljen, továbbá más környezeti rendszerek ne
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károsodjanak) és fenntartható erdőgazdálkodásához kapcsolódó, más intézkedések keretében
nem támogatott tevékenységek ellátásának elősegítése.
A közjóléti feladatokkal fokozottan érintett állami erdőgazdasági terület mintegy
100 000 hektár (MFB, 2011). Az elmúlt évtizedekben az állami kezelésben lévő erdő
teremtette meg az erdő közjóléti hasznosításának alapjait. Az állam nagy fontosságot
tulajdonít az erdő egészségmegőrző és -védelmi szerepének, továbbá az állami erdőgazdaság
által végzett közjóléti tevékenység az egyén egészségére gyakorolt hatása is kiemelkedő, ezért
ezzel részletesen foglalkozunk.

2.2.6. Az erdő egészségmegőrző funkciója

A középkori jogszabályozás – mint nem létező dologgal – értelemszerűen nem foglalkozott a
rekreációs tevékenységgel, az iparosodást követően is sokáig kizárólag gazdasági funkciót
tulajdonítottak az erdőnek. Az 1935-ben életbe lépett, erdőkről és természetvédelemről szóló
törvénycikk (1935. évi IV. törvénycikk, 1935) kapcsán beszélhetünk először az erdők
közjóléti funkciójáról: részletesen szabályozta a turistautak kijelölését és nyilvántartásba
vételét. A következő, 1961. évi VII. törvény már az erdők egészségvédelmi szerepét is
hangsúlyozta, és az erdősítést kötelezővé tette a dolgozók egészségvédelme, egészségének
javítása érdekében (1961. évi VII. törvény, 1962; VÁGÓ, 1964). A sorrendben harmadik
magyarországi – 1996. évi LIV. – erdőtörvény pedig már úgy definiálta az erdőt, amelynek
„léte a környezetre gyakorolt hatásaiból eredően az egészséges emberi élet egyik alapvető
feltétele” (1996. évi LIV. törvény, 1996). Az erdő „testi, lelki felüdülést ad”, elsődleges
rendeltetése szerint egészségügyi-szociális célokat szolgáló is lehet. 1996 óta egészségügyiszociális, turisztikai rendeltetésű erdőnek minősült a gyógyintézet területén, valamint annak
környezetében levő erdő (gyógyerdő), és a sport, turisztika és üdülés céljára kijelölt üdülőerdő
(parkerdő). Az erdő elsődleges rendeltetésének közérdekből történő megváltoztatását az
egészségügyért felelős miniszter kezdeményezhette. Később a vonatkozó rendelet szerint
gyógyerdő a gyógyintézet területén fekvő vagy annak közvetlen környékén lévő és az
egészségügyi hatóság megkeresésére vagy hozzájárulása alapján kijelölt erdő; és parkerdő az
intenzíven látogatott, napi sportolásra, pihenésre alkalmas, lakó- vagy üdülőterület
környezetében lévő erdő, továbbá az erdészeti emlékhelyek megőrzését szolgáló erdő
(88/2000. FVM rendelet, 2000).
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Magyarországon kb. 86 000 hektár erdőt jelöltek ki rekreációs célú használatra, melynek
megközelítőleg egyharmada elsődleges üdülési rendeltetésűként van nyilvántartva. Ezen
üdülési célú erdőterületek 95,5%-át az állami erdőgazdaságok kezelik (további 3,4%-ot az
önkormányzatok, 1,1%-ot pedig a magán erdőgazdálkodók). A pihenőerdők területének
81,1%-a állami erdőgazdasági, 15,2%-a önkormányzati, 1,9%-a magánkezelésben van.
A közjóléti rendeltetésű erdők egy része gyógyerdő, ezek területe hazánkban 154 km2 volt
2011. január 1-jén (Miniszteri tájékoztató, 2012). Hazánkban több szanatórium parkja
valójában gyógyerdő, így pl. gyulai József Attila szanatórium (a 19 hektáros park 1944 óta
védett), farkasgyepűi szanatórium környezetében lévő 28 hektár területű gyógyerdő, továbbá
számos kórház és gyógyintézet van gyógyerdőben illetve annak közvetlen közelében
(pl. Mátrai Gyógyintézet, svábhegyi Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet).
Az egészségi problémák egyre nagyobb számban fordulnak elő a városi populációban,
köszönhetően a növekvő városiasodásnak és a modern életvitelnek, melyben az ülő életmód
és mentális stressz egyre növekvő tendenciát mutat. A növekvő stressz kapcsolódik a városi
élethez, a folyamatos munkához, melyet a magas szintű technológia és a virtuális világ
jellemez (NILSSON et al. 2007). Úgy tűnik e jelenlegi egészségügyi gyakorlat nem képes
önmagában megoldani a problémát. Már felismerték a természet és zöldövezet hatásait az
egészség javításában (NILSSON et al. 2007; BJÖRK et al. 2008; HARTIG et al. 2003; HARTIG –
STAATS, 2006). Az erdő jó hatással van a mentális és fizikális egészségre: csökkenti a stresszt,
segít kipihenni az állandó figyelem okozta fáradalmat, emellett nagymértékben javítja a
pszichológiai és fizikai rehabilitációt. A természet resztoratív hatásainak vizsgálatait két
elmélet uralja: az egyik a stresszcsökkentő hatását (ULRICH, 1983), a másik a figyelemösszpontosítás képességének javítását (KAPLAN – KAPLAN, 1989) hangsúlyozza. Az erdő segít
megelőzni azokat a betegségeket, melyeket pszichológiai folyamatok – mint a stressz –
közvetítenek, és segít a betegségek gyógyításában (pl. burn-out szindróma, depresszió).
A zöldövezet segíthet a személyes és közösségi identitás létrehozásában, társadalmi
tevékenységben és részvételben (IRVINE – WARBER, 2002). Számos vizsgálat bebizonyította,
hogy a természetes környezet a városival szemben segít a hangulat (HARTIG et al. 2003;
LAUMANN et al. 2003; HARTIG et al. 1991; MORITA et al. 2007; ULRICH, 1981; ULRICH et al.
1991), a koncentráció és teljesítmény (HARTIG et al. 2003; LAUMANN et al. 2003; VAN DEN
BERG et al. 2003; HARTIG et al. 1991) javításában és pozitív élettani változásokat hoz létre
egy stresszes, figyelmet követelő időszak után (HARTIG et al. 2003; LAUMANN et al. 2003;
ULRICH, 1981; ULRICH et al. 1991). Ezek a tanulmányok kimutatták például az alacsonyabb
vérnyomást, szívritmust, bőr vezetőképességet és izomerőt természetes környezetben a
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városival összehasonlítva (HARTIG et al. 2003; LAUMANN et al. 2003; ULRICH, 1981; ULRICH
et al. 1991). Az otthonhoz közeli zöldövezetek javítják az általános egészségi állapotot és az
élettartamot (MAAS et al. 2006; TAKANO et al. 2002). Néhány felmérés kimutatta, hogy a
természetben

végzett

tevékenység

csökkentheti

a

figyelem-hiányt/hiperaktivitást

gyermekekben (KUO – TAYLOR, 2004; TAYLOR et al. 2001). Az erdőjárás erősítheti az
immunrendszert (LI et al. 2008). Az erdőben töltött idő növeli a természetes ölő sejtek (NK)
aktivitását. A hatást 30 nap múlva is észlelték. Mivel az NK-sejtek képesek a tumor sejteket
elpusztítani, az erdőjárásnak tumor preventív hatása is lehet (LI et al. 2008). Emellett az erdei
túrák nagymértékben csökkentik a nyál kortizol- (stresszhormon) koncentrációját (PARK et al.
2007; TSUNETSUGU et al. 2007).
„Mindazon sportágak, amelyek a természetben találtak otthonra, egy családba tartoznak:
sportlétesítményük a világ legcsodálatosabb, legtökéletesebb, legnagyobb, legegészségesebb,
legváltozatosabb és legkihasználatlanabb sportstadionja.” (MONSPART, 1997)
Azon tevékenységek, amelyek nem igényelnek erdőgazdálkodói ráfordítást, legtöbbször
nem meghatározható nyomvonalon, az egész erdő területén véletlenszerűen előfordulva
történhetnek. Ezekben az esetekben jelzett, kialakított ösvényekre nincs szükség (pl. gomba
az egész erdőterületen azonos véletlenszerűséggel fordulhat elő).
A kis költségigényű tevékenységekhez az erdőgazdálkodónak legalább például
ösvényeket, sétaúthálózatokat kell kialakítania, és sokszor jelzéseket is kell festenie az utak
mentén. A közepes költségigényű tevékenységeknél az előbbiek mellett esetenként az okozott
kár helyreállításának igénye is megjelenik, vagy a tevékenység jellege miatt elkülönített
útvonal kialakítása válik szükségessé (pl. lovaglás, fogatos kirándulás, klasszikus crosscountry stílusú kerékpározás). Ide tartoznak azok a tevékenységek is, melyeknél nagyobb
mennyiségű vagy/és bonyolultabb berendezési tárgyak létesítésének igénye merül fel, de
például a talajra és – a védett növényeket kivéve – az aljnövényzetre gyakorolt negatív hatás
elhanyagolható.

A

nagy

költségigényű

tevékenységekhez

speciális

berendezések,

konstrukciók (pl. erdei kötélpálya, terepmotorozás, quadozás, off-road drive) kialakítása
szükséges vagy a környezetben bekövetkező változások negatív hatásai miatt megnőtt
helyreállítási költségekkel kell számolni (PUSKÁS, 2006).
A sport egészségmegőrző szerepe, különösen a természetben végzett sporttevékenység
kapcsán jelentős. Az emberek egyre szívesebben töltik szabadidejüket részben vagy egészben
valamely sporttevékenységgel, aktivitással a szabadban. Ezzel együtt nagymértékben nő a
szabadidő erdőben történő eltöltésének igénye is. Arra vonatkozóan nincs egzakt adatunk,
hogy hetente hányan húznak bakancsot, és járják az erdőt hazánkban, mint ahogy arról sincs,
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hogy alkalmanként átlagosan mennyi ideig tartózkodnak ott. Méltatlanul ritkán tárgya az
orvos- és egészségtudományi kutatásoknak a természetben, ezen belül is az erdőben végzett
mozgás, holott a szabadban töltött idő, testmozgás nem csak kikapcsolódásnak, szabadidős
tevékenységnek megfelelő hely, de fontos szerepet tölt be magatartásunk megváltoztatásában,
egészségünk megőrzésében, az elhízás és számos krónikus betegség kialakulásában (BLANCK
et al. 2012).
Számos szerző mellett KERI L. MONDA és munkatársai bizonyították (2009), hogy a
fokozott fizikai aktivitás csökkenti a szív-ér rendszeri betegségek kialakulásának kockázatát.
A rizikótényezők – mint a plazma lipid és lipoprotein – összefüggésben állnak a fizikai
aktivitással. Longitudinális vizsgálatot végeztek a fokozott fizikai aktivitás hatásáról az
átlagos HDL-, LDL-, összkoleszterin- és trigliceridszintre. A vizsgálat eredményei alapján a
fokozott fizikai aktivitás kedvezően hat a plazma-lipidprofilra, kutatásunkban ilyen fokozott
fizikai aktivitásnak számított a mindössze heti 30 perc időtartamú túrázás is.
A fizikai aktivitás és magas vérnyomás előfordulása közötti összefüggést vizsgálta a
PARKER vezette munkacsoport (2007) egy tizenöt évig tartó utánkövetéses vizsgálat során.
Az eredmények szerint azoknál, akik fizikai aktivitása nagyobb, a magas vérnyomás
(hipertónia) kialakulásának kockázata kisebb, tehát a magas vérnyomás megelőzésében
szerepe van a fizikai aktivitásnak. A vizsgálat során a túrázást a mérsékelt intenzitású sportok
közé sorolták.
A 2-es típusú diabetes mellitus nagy kockázati tényezője az idős korban kialakuló kognitív
zavarnak. A fizikai aktivitás lehetséges megoldása lehet a kockázat csökkentésének. A fizikai
aktivitás és kognitív képességek közötti összefüggéseket vizsgálták 2-es típusú cukorbeteg
nőknél (DEVORE et al. 2009). A vizsgálat eredménye szerint nem tudtak kimutatni szoros
összefüggést a kognitív funkciók és a különböző mozgásformák, köztük a túrázás, a
természetjárás között. Ez utóbbiak ebből a szempontból egyenrangúak a különböző – gyakran
drága felszerelést, berendezést stb. igénylő – mozgásokkal.
SHASHI K. AGARWAL áttekintő közleményében (2012) 81 vizsgálat eredményeit vette
sorra, mely alapján megállapította, hogy a szív-ér rendszeri betegségek (cardiovascular
diseases, CVD) kockázatát csökkenti a rendszeres fizikai aktivitás. Az egészségi állapotra
gyakorolt jótékony hatások rögzítése mellett a résztvevők együttműködési hajlandóságát is
figyelték. A séta, a túrázás és a kertészkedés voltak azok a tevékenységek, melyek során a
legegyüttműködőbbek voltak a résztvevők, és ez hosszú távon fenn is maradt. Egyesült
Államokbeli tanulmány szerint a heti legalább ötször 30 perces testmozgást személyenként
700–5400 euró befektetéssel tudták elérni, a tartós fenntartásáról kétséges információkat
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olvashatunk csak (ROUX et al. 2008). Köztudott, hogy minden életmód-változtatásra törekvés
annyit ér, amennyit abból hosszú távon a szokásokba építve megőrzünk. E tények ismeretében
mindenképp továbbgondolásra érdemes az AGARWAL által közölt eredmény, különösen akkor,
amikor az erdőt (a természetet) kihasználva, abban költséghatékonyan tudunk hosszú távú,
tartós eredményt elérni.
FRETTS és a University of Washington, Cardiovascular Health Research Unit munkatársai
a fizikai aktivitás és a diabetes mellitus előfordulása közti összefüggést vizsgálták (FRETTS et
al. 2009). A túrázást mint fizikai aktivitást a vizsgálat során fontos tényezőként azonosították,
mivel a nagyobb fizikai aktivitás a cukorbetegség előfordulásának kisebb kockázatát mutatta.
Svédországban végeztek vizsgálatot a gyaloglás és a kerékpározás inzulinrezisztenciára
gyakorolt hatásáról. A kerékpározás és gyaloglás együttes hatását vizsgálták a csak
rendszeresen gyaloglókkal szemben hasi elhízott nőknél. A gyaloglás csökkentette a
testzsírarányt, de a kerékpározással ellentétben az inzulinrezisztenciát nem (HEMMINGSSON et
al. 2011). A fizikai aktivitásnak számos jótékony hatása van az egészségre, ide tartozik a
testtömeg-optimalizálás is. A 2008-as amerikai ajánlások szerint legalább 150 perc/hét
mérsékelt intenzitású mozgás (pl. gyaloglás, élénk séta) javasolt. Az amerikai felnőttek
elmondása alapján a leggyakoribb testmozgási formájuk a gyaloglás, öt év alatt
nagymértékben nőtt a gyaloglók száma és a gyaloglás mennyisége (időtartam, táv). Ezzel
arányos javulást mutatott a rendszeresen gyaloglók egészségi állapota is (CDCP, 2012).
Napjainkban a kerékpározás egyre fontosabb részét képezi az aktív pihenésnek és a
turizmusnak. Az erdőben kialakított kerékpárutak (18–20. melléklet) egyaránt optimálisak a
kerékpáros turizmus fejlesztésére, valamint a szabadidő természetben történő eltöltésére.
Az állami tulajdonú erdőgazdasági részvénytársaságok területén hazánkban 531 kerékpárút
található 1997,9 km hosszúságban. A kerékpárutak egyharmada (34,6–38,3%) – mind az utak
száma, mind a hossza alapján – nehézségi fokát tekintve könnyű, egyötöde (19,1–22,5%)
pedig nehéz (21. melléklet). Paradox módon, azonban nem arról tudunk eredményekkel
szolgálni, hogy az erdei kerékpározásnak milyen előnyei vannak (szemben például a közúton
vagy a nagy forgalomban történő kerékpározással), hanem ez utóbbiak fokozott veszélyeiről,
így arról is, hogy a városi kerékpározás egészségre jótékony hatásai felülmúlják a szennyezett
levegő és a balesetek kockázatát (DE HARTOG et al. 2010; HATZOPOULOU et al. 2012;
MOHL, 2012; NETTERSTRØM et al. 2010; WEICHENTHAL et al. 2012).
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2.2.7. Erdei közjóléti létesítmények és objektumok

Az erdei közjóléti létesítmények nagy jelentőséggel bírnak a társadalom számára. Alkalmasak
arra, hogy az elsődleges funkción (közjólét) túl az erdő kiegészülhessen például oktatásikutatási lehetőséggel, vagy hogy célszerű elhelyezésükkel általuk elkülöníthetők az egyes
tevékenységek (piknikező, játszó, sportoló kiránduló forgalom, szabadtéri tanóra, oktatási
foglalkozás stb.).
Az erdei közjóléti objektumok teljes köre:
• erdő:
• parkerdő,
• kirándulóerdő,
• kirándulóhely,
• pihenőhely, autós pihenőhely,
• erdei turizmus létesítményei, erdei szálláshelyek:
• erdei szálláshely,
• pihenőház,
• vadászház,
• egyedi erdészeti kulturális, ismeretnyújtó létesítmények:
• erdei iskola (szállással, szállás nélkül),
• erdei tanterem,
• vadaspark,
• élővad bemutató,
• erdészeti múzeum,
• erdei műemlék,
• erdészeti bemutató,
• természetvédelmi bemutató,
• régészeti bemutató,
• erdei tanösvény,
• (erdészeti) arborétum, botanikus kert,
• vadaspark,
• erdészeti sport, turisztikai létesítmények:
• erdei tornapálya (erdei sportolás színhelyei),
• erdei sportterület,
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• erdei játszótér,
• erdei sétaút,
• erdei kerékpárút,
• erdei lovaglóút,
• erdei kisvasút,
• turisztikai célú erdészeti feltáró út,
• állandó erdei tábor,
• nyilvánosan látogatható, kiemelkedő dendrológiai értékek:
• védett fa, védett facsoport,
• egyéb erdészeti jellegű közjóléti létesítmények:
• kastélypark,
• intézménypark,
• nemzeti (történelmi) emlékhely és emlékpark,
• egyházi emlékhely,
• kegyeleti hely és kegyeleti park,
• búcsújáróhely,
• egyéb közjóléti létesítmények:
• szabadidőközpont,
• alkotóház,
• erdei kilátó (természetes képződmény), épített kilátó,
• erdei forrás,
• erdészeti közjóléti intézkedésekhez kapcsolódóan a turisztikai tevékenység
ösztönzése alkalmas objektumok (tájékoztatási központ, egyéb rekreációs
infrastruktúra).
A továbbiakban azon létesítményekről szólunk bővebben, amelyek az értekezés
célkitűzéseihez szükségesek, hangsúlyozva, hogy – természetesen – egyik sem fontosabb
vagy kevésbé fontos a másiknál.

2.2.7.1. Erdei szálláshelyek
A természetjárás és túrázás során a legnagyobb arányban igényelt szolgáltatások az étkezés,
az egyszerű, olcsó vagy legfeljebb középkategóriájú szálláshely és a túravezetés. Mind
határozottabb igény mutatkozik a komplett szolgáltatásokra, vagyis az utazást, a szállást, az
étkezést és a szervezett programot tartalmazó csomagokra. Lényeges feladat szálláshelyet
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biztosítani a turisták számára: amellett, hogy igény van rá, az sem elhanyagolható szempont,
hogy az ezáltal meghosszabbított tartózkodási idő növeli a szolgáltatók bevételeit. Az állami
erdőgazdaságok tulajdonában lévő szálláshelyek és a (helyi) lakosság érdeke az, hogy
vendégeknek akár többnapos tartózkodásra is képesek legyenek szállást biztosítani.
Az erdők szociális-üdülési szolgáltatásait, az egészségre gyakorolt jótékony hatását,
pihenésre és üdülésre való alkalmasságát régen felismerték és a lakosság kihasználta. A
történeti források szerint Magyarországon a természetjárás, a turistamozgalom első jeleivel a
16. századból találkozunk. Évszázados hagyományai vannak az erdei kirándulásoknak és
„hátizsákos” turizmusnak, hazánk mai területén különösen a Budai hegyekben, a Pilisben,
Sopron környékén, a Bükk hegységben, a Mátrában és a Mecsekben (HALÁSZ, 2009).
Amellett, hogy megalakultak a tömegmozgalmat is jelképező egyesületek és szövetségek
(pl. a Magyarországi Kárpát Egyesület 1873-ban, a Magyar Turista Egyesület 1891-ben, a
Dunántúli Turista Egyesület 1903-ban, a Magyar Turista Szövetség 1913-ban), többek között
kialakult a turisták egységes jelzésrendszere, építettek utakat és kilátókat, telepítettek
fasorokat, kialakítottak szemétgyűjtőket és tűzrakóhelyeket, széppé és kényelmesebbé tették a
városközeli erdőket, elengedhetetlenné vált, hogy a többnapos utakat is lehetővé tévő
turizmus létesítmények, erdei szálláshelyek létesüljenek.
Az ökoturizmusról készített felmérés (Insomnia, 2008) alapján a legnagyobb igény:
• a panzió kategóriájú, legalább egy autóbusznyi látogatót (35–45 fő, 15–20 szoba)
fogadni képes szálláshelyekre;
• az ifjúsági szálláshelyekre;
• a turistaszállókra, kulcsosházakra és
• a rusztikus helyi szálláslehetőségekre, például fogadókra, tanyákra, kunyhókra,
sátrakra volt.
MADAS KATALIN közölte (2009) annak a 2001 és 2004 között zajló felmérésnek az
eredményeit, melyet az erdészeti igazgatóságok – egységes felmérési táblázat segítségével és
kiadott kitöltési útmutató alapján – végeztek az erdők közjóléti intézményeiről. Ez
eredményezte az Állami Erdészeti Szolgálatok (ÁESZ) összességében 1455 közjóléti
létesítményének (és 21 467 közjóléti berendezésének) áttekintő felmérését: ebben 36 erdei
szálláshely, pihenőház és 11 közcélú vadászati létesítmény szerepelt, melynek 81%-a volt
állami tulajdonban.
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2.2.7.2. Erdei iskolák
Az „erdei iskola” elnevezés egyrészt gyűjtőfogalom, másrészt fantázianév. Gyűjtőfogalma
mindazon iskoláknak, amelyek működésük szerves részeként a tanév során időlegesen
természeti környezetbe helyezik ki a tevékenységek színterét. Fantázianév is, hiszen a
tevékenységek helyszínei olyan változatosak, mint maga a természet. Létesíthető például
erdőn, folyóparton, síkföldön, tanyavidéken, tengerparton, hómezőn.
Az erdei iskola olyan, a környezet adottságaira építő többnapos tanulási forma, ahol a
tananyag szervesen összefügg a tanítás helyszínével. A tudás tárgya az iskola természeti
környezete, amiről a tanulók ismeretbővítő és képességfejlesztő céllal, aktív tevékenységen
keresztül,

főképp

kooperatív

tanulási

technikák,

kommunikációs

gyakorlatok

és

projektmódszer alkalmazásával szereznek ismereteket. LEHOCZKY JÁNOS definíciója szerint:
„Az erdei iskola (program) az iskolától különböző helyszínű, a környezet adottságaira építő
többnapos tanulásszervezési forma. A terepi ismeretszerzést közös cselekvéshez köti. A
tanítás helyszínével szorosan és szervesen összefügg a tananyag, a képességfejlesztés és a
közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció. (…) Erdei iskolának nevezik azokat a
bázisokat, objektumokat is, amelyeket természetvédelmi szervek, erdészetek, egyesületek,
vállalkozók létesítenek azért, hogy ott pedagógiai, szakmai szolgáltatásként terepi oktatást
nyújtsanak.” (LEHOCZKY, 1999)
Indokoltnak tartjuk az erdei iskolák történetét röviden áttekinteni. Az erdei iskolák múltja
Németországban kezdődött: a 18. század utolsó évtizedében – a fellendülő iparosodás
velejárójaként – nagyméretű tuberkolózis-hullám söpört végig a német nagyvárosokban, ami
elsősorban a szegény sorsú gyermekeket sújtotta. A már kialakult kór gyógyítására
iskolaszanatóriumokat létesítettek, amelyben a tanítás a szabad levegőn folyt (1900-ban,
München). Más kezdeményezések a betegség megelőzésére irányultak: a veszélyeztetett
gyermekek számára kéthetes szünidei nyaralást, iskolaidőben félnapos szabad levegőn
tartózkodást biztosító napköziket szerveztek. A Berlinhez közeli Charlottenburgban 1904-ben
alapította BERNHARD BENDIX és HERMANN NEUFERT azt az intézményt, amelyet a
szakirodalom az ún. erdei iskolák őstípusának tart, s melyet alapítói Freiluftschule-nak,
„szabadlevegős iskolának” neveztek el (BENDIX, 1907; CHÂTELET et al. 2003; NÉMETH,
1993).
Az utódintézmények – különféle elnevezésekkel és más szervezeti változatokban (kerti
iskolák, erdei iskolák, zöld osztályok, tengeri osztályok) – lényegében ennek az iskolának
alapvető sajátosságait felhasználva építették ki saját rendszerüket (HORTOBÁGYI, 1995).
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A kezdeti próbálkozások és viták után, az erdei iskolák széleskörűen elterjedtek, és elismertté
váltak Németországban. Az 1. világháború előtt és után Schullandheim-ek, „vidéki
iskolaotthonok” néven nagy számban hoztak létre iskolákat. A világháború után állami
szinten is elismerték az erdei iskolákat és felvállalták, hogy az állam által kötelezően
finanszírozott, az iskolarendszer szerves, integráns részeként működő intézmények legyenek.
Létrehozták az erdei iskolák hálózatát: természeti környezetben iskolákat építettek, rendeztek
be, amelyekbe kettő–négy hétre vitték ki a gyermekcsoportokat.
Napjainkban közel négyszáz ilyen típusú intézmény működik Németországban. A mai
erdei iskolák követendő példának tekinthetik a 20. század elején kialakult Schullandheim-ek
két alapelvét:
• az állami elismertség és támogatás védőernyője alatt is megőrizték szuverenitásukat,
programjaikban innovatív, gyermekközpontú szabad műhelyként tevékenykednek;
• minden gyermek részesüljön lehetőségeikből, s ezért rászorultság esetén a hatóságok
(pl. önkormányzat) kötelessége előteremteni a részvételhez szükséges fedezetet.
Az első erdeiiskola-szerű kezdeményeket szerte a világon mindmáig újabbak követik.
A legkülönbözőbb intézményi formákban megtestesülő törekvések középpontjában az
egészséges

környezetben,

szabad

levegőn

végzett

munka,

környezeti

nevelés,

környezetvédelem áll.
Két másik országot tekintve: Nagy-Britannia és az Egyesült Államok jelenlegi oktatási
rendszerében az erdei iskola-szerű kezdeményezések jóval tágabb nevelési alapelv, az ún.
iskolán kívüli nevelés (outdoor-education) szerves részei. Az USA minden államában
létrejöttek azok a környezeti nevelési oktató központok, amelyek módot adnak az iskolai
tananyagot és tevékenységeket kiegészítő és elmélyítő természeti kutatásokra és
megfigyelésekre. Angliában az erdei iskola mozgalom reformpedagógiai hagyományait
napjainkban leginkább a Field Studies Council elnevezésű tereptanulmányi központok
folytatják. A Field Studies Council 1943-ban Nagy-Britanniában alakult, független környezeti
neveléssel foglalkozó szervezet, amely hosszabb bentlakásra alkalmas terepközpontokat
működtet. A központok kitűnően felszereltek, számos – a résztvevők életkora, tudásszintje,
érdeklődése szerint differenciált – kidolgozott programot kínálnak. A foglalkozásokat a
központok által alkalmazott független szakemberek vezetik.
Magyarország az elsők között követte a charlottenburgi példát. Mátyásföldön (Budapest)
1908-ban reform-nevelőintézet létesült, ahol a földrajzi, biológiai alapismeretek elsajátítását a
terepen, a szabad levegőn végezték; a megfigyelésen alapuló felfedezés öröméhez kötötték
(SZŰCSNÉ MOLNÁR, 2000). A következő években létrejött erdei iskolákat elsősorban
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gyógyászati–prevenciós célokkal hozták létre. 1908-ban Szombathelyen hoztak létre erdei
iskolát a Tuberkulózis Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesület indítványára.
A hazai erdeiiskola-történetben a második világháború után felgyorsultak az események.
Az erdei iskolák történetében új fejezetet nyitott az 1954-ben induló, tanulással egybekötött
gyermeküdültetési rendszer. Kezdetben 6000, később 11 000 gyermek számára tette lehetővé
a részvételt. Az ún. expedíciós táborokban, melyekben az élet egy tudományos expedíció
életére hasonlított: a honismereti vagy környezetvédelmi célú táborozásnál a gyűjtésen és a
megfigyelésen alapuló aktív tevékenység és a meglévő tudás bővítése volt a cél. Ezek a
táborok csak az erdei iskolák előiskolái, hiszen fő céljuk a pihenés a szabad levegőn,
egészséges környezetben való együttlét – a közösség erősítése. A közelmúlt kiemelkedő,
minden vonatkozásban átgondolt, modellértékű erdei iskola jellegű vállalkozása volt a
szentlőrinci kísérleti iskola 1985–86-os tanévtől működő ún. táboriskolája. A szentlőrinci
modellt követve hozta létre 1986–87-ben a kaposvári Toldi Miklós utcai Általános Iskola
sajátos táboriskoláját Fonyódligeten: a „Balaton sulit”. Céljuk volt, hogy az iskola komplex
tantárgyainak (a természet és társadalom fejlődése, természetkutatás, gazdasági és
művészetismeret) tanításához felhasználni a Balaton természeti, társadalmi környezetét.
A budapesti Deák téri – belvárosi, zsúfolt környezetben lévő – Általános Iskola 1986-ban
hozta létre Kemence község határán erdei iskoláját. Céljának azt tartották, hogy a való világot
a gyerekek ne tantárgyi aspektusból, hanem a természetből, a környezetből fakadó
problémákból és azok sajátos összefüggésrendszeréből ismerjék meg (LEHOCZKY, 1998).
Az erdei iskola mozgalom magyarországi történetében fontos szervezet az 1990-ben
megalakult Erdei Iskola Egyesület (HORTOBÁGYI, 1993).
A közjóléti erdőgazdálkodás egyik alappillére az erdészeti erdei iskolák létesítése és
fenntartása. A környezetről való tanulás legnagyobb hatékonysággal csakis a környezetben
valósulhat meg, ezért az erdei iskolának nagy szerepe van a környezeti nevelésben.
Ezek az intézmények sajátos tanulás szervezési formák, amelyekre jellemző, hogy:
• az iskola tantervének integráns része, helye van az anyaintézmény pedagógiai
programjában,
• a megismerés témája az erdei iskola helyszínének természeti,
• épített és szociokulturális környezete.
• Programjukat a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére,
• az ismeretszerzés folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikára, a projektmódszer alkalmazására építi.
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• Kihasználja az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket: a
közösségi

életforma

gyakorlását,

az

önkiszolgálást,

az

önfenntartást,

a

felelősségvállalást.
• Létezése túlmutat a közvetlen didaktikai, illetve ismeretszerzési dimenziókon.
Fellazítja a tanításról-tanulásról kialakított fogalmunkat.
• Az erdei iskola nem egy nevelési terület. A kifejezés a tanulás szervezési módját
sugallja, nem annak tartalmát vagy módszereit, és nem csak az oktatás a célja.
Az erdei iskola a természeti és környezeti nevelés legfontosabb színtere és eszköze, mert a
természetben foglal helyet, és mert az emberalkotta környezeti kultúra is szerepet kap a
tevékenységen alapuló megismerési folyamatban. Így részévé teszi résztvevőit az indirekt
környezeti hatásoknak, melyek az élő természetből és kultúrkörnyezetből adódnak, s nem
pótolhatók annak képi, szöveges, modellezett tükrözéseivel. A hazai erdei iskolai gyakorlat
megmutatja, hogy a környezet megfigyelésén és a természetből való tanuláson túl a
cselekvések középpontja a természet- és környezetvédelem. Ezek a tevékenységek szemléletet
alakítanak, észrevétlenül szabályozzák a gyermekek cselekedeteit, magatartását. Elsajátíttatja
azokat a készségeket, technikákat, amelyekkel a környezet megvédhető, megőrizhető. Az
emberek olyan negatív érzelmei és hozzáállása vezetett sok faj helyi szintű kihalásához
(békák, kígyók, csigák, pókok), amelyek a legtöbb esetben alaptalanok voltak (TOMALAK et
al. 2011). A veszedelmek megismerésével, elkerülésével, megakadályozásával lehetséges a
természettel való együttélés és környezettudatos nemzedékek felnevelése.

2.2.7.3. Erdei kisvasutak
A 19. század végén és a 20. század első felében létesített keskenyvágányú, erdei kisvasutak
napjainkra szorosan összefonódtak a közjóléti tevékenységgel (BENEDEK, 2009).
Az erdőfeltárás történetében viszonylag hosszú, és jelentős fejezetet mondhat magáénak a
széles körben alkalmazott keskenyvágányú vasút (narrow-gauge train). Az erdőben dolgozók
élete és munkája közel hetven éven keresztül szorosan kapcsolódott az erdei vasúthoz. A
századfordulótól napjainkig az erdei vasutat fokozatosan kiszorította az erdőből a technika
fejlődése. A kor technikai színvonalát reprezentáló műszaki létesítmény napjainkban komoly
technikai, ipar- és gazdálkodástörténeti hagyatékot képvisel.
Kisvasútnak vagy keskeny nyomtávolságú vasútnak nevezünk minden olyan vasutat, ahol
a nyomtávolság kisebb, mint a szabvány 1435 mm-es szélesség. Országonként változó
pályaszélességű

kisvasutak

nyomtávolságát

a

22. melléklet

mutatja:

a

feltüntetett

nyomtávoknál szűkebb pályák is léteznek, ezek alkalmazása azonban nem terjedt el, azokat
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főként – földalatti és felszíni – bányákban használták. A kisvasutakat nem csak a
nyomtávolságuk és funkciójuk, hanem üzemeltetésük módja szerint is csoportosítani lehet.
Léteztek ló, sőt, emberi erővel hajtott ún. könnyen szállítható mezei vasutak is. A kisvasutak
őseit, az első keskeny nyompályákat a bányászatban találjuk meg. Ezek célja elsősorban a
földalatti csillés szállítás biztonságosabbá tétele volt, a kötött pálya a kocsik könnyű
irányítását tette lehetővé. A pályaszélességet a csillék nyomtávolságának megfelelően
határozták meg annak érdekében, hogy a szűk kanyarulatokban is lehetővé tegye a
közlekedést, szállítást. A vasúti sínekhez hasonló fapályákat már a 16. században is
alkalmaztak, azonban nagy fejlődésük a 18. század második felében történt, a vasipari válság
miatt. A bányák tulajdonosai a nagy mennyiségű eladhatatlan vasanyagot a fapályák
gerendáinak lemezelésére használták fel. Ezzel egy időben – a mérnöki fejlesztéseknek
köszönhetően – a sínpályák alakja nagy fejlődésen esett át, de ez azt is eredményezte, hogy
teljesen elkülönültek a közúti pályáktól.
A kisvasutakat egyszerűbb és olcsóbb megépíteni, kisebb sugarú ívek használatával, ami –
a kis pályasebesség mellett – a hegyi, erdei terepen nagy előny. A kisebb nyomköz a
költségek csökkentése mellett kisebb kanyarulati sugarat engedélyezett, így a pálya jobban
simulhatott a terephez, ami sokkal kisebb földmunkát igényelt.
A mozdonyok és a kocsik lényegesen könnyebbek, mint a hagyományos közúti kocsik, ez
a pályaépítést olcsóbbá teszi, hiszen a nyomvonalat nem szükséges annyira alátámasztani, ami
hegyvidéki és sík terepen is egyaránt jól kihasználható. A keskeny vágány hátránya, hogy a
helyi hálózatok nem alkotnak országos egységet, hosszabb utak megtétele esetén
mindenképpen át kell szállni a normál vasútra, ami főleg az árumozgatás terén jelent komoly
hátrányt. A 20. század elején szerették volna ezt a hátrányt kiküszöbölni a keskenyvágányú
vasutak önálló – adott pontokon a szélesebb nyomtávolságú vasutakhoz kapcsolódó –
hálózatának létrehozásával. Magyarországon ebben az időben elkészítették a kisvasutak
országos hálózatának a tervét, de a közúti szállítás fejlődése e tervek tényleges megvalósítását
megakadályozta. A kisvasút gyakran alacsonyabb kényelmi színvonalú, mint a normál
nyomközű vasút, a kocsik többnyire fapadosak, kályhafűtésűek, és a pályasebesség kicsi.
Összehasonlításul, a – nem állami erdőgazdasági – Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút egy
évtizeddel ezelőtti felújítása eredményeképp 25 km/h sebességgel számoltak a menetrendben,
azonban ezt a sebességet nem bírták a mozdonyok, és a pálya sem volt rá alkalmas, így
20 km/h-ra csökkentették a sebességet. 2007-ben a 14 km hosszú utat 40 perc alatt tette meg a
kisvonat, míg a 29-es fővonalon ugyanilyen távolságot a személyvonat 22 perc alatt tett meg
(F & B Consulting, 2007).
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Azokban az országokban, ahol a keskeny nyomtávolság elterjedtebb és folyamatosan
zajlanak fejlesztések (például Svájcban), ez a különbség nem érezhető.
Az erdőfeltárásoknak köszönhetően hazánkban az erdei vasút körülbelül 140 éves múltra
tekint vissza, az első pályaépítések az 1870-es években kezdődtek. Az erdészet ennél
korábban is épített nyomvonalakat, szekerek jobb vezethetőségének céljából, melyet később
vasúti kocsik működtetésére alakítottak át.
A Monarchia vasúti szabályzata szerint harmad- és negyedrendű vasútvonalként épültek: a
harmadrendű vasútvonalak közforgalmat ellátó, a másodrendűként besorolt helyi érdekű
vasutakkal megegyező funkciójú, keskenyvágányú vonalak voltak, míg a negyedrendű
vonalak közé a csak teherszállítást ellátó erdei, gazdasági és bányavasutak tartoztak.
A harmadrendű kisvasutak szabványos nyomköze 760 mm lett a Monarchia egész területén, a
negyedrendű vonalaknál gyakori volt a 600 mm-es nyomtáv, de ettől mindkét irányban
eltérhettek. Az 1920-as évekre már több ezer km vágányhosszúságú keskeny nyomközű
vasutat építettek az országban. Az erdőgazdaságok, nagybirtokok, és bányák új
szárnyvonalakat nyitottak, és kötötték be azokat a már meglévő hálózatokba. Elsősorban
áruszállítás céljára létesítették őket (így például voltak halgazdasági, ún. „halvasutak” is),
később egyre nagyobb teret nyertek a személyszállításban is. Az erdei vasutak kiépítésétől és
fejlesztésétől eleinte az aránylag nagy építési költség riasztotta el az erdővel gazdálkodókat.
Az erdei vasutak hazai alkalmazásában élen jártak a nagy fakitermelő, fakereskedő cégek,
ugyanis a század elején az ipari fellendülés, a fakereskedelem, a fakivitel előretörése és az
ezzel kapcsolatos faárak gyors emelkedése ösztönözte a cégeket, hogy a keskenyvágányú
vasutakat erdei termékek szállítására használják.
A második világháború után utak hiányában sok helyen ez maradt az egyetlen közlekedési
eszköz. Az 1950-es években még épültek új kisvasúti vonalak, majd csak elvétve, főleg –
turisztikai céllal – úttörővasútnak. Az 1960-as évek táján kezdődött meg a kisvasutak
dízelesítése, teljesen felváltva a gőz- illetve lóvontatást. Ezek a mozdonyok még ma is
egyeduralkodó típusnak számítanak a legtöbb vasútüzemben. A legtöbb vonal – így az erdei
vasutak – sorsát az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció pecsételte meg (BALÁZS, 2008;
CZÉRE, 1994). A megmaradt vonalakon a teherforgalom folyamatosan csökkent. 1990-es
évekre szinte teljesen megszűnt az árufuvarozás. Ez idő tájt vette át a turisztika a létfenntartó
szerepet a kisvasutaknál.
A vidék történetében fontos szerepet játszó, tájjellegének meghatározó létesítményei szerte
az országban működtek, ezek közül egyedülálló volt a Börzsöny hegység mintegy
200 kilométernyi keskenynyomközű vasúthálózata (CSIGA – MOHÁCSI, 1992).
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Az állami tulajdonban lévő erdészeti részvénytársaságok országszerte tizenegy erdei
kisvasutat működtetnek, többségüket az Északi-középhegységben és a Dél-Dunántúlon:
• Almamelléki Erdei Vasút (Almamellék – Sasrét, pályahossz: 8 km),
• Csömödéri Erdei Vasút (Lenti – Csömödér – Kistolmács, 32 km),
• Felsőtárkányi Erdei Vasút (Felsőtárkány – Stimeczház, 5 km),
• Gemenci Erdei Vasút (Pörböly – Gemenc – Keselyűs – Bárányfok, 30 km),
• Gyöngyösi Erdei vasút (Gyöngyös – Szalajka ház, 13 km; Gyöngyös – Mátrafüred,
6 km),
• Kaszói Erdei Vasút (Szenta – Kaszó, Baláta-tó, 8 km),
• Királyréti Erdei Vasút (Kismaros – Morgó – Szokolya – Paphegy – Királyrét,
12 km),
• Lillafüredi Erdei Vasút (Miskolc – Papírgyár – Lillafüred – Garadna, 14, 16 km),
• Mesztegnyői Erdei Vasút (Mesztegnyő – Felsőkak, 9 km),
• Pálházi Erdei Vasút (Pálháza – Kőkapu – Rostalló, 10 km),
• Szilvásváradi Erdei Vasút (Szilvásvárad – Lovaspálya – Szalajka – Fatelep –
Szalajka-Fátyolvízesés, 3,6 km).
A kétezres évek elejéig erős leépítés jellemezte a kisvasutakat, majd számos újjáépítésnek
és forgalom-visszaállításnak köszönhetően javult a hazai helyzet. Ma összesen kb. 160 km
hosszan utazhatnak a turisták Magyarországon erdei kisvasúton az állami erdőgazdaságok
területén, a 600 mm nyomközű Almamelléki Állami Erdei Vasút kivételével 760 mm
nyomtávolságú vasúton. KOLESZÁR ISTVÁN 2009-es közlése szerint évente mintegy
négyszázezer (398 883 személy) fizető látogató utazott az állami erdőgazdaságok területén
üzemeltetett kisvasutakkal (KOLESZÁR, 2009).

2.2.7.4. Erdei emlék-, kegy- és szakrális helyek
A közjóléti tevékenység körébe tartozik a területen található műemlékek védelme, feltárása,
konzerválásának elősegítése, mint amilyen például a visegrádi fellegvár (jelenlegi
vagyonkezelője a Pilisi Parkerdő Rt. Visegrádi Erdészete) vagy újak építése, mint amilyen a
devecseri ökomenikus kápolna (23. melléklet).
A fizikai és szellemi kikapcsolódás mellett egyre fontosabb a lelki béke megtalálása is,
melyhez a történelmi és egyházi emlékek, szent és kegyhelyek, valamint szakrális helyek
felkeresésére erdőben is lehetőség van: számos ilyen létesítmény van hazánkban az állami
erdőgazdaságok területén.
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Egyre inkább felfedezzük dédszüleink búcsújárását, azt az ősi intézményt, ami helyi
szinten is biztosította a zarándoklás lehetőségét. „Hazánkban is mind többen kelnek útra,
fiatalok és idősebbek, hogy eleget tegyenek a belső ösztökének: «Menj, indulj!»”
(VÉRTESALJAI, 2011). A zarándoklat nem teljesítménytúra, hanem a testet és a lelket
egyszerre erősítő gyaloglás, amely csendet, elmélyültséget és önuralmat igényel. Sajátos,
aktív meditációs gyakorlat, a zarándoklás lényege abban áll, hogy az ember elhagyja otthonát,
kiszakad megszokott környezetéből, és megérkezik egy szent célhoz. Mindkét elem nagyon
fontos. A zarándok útnak indul, ahol előre nem látott veszélyek, bizonytalanságok veszik
körül, kiszakad birtoktárgyai védelméből, ismeretlen utakon jár, új tájakon halad át,
ismeretlen emberekkel találkozik. Fontos az útra induló célja is, a vallási zarándoklaté lehet
például közös imádság, vezeklés, lelki megtisztulás, valamilyen betegségből való gyógyulás
vagy a bizonyos ügyért történő imádkozás, az egyéni célok között szerepelhet tudatos lelki
gyakorlat, önmegismerés, belső csend. Ezen kívül a zarándokút minden esetben társas
esemény is, hiszen a zarándokok az út során találkoznak és tapasztalatot cserélnek, nagyon
gyakran olyanok, akik korábban még sosem találkoztak egymással.
Első magyar királyunk, SZENT ISTVÁN a kereszténységgel együtt a zarándoklat szokását is
meghonosította Magyarországon, az első ismert magyarországi zarándokok a 12. század
elején keltek útra. Sokáig a középkori magyarok számára a zarándoklat elsősorban a külföldi
kegyhelyek felkeresését jelentette: ezekben az évszázadokban a magyarok feltűnően nagy
számban mentek – Róma, Krakkó, Aachen, Máriacell, Częstochowa úti céllal – külföldi
zarándokútra, a nagyon távoli Compostela csak a legkitartóbb zarándokok úti célja lehetett
(BARNA, 2006; CSUKOVITS, 2011).
A középkor végétől több hazai búcsújáróhely ismert, ezek többsége az ország nyugati
határaihoz közel estek. A SZENT ISTVÁNIG visszavezetett MÁRIA-tisztelet a MÁRIA országa, a
Regnum Marianum jegyében a 17–18. században újjáéledt. Megújult számos régi MÁRIAkegyhely, és sok új is született (BARNA, 2006). A Vas megyei Vasváron, a Szent Vér-ereklye
tiszteletére történő búcsújárást VI. SÁNDOR pápa engedélyezte 1500-ban, ahol a MÁRIAszobrot a tatárjárás elől egy fa odvába rejtették. A Szent Vér-ereklye tiszteletét a
18. században MÁRIA-tisztelet váltja fel, ebben az időben került az a MÁRIA-kegyszobor a
templomba, melynek első írásos említése 1747-ből való, és a Szentkút neve is ekkortájt tűnt
fel a forrásokban. A kegyszobor mesés magyarázata közül talán az a legrégebbi, amely őrzi a
középkori hagyományok emlékét is. Eszerint a török elől menekülő domonkosok kedves
MÁRIA-képüket a Szentkút körüli erdőben egy öreg fa odvában rejtették el. Később a
visszatérők nem találták a képet, a fát kivágták, s helyén bővizű forrás fakadt, melynek
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vizében látni vélték MÁRIÁT (VV, 2012; ZÁGORHIDI CZIGÁNY, 2001), illetve a képet, de azt
sosem tudták kivenni (VPP, 2012). Másik történet szerint 1860-ban a forrás vizében
megmosakodva visszanyerte látását egy – évekig teljesen – világtalanul élt huszár, HORVÁTH
FERENC. A szentkút mellett az egyszerű klasszicista kápolnát 1863-ban hálából ő építtette, és
egy ideig maga is remetévé vált (BANGÓ, 2012; HUSZÁR, 2011). Ismert az is, hogy a szobrot
az elrejtést követően később csodálatos módon – a szentkútnál – megtalálták (NATÁLIA,
2011).
A kegyhely gondozója eleinte HORVÁTH FERENC, majd a domonkos szerzetesek voltak,
jelenleg pedig a Szombathelyi Erdészeti Zrt., a vas megyei állami tulajdonban lévő
erdőkezelőhöz tartozik, ami a közjóléti feladatainak ellátása keretében fejleszti azt.
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3. AZ ÉRTEKEZÉS CÉLKITŰZÉSEI
„És ha már nem lehet útját állni a gazdasági fejlődésnek,
akkor legalább meg kell menteni valamicskét a Föld
eredeti képéből, egy-egy kis paradicsomi maradékot kell
csinálni,

hogy

a

késő

utódoknak

legyen

hová

elzarándokolniok, ha látni akarják, milyen szép is volt
valamikor a világ.”
Árkay Aladár

Közgazdasági alapfeltevés, hogy az erőforrások szűkösen állnak rendelkezésre. A társadalmi
igények és szükségletek ezzel szemben folyamatosan változtak (bővültek) az idők folyamán.
Az állami szerepvállalás a piaci folyamatok szabályozásában állandóan visszatérő kérdésként
merül fel. Az állam szerepe a fejlett piacgazdaságokban is nélkülözhetetlen.
A fenntartható gazdasági növekedés és a társadalmi fejlődés előmozdítása céljából
kivitelezett gazdasági programok és az ezt végrehajtó széles intézményrendszer fenntartása
azonban komoly forrásokat követel. A globalizáció által katalizált, kiterjedt világpiaci
folyamatok állandó forráselvonást, szűkítést követelnek meg az állami szervezetektől.
Mindezek következtében a közjóléti kiadások nagymértékben redukálódnak, egyre nagyobb
gondot okoz a közjavak, közszolgáltatások finanszírozásának kérdése.
A téma tudományosan újszerű megközelítését jelenti a költség-haszon elemzés e területen
történő alkalmazása.
E szerteágazó terület megalapozásához nélkülözhetetlennek tartjuk
a)

a

hazai

huszonkét

állami

erdőgazdaság

tulajdonában

lévő

szálláshelyek

kapacitásának felmérését és különböző szempontú elemzését a versenyképesség és az
éves kihasználtság javítása céljából; és
b)

a hazai állami erdőgazdaságok által működtetett erdei iskolák feltérképezését és több
szempontú elemzését.

Célunk tűztük ki annak meghatározását, hogy az erdőterület nagysága összefügg-e, és ha
igen milyen mértékben az egyes országokban születéskor várható élettartammal (life
expectancy at birth).
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3.1. Hipotézisek

H1. Az erdő közjóléti funkciójának az egész társadalomban jelentkező haszna meghaladja az
állami erdőgazdaságokban az erre történő anyagi ráfordítások mértékét, tehát az erdő
közjóléti hasznosítása – akár a saját eredményük terhére is – szükséges.

H2. Az állami erdőgazdaságok tulajdonában lévő szálláshelyek több funkciójának időbeli
összehangolásával a közjóléti, egyéb (szabadidő-eltöltési) funkció erősítésével a
kihasználtság nő, ez jótékonyan hat az eredményességre.

H3. Az erdei iskolák között a résztvevők a felszereltség és a programajánlat alapján
döntenek, így ezek a tényezők az erdei iskoláztatás során nagyobb hatást tudnak
gyakorolni a környezettudatosságra, az egészséges életmódra és az identitástudatra való
nevelésre.

H4. Megfelelő

marketingtevékenységgel,

illetve

az

állami

tulajdonban

lévő

részvénytársaságok (22 állami erdőgazdaság és Magyar Turizmus Zrt.) szinergiáinak
kihasználásával a kisvasutak forgalma nagymértékben növelhető, ami a fenntartási
veszteségek csökkenését eredményezi.

H5. A szakrális helyek (emlékhelyek, kegyhelyek) rendben tartása, közösségi és hitélete
önmagában is vitathatatlan társadalmi értéket képvisel, ugyanakkor az erre történő
ráfordítások járulékos tudatformáló hasznossága összemérhető a hasonló eredményt
kiváltani képes médiakampányok költségeivel.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
„Nem minden fontos, ami számszerűsíthető,
és nem minden számszerűsíthető, ami fontos.”
Albert Einstein

A közgazdasági költség-haszon elemzés célja a kiválasztott megoldásra vonatkozó társadalmi
hasznosság vizsgálata. A magyar közgazdasági irodalom társadalmi hatás, haszon alatt a
nemzetközi szakirodalomban alkalmazott „social impact, benefit” kifejezést érti. Tartalmilag
a társadalmi hatás, haszon megfelel az „economic impact, benefit” fogalmának, amelybe
beletartoznak a projekt kedvezményezettjénél, illetve használójánál felmerülő pénzügyi
(financial) hatások és fogyasztói többlet, valamint az ún. külső gazdasági hatások
(externáliák). Az externáliák a projekt olyan külső hatásait jelentik, amelyek nem a
kedvezményezettnél, illetve használónál jelentkeznek, hanem más hatásviselőknél, és
közvetlen pénzügyi ellentételezés sem kíséri őket. Az externáliák jellegüket tekintve
gazdasági, társadalmi illetve környezeti hatások lehetnek.
A pénzügyi elemzés a kiválasztott megoldásra (projekt, erdészeti közjólét) vonatkozóan a
beruházónál, kedvezményezettnél felmerülő költségeket és bevételeket veszi számba és veti
össze, pénzáram (cash-flow) szemléletben.
Céljai:
• A projekt pénzügyi teljesítményének vizsgálata: pénzügyi megtérülések vizsgálata.
• A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata.
• A támogathatóság meghatározása (ez a pénzügyi és a közgazdasági elemzés
eredményeinek

összekapcsolása),

valamint

a

szükséges

pénzügyi

források

meghatározása.
A pénzügyi és a közgazdasági elemzés érzékenység-vizsgálatot és kockázatelemzést
egyaránt tartalmaz.
A közgazdasági elemzés a pénzügyi költségbecslésből indul ki, azonban a pénzügyi
elemzésben szereplő piaci árak magukba foglalhatnak – viszonylagos árakat befolyásoló –
adókat és támogatásokat. E torzítások kiküszöbölése érdekében általános szabály, hogy a
közgazdasági elemzés közvetett adókat nem tartalmazhat. Közvetlen (egyenes) adó esetén az
adóalany megegyezik azzal a személlyel, akit gazdasági értelemben az adó terhel (ilyen
adófajta például a vagyonadó). Közvetett adóról beszélünk, ha az adóalany különbözik az
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adóteher viselőjétől; például az általános forgalmi adó (áfa) esetében az adót az érintett
termék vagy szolgáltatás eladóinak kell megállapítani és megfizetni (ők az adóalanyok),
viszont az adó összegét áthárítják, így az végső soron a fogyasztót terheli. Ezek alapján le kell
vonni az inputok között felsorolt adókat, illetve transzfereket a beruházási és működési
költségekből.

A költség-haszon elemzés elemei
• Változatok elemzése, melynek célja annak alátámasztása, hogy a projekt a
megvalósítható alternatívák közül a legjobb.
• Pénzügyi elemzés, mely a kiválasztott műszaki megoldásra vonatkozóan a
beruházónál, kedvezményezettnél felmerülő költségeket és bevételeket veszi számba
és veti össze, pénzáram (cash-flow) szemléletben. Ennek keretében kell a pénzügyi
fenntarthatóságot is vizsgálni.
• Közgazdasági költség-haszon elemzés, melynek célja a kiválasztott projektre
vonatkozóan a társadalmi hasznosság és költségek vizsgálata. Ennek keretében a
pénzügyi hasznokat és költségeket kell kiegészítenünk vagy felváltanunk társadalmi
költségekkel és hasznokkal, ezért ez társadalmi-gazdasági elemzésnek is tekinthető.
A lehetséges, relatív előnyöket és hátrányokat felmutató módszerek közül a költség-haszon
elemzés a célravezető módszer. Ennek fontos tulajdonsága, hogy egy adott gazdasági rendszer
értékelése során mind a hasznoknak, mind a költségeknek pénzértékben való kifejezését
követeli meg. Ez azonban sok esetben lehetetlen feladatnak látszik – különösen ha életről,
ezen belül is emberéletről van szó.
Az emberi élet értékét azért kell pénzértékben meghatároznunk, hogy ezáltal
összevethetővé váljon egyéb tényezők értékével, vagyis mérlegeléskor össze tudjuk
hasonlítani más jellegű hasznokkal, s szembeállítani a mindezen hasznok eléréséhez
szükséges költségekkel.

A költség-haszon elemzés főbb részei
• Többszempontú értékelés, (egyszerűsített) költség-haszon elemzés szükséges, ha a
projekt megvalósítására vonatkozó változatok különböző célok elérését szolgálják.
• Elegendő a költség-hatékonyság elemzés, ha a változatok azonos célt szolgálnak.
A költséghatékonysági mutató számlálója: a projekt által elért eredmény természetes
mértékegységben kifejezve. A mutató nevezője: a beruházási és működési költségek.
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A mutató vonatkozhat a teljes tervezési időhorizontra, ekkor a számlálóban az összes
hatást, a nevezőben a költségek jelenértékét kell szerepeltetni. A mutató lehet éves,
ekkor az éves hatást és az – külön képlet szerint számítható – éves költséget kell
összevetni (éves szintre átszámított beruházási költség + éves működési költség).

Piaci árról való áttérés elszámoló árra
A munkaerő esetében a piaci árak megfelelően tükrözik a munkaerő társadalmi költségét, ha a
munkaerő áraként nem országos átlagbéreket, hanem a projekt megvalósulása szerinti területi
(kistérségi vagy megyei) átlagbéreket alkalmazunk a pénzügyi költségszámításhoz.
Természeti erőforrások esetén a piaci árak korrekciójára szükség lehet, mert a jelenlegi
piac a jövőbeni használók érdekeit figyelmen kívül hagyhatja. Ezt a korrekciót azonban nem
az árnyékárak szerinti módszerrel javasolt megtenni, hanem a természeti erőforrásokra
kivetett járulékok segítségével történő externális hatásbecsléssel. Ezek a járulékok ugyanis a
természeti erőforrások árába kívánják beépíteni a jövőbeni használók érdekeit, és ekként
externális hatások korrekciójának tekinthetők. Mindezek alapján a fiskális korrekcióknál
járulék levonásra nem került, ezért itt sem kell hozzáadni a járulékokat.
A földterületek esetében azokat a haszonáldozat-költségen kell értékelni, és nem a
történelmi értékén, vagy a hivatalos elszámoló áron. Amennyiben a földterületet
önkormányzat vagy az állam biztosítja csökkentett áron, akkor a gazdasági elemzésben a
földterület árát a valós piaci ár jobban közelíti, mint az aktuálisan figyelembe vett ár.

A projekt hatásainak becslése
A projekt hatásai lehetnek közvetlenül a projekt használóinál, a szolgáltatást igénybe
vevőknél jelentkező hasznok, illetve külső gazdasági hatások, amelyek nem közvetlenül a
projekt kedvezményezettjénél vagy a projekt használóinál jelentkeznek, és közvetlen
pénzügyi ellentételezés nem kíséri őket. A teljes közgazdasági érték becslésére alkalmas,
keresleti függvény becslésére irányuló módszerek bármelyikével el lehet végezni a költséghaszon elemzést.

A pénzügyi és közgazdasági elemzés során használt adatok számbavétele, csoportosítása
A kritikus változók meghatározása érdekében számba kell venni azokat a tényezőket, amelyek
közvetlen illetve közvetett hatással vannak a pénzügyi és a közgazdasági költség-haszon
teljesítménymutatókra (9. ábra).
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A közvetlen hatótényezőket számos közvetett tényező határozza meg. Ezek némelyike
csak egy közvetlen tényezőre – a többitől függetlenül – hat, másik része viszont több
közvetlen hatótényezőre van kihatással, ezért a teljesítménymutatókban összetett hatást
fejtenek ki.

9. ábra. Az egyes hatások és mutatószámai
Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2007. 57. o. 5.1. ábra alapján módosított ábra.

A fontosabb hatótényezők számbavétele alapján a kritikus változók kiszűrése érdekében
első lépésben a közvetlen hatótényezőket vizsgáljuk meg. Amennyiben a közvetlen
hatótényező nem éri el a kritikus változó szintet (1%-os változása nem hat 5%-nál nagyobb
mértékben a teljesítménymutatókra), akkor azokat a közvetett tényezőket nem kell
továbbvizsgálni, amelyek egyedül erre a közvetlen tényezőre hatnak, továbbá nincsenek
összefüggésben más közvetett tényezőkkel.
A több közvetlen illetve közvetett tényezőre hatással lévő közvetett tényezők külön
vizsgálandók. Ezek a tényezők nem számszerűsítendők az érzékenységvizsgálatban, azonban
a kockázatelemzésben a leglényesebbek elemzése indokolt.
A továbbiakban az állami erdőgazdaságok alatt minden esetben a huszonkét hazai állami
erdőgazdaságot (Magyar Fejlesztési Bank Zrt.) értjük. A vizsgált huszonkét hazai állami
erdőgazdaság a hazai állami tulajdonú erdőgazdaságok 100%-a. Vizsgálatainkat 2011–2012ben az állami erdőgazdaságok tulajdonában lévő szálláshelyek, erdei iskolák, erdei kisvasutak
és egy, az állami erdőgazdaság területén lévő zarándokhely kapcsán végeztük. Az adatok egy
része – jellegből adódóan – 2010-re vonatkozik, ahol nem jelöltük, ott az adatok a Magyar
Fejlesztési Bank Zrt. által kezelt adatszolgáltatásokból származnak.
Az adatokat SPSS és MS Excel szoftver segítségével dolgoztuk fel.
62

Az erdei szálláshelyek vizsgálata: az állami erdőgazdaságok tulajdonában lévő
83 szálláshelyet elemeztük 2010-ben készített – adatlap segítségével történt – felmérés alapján
(Magyar Turizmus, 2011), elsősorban az erdőgazdaságok tulajdonában lévő vadászházak
kapacitására fókuszálva, de elemzésünk az egyéb típusú szálláshelyekre is kiterjed.
A folyamatjellemzők

meghatározásának

fontos

része

a

folyamat

kapacitásának

meghatározása. Kapacitáson azt a munkamennyiséget értjük, amit egy szolgáltatóegység egy
bizonyos időegység alatt kezelni tud (VÖRÖS, 2010). A kapacitás mérőszáma mindig
valamilyen ráta: az arányszám számlálójában a nevező által meghatározott időegység alatt
megvalósított vagy tervezett teljesítmény áll. A kapacitás mérésére több megközelítés
ismeretes. Bizonyos esetekben nagyon nehéz a tényleges kapacitás mérése, ezért nem csak
egyetlen kapacitásmérő mutatószámot alkalmazunk. Input mutató a szobák és az ágyak
száma, output mutató a vendégek száma. A hatékonyságot az output/input arányból tudjuk
számolni. A használt Spearman-féle korrelációs együttható a sorrendek közötti kapcsolat
mérésére szolgál, ahol ha a mutató értéke (rs) +1, akkor a két sorrend teljesen megegyező, ha
0, akkor a két sorrendnek nincs köze egymáshoz, és ha -1, akkor az egyik sorrend pontosan
fordítottja a másiknak.
Az erdei iskolák vizsgálata: a huszonhét erdei iskola vezetői (vezérigazgató, erdei iskola
vezetője stb.) 2011 nyarán az általunk összeállított – 31 kérdésből álló – kérdőívet töltötték ki
(24. melléklet). A kérdések nagy része zárt, kisebb részben nyitott volt.
Az erdei kisvasutak vizsgálata: Magyarországon az állami tulajdonú erdőgazdaságok
területén tizenegy erdei kisvasutat működtetnek szerte az országban, melyek közjóléti
tevékenységét egy egyedülálló kampány és az elmúlt másfél évben megvalósuló új
szolgáltatások, fejlesztések és javuló eredmények mentén mutatjuk be.
Erdei

emlék-,

kegy-

és

szakrális

helyek:

közjóléti

beruházás

bemutatása

esettanulmányban. Állami erdőgazdaság törvényben előírt közjóléti feladatának elvégzését
követő multiplikátor hatását vizsgálatuk az adott terület/város és a beruházó erdőgazdaság
ismertségére és a turisztikai attrakcióként is működő zarándokhely népszerűségére.
Az értekezés keretében végzett kutatás engedélye: A kutatás az állami erdőgazdaságok
teljes körét lefedi, mely a tulajdonosi joggyakorló – a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
(MFB Zrt.) – vezetőségének jóváhagyásával és támogatásával készült (25. melléklet).
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5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
„Az erdőben semmi sem öncélú. Minden gyomnak,
minden rovarnak, minden madárnak megvan a maga
pontosan meghatározott szerepe.”
Szilvási Lajos

A huszonkét állami erdőgazdasági részvénytársaság 2010–2011. évi legfőbb tényadatainak
összefoglaló értékeit mutatja az 5. táblázat. Az állami erdőgazdaságonkénti 2010. és 2011.
évben elért árbevételt – a korábbi két évre vonatkozó hasonló adatokkal kiegészítve – a
26. mellékletben foglaltuk össze.

5. táblázat. Az állami erdészeti részvénytársaságok 2010. és 2011. évi árbevétele
Árbevétel
2010
Összesen

11/10
2011

80 036,6 millió Ft

82 092,5 millió Ft

[%]
104

A cégcsoport 2011-ben több mint 82 milliárd forint forgalom mellett, 4,0%-os árbevételnövekedést tudott elérni (2010-ben 6,4%-ot). A 2010. és 2011. évi jövedelmezőséggel
kapcsolatos elemzések és az állami erdőgazdaságok jövedelmi helyzetét jellemző
mutatószámok a 27. mellékletben találhatók.
Az állami erdőgazdaságoknál 2012 júniusában 5351 alkalmazott és 6993 közmunkás állt
foglalkoztatásban, országos szinten ebben az időszakban több, mint tízezer kis- és
középvállalkozásnak nyújtott megélhetési lehetőséget az állami tulajdonú erdő.
Az erdő közjóléti szolgáltatásait hosszú távon kell biztosítani, ezért az erdőkép, az erdőt
alkotó erdőállományok kezelésére a normál erdőgazdálkodástól eltérő módszereket – sok
esetben többletköltség, hozamkorlát mellett – kell használni. Az erdőállományok adta
lehetőség, a szakmai elhivatottság és a rendelkezésre álló források szerint kerültek kialakításra
a különböző közjóléti objektumok. A huszonkét állami erdőgazdaság közjóléti objektumainak
bruttó eszközértéke 2010. december 31-én 9,247 milliárd Ft volt.
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Az erdészeti társaságokat közjóléti tevékenységük végzése miatt 2010. évben 831 millió Ft
veszteség érte (6. táblázat), ami több mint kétszerese az egy évvel korábbi eredménynek
(7. táblázat). A szolgáltatásokért kapott 664 millió Ft árbevétel és a 362 millió Ft támogatási
forrás 46%-ban fedezte a működtetési és fenntartási költségeket (1 875 millió Ft).
A veszteség mértékét elsősorban a bevételek (támogatások) mértéke határozta meg, a
közjóléti feladatok ellátása éves szinten 1,9 milliárd Ft ráfordítást igényelt.

6. táblázat. Az állami erdészeti részvénytársaságok közjóléti tevékenységének gazdasági
számai 2010-ben
Bevétel

Ráfordítás

Üzemi eredmény

[E Ft]

[E Ft]

[E Ft]

Erdei iskola

181 269

318 029

-136 760

Erdei kisvasutak

192 212

403 730

-211 518

Közjóléti eszközök, berendezések

268 901

694 088

-425 187

Műemlékek

194 281

121 444

72 837

Egyéb

207 124

338 140

-131 016

1 043 787

1 875 431

-831 644

Összesen

7. táblázat. Az állami erdészeti részvénytársaságok közjóléti tevékenységének alakulása
2009–2011. között a gazdasági számok tükrében
Bevétel

Ráfordítás

Üzemi eredmény

[M Ft]

[M Ft]

[M Ft]

2009. év (tény)

1 653,050

1 979,455

- 326,405

2010. év (tény)

1 043,787

1 875,431

- 831,644

2011. év (terv)

1 117,555

1 888,632

- 771,077

2011. év (tény)

1 085,181

1 884,928

-799,747

2012. év (terv)

2 178,010

3 058,794

-880,784
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5.1. Az erdei szálláshelyek közjóléti szerepe

5.1.1. Tárgyi feltételek és minősítés

Az állami erdőgazdaságok nyolcvanhárom szálláshelye 2010-ben 598 szobában és 14 önálló
házban összesen 1490 férőhelyet biztosított, A szobák 70,9%-a kétágyas volt (8. táblázat).
A szobák 3,2%-a hat–tizenhat ágyas szoba volt, de az ágyak 13,8%-a ilyen méretű szobában
volt elhelyezve.

8. táblázat. Szobatípus száma és férőhely
Üzemeltetési hely [n]

Darab

Férőhely

1 ágyas

16

35

35

2 ágyas

81

424

848

3 ágyas

25

53

159

4 ágyas

11

36

144

6 ágyas

1

3

18

7 ágyas

1

1

7

10 ágyas

2

6

60

12 ágyas

2

7

84

16 ágyas

1

2

32

Apartman

7

13

28

Lakosztály

10

18

38

598

1453

Összesen
Önálló ház
2 ágyas

2

5

10

3 ágyas

3

9

27

Összesen

14

37

Mindösszesen

612

1490

A vizsgált létesítmények kilenc kategóriába sorolhatók: a vizsgált szálláshelyek
legnagyobb hányada (71,1%) vadászház volt, ezen kívül a panziók (8,4%) és a vendégházak
(6,0%) nagyobb arányát tudjuk kiemelni (10. ábra). A vizsgált szálláshelyek többsége
minősített: II. osztályú 35,6%, I. osztályú 23,7% és 4 napraforgós 13,6% volt (11. ábra).
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A vizsgált legkorábbi épület (Sárosfői Vadászház) az 1800-as évek elején épült,
egynegyedük (25,5%) 2001 után. Az épületek egyhatodát (16,4%) építették át, nagy hányadát
2001. évet követően (28. melléklet).

10. ábra. A szálláshelyek típus szerinti megoszlása (n = 83)

11. ábra. A szálláshelyek kategória szerinti megoszlása (n = 83)
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5.1.2. Üzemeltetés, szolgáltatások, árak

Négy szálláshely közül közel három (72,5%) egész évben fogadott vendégeket, szezonálisan
üzemelt 21,3%-uk. Két szálláshely csak vadászokat fogadott, további három pedig
szezonálisan fogadott akkor vendégeket, amikor a szálláshelyek kapacitását vadászok nem
kötötték le. Mindegyik (100%) fűthető, ugyanakkor 87,7%-uk nem légkondicionált (részben
az további 8,6%) és 84,0%-uk nem akadálymentesített (részben az 14,8%) volt.
A szálláshelyek idegen nyelven történő foglalása leginkább német (82,6%) és angol
(58,7%) nyelven történhetett. Horvát nyelven is lehetséges volt a foglalás a szálláshelyek
8,7%-ánál, cseh/szlovák nyelven illetve spanyolul 7,6-7,6%-ánál. Ezen kívül még oroszul
(2 szálláshely), valamint franciául (1 szálláshely) lehetett az állami erdőgazdaságok
tulajdonában lévő szálláshelyek valamelyikében foglalást kezdeményezni. A szálláshelyek
kiszolgáló személyzetének idegennyelv-tudása három nyelvre korlátozódott: a németre
(a munkatársak 51,1%-a beszélte), az angolra (22,8%) és az olaszra (1,1%).
A szolgáltatások közül számos biztosított a szálláshelyek igénybe vevői számára, így
például adtak ágyneműt a szálláshelyek 84,8%-ában, törölközőt 75,0%-ában, tévé volt 41,3%ukban, pótágyazható 34,8%-uk volt. A saját WC aránya a szálláshelyeken 73,9%, a saját
fürdő 52,2% volt. A másik véglet az egy-egy szolgáltatástípus jelentette: egy szálláshelyen
volt wellnessrészleg, szolárium illetve belső medence; kondicionáló terem valamint
röplabdázásra alkalmas hely kettő-kettő szálláshelyen.
Az egyágyas szobaár széles terjedelem között – 2110 Ft-tól 20 000 Ft-ig – változott,
átlagosan 6300–9000 forint között mozgott. Kétágyas szobaárat 2100 és 33 000 Ft között
találtunk.

5.1.3. Kapacitás, kihasználtság

Az állami erdőgazdaságok tulajdonában lévő szálláshelyek átlagos kihasználtsága – az
üzletágra jellemző módon – nagy szezonális ingadozást mutat, így 2010 júliusában 13,3%,
míg decemberében 2,7% volt. Az átlagosnál jobb volt a kihasználtság a május és szeptember
közötti öt hónapban, az ősztől kora tavaszig tartó hónapokban a kihasználtság kicsi:
októbertől márciusig 5% alatti (12. ábra). A kihasználtság 39 szálláshely esetében 0%-os volt.
2010-ben az egész éves átlagos kihasználtság 5,2%, a kihasználtsággal súlyozott átlag 6,6%
volt, így az erőforrások hasznosítási foka: (megvalósított output)/(tervezett kapacitás) = 6,6.
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12. ábra. A szálláshelyek kihasználtsága 2010-ben (n = 83)

A turizmus valódi méreteit leginkább a vendégéjszakák számával tudjuk jellemezni, hiszen
a szektor által realizálható bevétel az eltöltött napok számával egyenesen arányos. A tényleges
vendégszám 2010-ben 35 892 volt, az egyes hónapokra eső vendégszámarányt a többihez
képest mutatja a 13. ábra.

13. ábra. A vendégszám havi megoszlása (n = 35 892)
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A szálláshelysorrendet a férőhely (kapacitás) függvényében, a vendégéjszaka-sorrendet az
eltöltött vendégéjszakák (tény) ismeretében állapítottuk meg. (A már említett, harminckilenc
0%-os kihasználtságú szálláshelyet – értelemszerűen – ebbe az elemzésbe nem vontuk be.)
A szálláshelyek mutatószámai közötti rangkorrelációt mutatja a 29. melléklet.
A Spearman-féle korrelációs együtthatóval – az erdei szálláshelyek mutatószámai közül –
a férőhely és a vendégéjszaka kapcsolatát vizsgáltuk.
n

rs = 1 −

6∑ d i2
i =1

n(n 2 − 1)

,

ahol
n = a szálláshelyek száma,
d = szálláshelysorrend – vendégéjszaka-sorrend.
n

rs = 1 −

6∑ d i2
i =1
2

n(n − 1)

= 1−

6 × 7487
44 922
= 1−
= 0,47
2
44(44 − 1)
85 140

A számított Spearman-féle korrelációs együttható értéke (rs) 0,47 (22%-os magyarázott
variancia mellett). Ez alapján elmondhatjuk, hogy e két adatsort vizsgálva a kapcsolat
közepesen szoros közöttük.
Vizsgáltuk ugyanezt az állami erdőgazdaságok (n = 17) vonatkozásában is, a fennmaradó
öt erdőgazdaságban 2010-ben a kihasználtság 0%-os volt (30. melléklet).

rs = 1 −

6 × 188
1128
=1−
= 0,77
2
17(17 − 1)
4896

Ebben az esetben a Spearman-féle korrelációs együttható értéke (rs = 0,77) arra utal, hogy
a két adatsor között a kapcsolat nagyon szoros, szignifikáns (p < 0,05). Kijelenthetjük, hogy
az állami erdőgazdaságok által üzemeltetett szálláshelyek igénybevételekor annak kapacitása
nagy szerepet játszott.
Ezt követően annak megállapítása volt célunk, hogy milyen további tényezők
befolyásolták a kihasználtságot. A rendelkezésre álló adatok bőségesek voltak, minden adatot
– az építési éven keresztül a nyújtott szolgáltatásokon át a szobaárakig – meg tudtunk
vizsgálni. Az adatokat interaktív döntési fa algoritmussal elemeztük. A 83 vizsgált
szálláshelyből az öt leglátogatottabb hozta az összes látogatottság közel 40, a tíz
leglátogatottabb létesítmény a 62%-át (14. ábra).
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14. ábra. A szálláshelyek kihasználtságának koncentrációja

A különböző létesítménytípusok alapján nagyon erős szóródást (3,2% és 22,6% között)
tapasztaltunk az átlagos kihasználtságban (9. táblázat).

9. táblázat. A szálláshelyek típusa
Elemszám

Átlagos kihasználtság

Szálloda

2

14,3%

Panzió

7

9,4%

Vadászház

59

3,2%

Üdülőház

3

17,9%

Turistaszállás

1

10,5%

Ifjúsági szállás

4

4,3%

Erdei iskola

1

22,6%

Vendégház

5

6,7%

Falusi szálláshely

1

12,3%

Figyelembe véve az erdei szálláshelytípusok elemszám és kihasználtság szerinti
heterogenitását, indokoltnak tartottunk a vadászházak külön – statisztikai módszerekkel
történő – elemezését (vizsgált változók: a)–e)-ig), míg a többi esetén a típust tekintjük döntő
faktornak. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben – a kis elemszám miatt – nem érdemes
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statisztikai módszereket alkalmazni. Az egy-egy erdei iskola, falusi szálláshely, turistaszállás
vagy a két szálloda tulajdonságok szerint tovább nem bontható, viszont mindegyik jellegzetes
annyira, hogy ne lehessen összehasonlítani egymással, vagy például egy vadászház típusú
létesítménnyel.
a) Területi eloszlás. Elemeztük az idegenforgalmi egységek megyénkénti megoszlását.
Az adatok megvizsgálása után úgy döntöttünk, hogy a megyéket két lépésben – nagyobb
területi egységekre – összevonjuk (10. táblázat).

10. táblázat. Az erdőgazdaságok tulajdonában lévő szálláshelyek megyénkénti
megoszlása
Átlagos

Létesítmény-

kihasználtság

szám

Somogy

1,1%

10

Veszprém

5,2%

6

Zala

0,0%

3

Délnyugat-

Baranya

6,6%

4

Magyarország

Tolna

3,3%

12

Bács–Kiskun

6,6%

8

Békés

5,3%

2

Csongrád

0,0%

1

Kelet-

Hajdú–Bihar

6,7%

1

Magyarország

Jász–Nagykun–Szolnok

0,9%

1

Pest és

Fejér

0,0%

5

Fejér megye

Pest

3,5%

4

Győr–Sopron–Moson

11,5%

10

Komárom–Esztergom

8,2%

2

Vas

2,1%

4

Borsod–Abaúj–Zemplén

12,4%

6

Északkelet-

Heves

0,0%

2

Magyarország

Nógrád

23,2%

1

Szabolcs–Szatmár–Bereg

0,2%

1

Országrész

Terület

Balaton és
Nyugat-

környéke

Magyarország

DélkeletKözép- és

Magyarország

ÉszaknyugatMagyarország
ÉszakMagyarország

Megye

Ezeket a területi egységeket helyeztük be a modellbe a kihasználtság előrejelezése
érdekében.
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b) Szobaszám/kapacitás. Az elővizsgálatok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a
kihasználtság erős mértékben függ a szálláshely – kapacitása mellett – a szobaszámától is: egy
nagyobb szobaszámú létesítménybe nagyobb eséllyel jönnek vendégek, mint egy kisebb
szobaszámúba (15. ábra).

15. ábra. A szálláshelyek kapacitástól függő kihasználtsága

A modellépítéshez szükséges további elővizsgálatokat csak a vadászházak alsokaságán
végeztük el.
c) Fontos szolgáltatások és egyéb attribútumok. Közel hatvan szolgáltatás (minibár,
hűtőszekrény, parkolóhely stb.), illetve speciális időtöltési lehetőség (pl. kerékpározás,
labdarúgás, lovaglás, csónakbérlés) alapján vizsgáltuk meg a kihasználtságot (11. táblázat).
Az eredmény alapján a látogatottságra a következő tényezőknek (a továbbiakban preferált
szolgáltatásoknak nevezzük) van hatása:
• többnapos programlehetőségek,
• akadálymentesség,
• üdülési csekk elfogadása,
• saját parkolóhely,
• minibár,
• hűtőszekrény,
• pótágy,
• saját WC,
• közös vizesblokk (negatív hatás),
• szauna.
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11. táblázat. A preferált szolgáltatások számának hatása a kihasználtságra
Létesítményszám

Kihasználtság [%]

Legfeljebb egy preferált szolgáltatás

11

1,3%

Kettő vagy több preferált szolgáltatás

48

3,5%

Az eredmény alapján a látogatottságra a szabadidőtöltések közül hatással voltak
• az íjászat,
• a futball/röplabda,
• a társasjáték,
• a lovaglás lehetősége és
• az egyéb sportlehetőségek (12. táblázat).
12. táblázat. A szabadidős tevékenység preferencia hatása a kihasználtságra
Létesítményszám

Kihasználtság [%]

Nincs preferált szabadidős tevékenység

48

1,9%

Preferált szabadidős tevékenység

11

8,5%

Az egyéni szolgáltatásoknak egyenként csak enyhe hatása van, ezért a preferált
szolgáltatásokat/szabadidőtöltési lehetőségeket összegeztük, és az újonnan képzett változókat
helyzetük be a modellünkbe.
d) További vizsgált változók. Az elővizsgálatok során sok meglévő illetve az azokból
derivált változó hatását elemeztük, ezek (a teljesség igénye nélkül):
• az építés éve (felújítás évével kombinálva/anélkül),
• a választható ellátási forma (reggeli/félpanzió/all inclusive stb.),
• a nyelvtudás,
• a kihasználtság szezonalitása,
• a szobaárak,
• a külföldi/belföldi vendégéjszakák aránya,
• a speciális programajánlatok és
• a modell.
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A kihasználtság előrejelzését interaktív döntési fa algoritmussal modelleztük, ami
megfelelő szabadságot nyújt a változók kiválasztásához. Az eredményeket a 13. táblázatban
összesítettük. Első vágási pontunk a földrajzi hely volt: az észak-magyarországi vadászházak
kihasználtsága nagyobb (7,1%), mint a keleti illetve a nyugati országrészben lévőké.
Az észak-magyarországi vadászházaknál a legfontosabb kritérium, hogy mikor volt nyitva.
Az éves nyitva tartással rendelkező vadászházak átlagosan 14,5%-os kihasználtságot értek el,
míg a szezonálisan nyitva tartók esetében ez csupán 2,9%. Nyugat-Magyarországon a
legfontosabb kritérium, hogy milyenek a szolgáltatások. Ha legalább hat szolgáltatással bír a
létesítmény a fentebb felsorolt preferált szolgáltatások közül, akkor a kihasználtság a 10%-ot
is meghaladhatja. A közép- és kelet-magyarországi vadászházaknál a kétszobás ágyak árai
jelentették a vágási pontot: ahol ez meghaladja a 8000 forintot, oda – éves szinten – nagyon
kevés (0,7%) vendég érkezett.

13. táblázat. A kihasználtság előrejelzése
Terület

Vágási pont

Átlagos kihasználtság

Létesítményszám

7,1%

14

Szezonális

2,9%

9

Éves nyitva t.

14,5%

5

2,1%

28

6-

0,7%

24

6+

10,5%

4

1,6%

17

8000-

2,6%

8

8000+

0,7%

9

Észak-Magyarország
Nyitva tartás
Nyugat-Magyarország
Preferált szolgáltatások
Közép- és Kelet-Magyarország
Kétágyas szoba ára

e) Kiegészítő elemzés (panziók). A vadászházakon kívül a panziók esetében van ötnél több
vizsgálható létesítmény, ezért megnéztük, hogy a mi az a változó, ami fontos a panziók
kihasználtsága szempontjából. Azt találtuk, hogy a két személyes szoba ára differenciált
legjobban a panziók között (14. táblázat). Az olcsóbb árszabású panzióknál az éves
kihasználtság a 12 százalékot is meghaladja, míg a drágábbak esetében ez körülbelül fele,
egyharmada.
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14. táblázat. Panziók kétágyas szobaárának hatása a kihasználtságra
Kétágyas szobaár

Létesítményszám

Kihasználtság [%]

6600 Ft

4

12,7%

11 000 Ft

1

5,7%

13 500 Ft

1

6,0%

21 000 Ft

1

3,5%

5.1.5. SWOT-elemzés

A további eredményeket SWOT-elemzésben foglaljuk össze (15. táblázat). Az elemzés
keretein belül bemutatjuk a 2010. évre vonatkozó állapot
• pozitívumait, amelyeket megtartani, erősíteni szükséges,
• gyengeségeit, melyek csökkentése, kivédése, jobbá tétele a cél. Ezek egyben azok a
jellemzők, amelyet fejlesztendő területeknek is neveznek.
• A lehetőségek feltérképezése nem más, mint a létesítmények és szolgáltatások naprakész
ismerete. A lehetőségek kihasználása nagymértékben befolyásolhatja az állami
erdőgazdálkodások eredményes működését.
• A veszélyek azokat a külső negatívumokat jelentik, amelyek bekövetkezése várható,
amennyiben a területen érintettek a problémákat nem orvosolják, és nem fejlesztenek
időben.

15. táblázat. A szálláshelyek 2010. évre vonatkozó SWOT-analízise
Erősségek

Gyengeségek

• Átlagosan több mint három (3,8) szálláshely

• A szálláshelyek felében (56,6%) a helyszínen

volt minden állami erdőgazdaság

tartózkodó személy beszélt németül,

kezelésében.

negyedében (25,3%) angolul.

• A szálláshelyek és szobák egyszerűek, de

• A számtalan szolgáltatás közül csupán

igényesek voltak.

néhány biztosított (tévé 48,2%-ában, minibár

• A szálláshelyek 75,0%-a egész évben nyitva

14,5%-ában volt).
• Egy-és többnapos programajánlatot a

tartott.
• A szálláshelyek 100%-a, a szobák 88,0%-a

szálláshelyek ötöde (18,1%) kínált.
• Gyalogos és kerékpáros túrát is a

volt fűthető (ez komoly gátja lenne a
szezonalitás kiküszöbölésének).

szálláshelyek alig egyhatoda (15,7%) kínált.
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Erősségek

Gyengeségek

• A szálláshelyek több mint felében euróval

• Kerékpárt a szálláshelyek 18,1%-ánál lehetett

(61,4%), felében üdülési csekkel (50,6%) is

kölcsönözni. Ez az arány ott sem sokkal

lehetett fizetni.

nagyobb (21,4%), ahol szerepelt a

• A szálláshelyek 91,6%-ában lehetett intézni a

programajánlatok között szervezett
kerékpártúra. Ahol a közelben kerékpározási

foglalást német, 65,1%-ában angol nyelven.
• A vadászat a vadászházak 94,9%-ának

lehetőség volt, ott kerékpárkölcsönzésre
35,3%-ban volt mód.

szolgáltatásai között szerepelt.

• All inclusive ellátást a szálláshelyek alig

• A tudatos egészségmegőrzés és

egytizedében (9,6%) lehetett igénybe venni.

betegségmegelőzés a lakosság egyre

• Bármilyen gyermekbarát felszerelés (vagy

szélesebb körében való terjedése.
• Felhalmozott tudás és tapasztalat.

szolgáltatás) a szálláshelyek alig egyötödében
(19,3%) volt.
• A marketingszemlélet hiánya.
• Az erdő gyógytényező hatásainak nem
elegendő orvosi-egészségi alátámasztása,
kutatása, ennek kommunikációja.
• Az állami erdőgazdaságok tulajdonában lévő
szálláshelyek éves átlagos kihasználtsága
mindössze 6,6% volt, amely a kereskedelmi
szálláshelyekhez képest igen kicsi.

Lehetőségek

Veszélyek

• A szabadidő erdőben eltöltése.

• A szálláshelyek egyötöde (19,6%) 1970 előtt

• Az időskori szabadidő egészségmegőrzésre

épült (átépítés, korszerűsítés nem történt).
• Tíz szálláshelyből nyolc nem volt

fordítása – ennek kommunikációja.
• A speciális igények növekedése az

akadálymentesített (84,3%).

egészségturisztikai termékek vonatkozásában. • Hiányzó specializáció.
• A hazai zarándoklási lehetőségek
felélesztése, kiterjesztése újra pozicionálása
(hangsúlyozottan a turistaútvonalak és az
erdei szálláshelyek bekapcsolásával).
• Több médiaszereplés a lakosság tájékoztatása
céljából.
• Az interneten tartalmi és vizuális megjelenés
– aktualitások.
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Lehetőségek

Veszélyek

• Volt egy kis szegmens, amely nem minőségi
szálláshelyként hasznosítható, sokkal inkább
turistaszálló vagy ifjúsági szállásként
növelhető a kihasználtságuk.

5.2. Az erdei iskolák közjóléti szerepe és szerepvállalása

Az állami erdőgazdaságok 2011-ben 27 erdei iskolát működtettek (16. ábra). Az általuk
létrehozott erdészeti erdeiiskola-hálózat a 2006 és 2009 közötti négy évben 157 652 személyt
szállásolt el, és kínált számukra természetközeli nevelést, terelte őket a környezetbarát
gondolkodás, magatartás irányába (31–32. melléklet).
Emellett az erdészeti és faipari közép- és felsőfokú oktatás gyakorlati igényének
kiszolgálásában, illetve kutatási feladatokban is részt vesznek. Ezt bizonyítja a TAEG
Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. létrehozása, amely működési területének természeti
sokszínűségével és magas színvonalú szakmai tevékenységével kiváló helyszínt biztosít a
felsőoktatásnak, az erdészeti kutatásnak egyaránt.

16. ábra. Az állami erdőgazdaságok által üzemeltetett erdei iskolák száma (n = 27)
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5.2.1. Foglalkozások

A foglalkoztatás többnyire fedett szabadtéri foglalkoztatóban (n = 21), illetve központi
fűtéssel is rendelkező kőépületekben (n = 20) zajlik. Foglalkoztató helyiséget tizenegy
iskolában

különböző

kézműves

foglalkozásokhoz,

nyolcban

hagyományőrző

foglalkozásokhoz, kilenc iskolában szabadtéri foglalkoztatót van mód igénybe venni.
Ez utóbbiak befogadó kapacitása 25–200 tanuló. A többi foglalkoztatási helyszín –
értelemszerűen – ennél kisebb, ezzel párhuzamosan a szabadtéri foglalkoztatók átlagos
befogadó kapacitása nagyobb (átlagosan 60 ± 55 tanuló).
Az állami tulajdonú erdőgazdaságok által üzemeltetett erdei iskolákban – ha csak a
foglalkoztató helyiségek kapacitását nézzük – egyidejűleg 7050 résztvevő foglalkoztatására
van lehetőség. Ha figyelembe vesszük, hogy kivétel nélkül minden iskolában van lehetőség
egynapos programokra is, azzal jól érzékelhető, hogy az erdei iskolák által nyújtott
szolgáltatások nagyon sok résztvevőnek nyújtanak tanulási, képzési, illetve rekreációs
szolgáltatást. Árnyalja a képet, hogy az erdei iskolák közül huszonkettő egész évben, míg
négy szezonálisan, márciustól/áprilistól/májustól októberig illetve decemberig üzemel;
alkalomszerűen egy erdei iskola van nyitva. Tanulásra kivétel nélkül minden erdei iskolában
van lehetőség. Saját szakembereik tudnak oktatni huszonhárom erdei iskolában;
tizenkilencben ehhez tanterem (átlagos méretük 48 ± 17 m2), tizenkettőben szaktanterem
(69 ± 50 m2); tizenkilencben szabadtéri tanterem áll rendelkezésre. Tizenhat erdei iskola
alkalmaz komplex oktatási–nevelési módszert, ezek mindegyikében van tanterem illetve
szaktanterem. A 17. ábra az iskolák által nyújtott gyakoribb egynapos programlehetőség,
valamint igénybe vehető szolgáltatás előfordulását mutatja.
Ezen kívül az iskolák valamelyike tud a következő programok közül eggyel vagy többel
szolgáltatni:

állattartás-bemutató,

méhészkedés,

bőrművesség,

sétahajós

erdőjárás,

gyékényfonás, tojásfestés, aszalás, tűzzománcozás, gyertyaöntés, mesterség bemutatók
(kovács, méhész), játékkészítés természetes anyagokból, kosárfonás, kézműves foglalkozás
természetes anyagokból, szövés, gyöngyfűzés, népi hangszer készítés, textilfestés,
vályogvetés, vesszőmunka, csuhé-szalma-gyékény fonás.
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17. ábra. Az erdei iskolák gyakoribb egynapos programjai

5.2.2. Környezettudatos nevelés

A tanösvényeken barangolva sok információ és érdekesség tudható meg az erdő
életközösségéről. A különböző hosszúságú ösvényeken eltérő állomásszámon keresztül,
táblák segítségével tanulmányozhatók a környék természeti (növényvilág, állatvilág,
geológia) adottságai, valamint betekintést engednek az erdőgazdálkodás folyamataiba, az
erdész munkájába, s tanácsokat, ötleteket a természetvédelemre. Egy vagy több tanösvény
22 erdei iskola „rendelkezésére” áll. A tanösvények átlagos hossza 2450 ± 1690 m,
9 ± 4 állomással: a legrövidebb 300 m hosszú (3 állomás), a leghosszabb 8000 m
(20 állomás). Az összesen 47 tanösvény hossza 115 km, melyen 419 állomás található.
Az összekapcsolódó leghosszabb tanösvény a SEFAG Zrt. Lábodi Vadászerdészete által
működtetett „Madárlátta Suli” Szilágyi Erdészeti Erdei Iskolában van, közel 25 km hosszú
úton halad a hat tanösvény (rajta 30 állomás).
Kerékpárút hét erdei iskolában összesen tizenegy van, hosszuk átlagosan 17 ± 30 km, a
legrövidebb 1,3 km, míg a leghosszabb 106 km hosszú. Három kerékpárút egy erdei iskola
területén van, hosszuk összesen 48 km. Az utak többsége burkolatlan, illetve vegyesen
burkolt és burkolatlan.
Az erdei iskola lehetőséget nyújt arra, hogy természetes környezetben, folyamatosan új
benyomásokat,

ismereteket

szerezzenek

a

tanulók.

Az

élő

környezet

közvetlen

megfigyelésére, megtapasztalására, benne végzett gyakorlati tevékenységekre számos
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lehetőség nyílik, ezekre a kínálat az erdei iskolákban változatos: arborétum kilenc, vadaspark
öt, vadaskert kettő, dendropark egy erdei iskolában volt. Az erdei iskolákban kiemelkedő
szerepe van a rendelkezésre álló környezettudatos oktatást szolgáló tárgyaknak, eszközöknek.
Tematikus bemutatóhellyel rendelkezett kilenc erdei iskola. Az erdei iskolák többségében
(21/27) tájékoztató táblák segítik az ismeretszerzést. Nappali magasles tizennyolc, éjjeli
vadles tizenegy, halászati bemutatóhely négy, kerti dísztó hat, halastó három, míg pihenőtó öt,
vadetető-bemutató (szóró) tizennyolc erdei iskolában volt. Forrás és patak tizennégytizennégy, barlang négy erdei iskola vonzáskörzetébe esett. Pihenőtavi csónakázásra egy
helyen volt lehetőség az erdei iskolák területén, erdei játszótér tizennégy volt, s – többek
között – volt tíz szabadtéri foglalkoztató kenyérsütő kemence is.
Tanösvényfüzete tizenegy erdei iskolának volt. A tantermek felszereltségére az oktatási
eszközökkel való jó ellátottság volt jellemző (18. ábra).

18. ábra. Az erdei iskolák tantermeinek felszereltsége

5.2.3. Kapacitás, kihasználtság

A tizenhat – szállással rendelkező – erdei iskola átlagos befogadóképessége 53 ± 44 személy,
a befogadóképesség nagy terjedelem között változott: a „legkisebb” erdei iskolában hat, míg a
legnagyobban 150 tanulót tudtak elszállásolni.
Tíz erdei iskolában a tanépületben megoldott az elhelyezés: átlagosan 42 ± 17 személy
részére. További két erdei iskola erdészházban, egy vadászházban, öt pedig sátorban is meg
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tudta oldani az elszállásolást. A két erdészházat 16 illetve 35 személy, a vadászházat hat
személy tudta egyidejűleg igénybe venni. A sátorhelyek száma szintén e körüli volt: 10 és 30
személy közötti befogadóképességgel, átlagosan 22 ± 16 személy tudott az erdei iskolákban
sátorban aludni. Pótágyazásra hét erdei iskolában volt mód, de lehetőség volt panzióban,
valamint faházban is megszállni. Minden férőhelytípust figyelembe véve éjszakánként
összesen 1637 személy elhelyezése volt lehetséges az állami erdőgazdaságok által
működtetett erdei iskolákban (19. ábra).

19. ábra. Az erdei iskolák átlagos kapacitása (n = 1637)

Az elmúlt két évben (2010–2011) a 27 erdei iskolában fogadott résztvevők számát a
16. táblázat mutatja. Az emelkedő létszám a – érdeklődéssel párhuzamos – kihasználtság
növekedését mutatja.

16. táblázat. Az erdei iskolák vendégeinek száma 2010-ben és 2011-ben
2010

2011

26

26

Vendégszám

50 859

59 682

Átlag (± SD)

1956 ± 1859

2295 ± 2520

Működtetett erdei iskolák száma

Az erdei iskolák mutatószámai között Spearman-féle korrelációs együtthatóval vizsgáltuk
a kapacitás és a vendégéjszaka kapcsolatát 2010–2011 évekre. A 2010. évre vonatkozó
értékeket a 33. mellékletben, a 2011. évre vonatkozókat a 34. mellékletben adjuk meg.
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n

A 2010. évre vonatkozóan: rs = 1 −

6∑ d i2
i =1
2

n(n − 1)

=1−

6 × 303
1818
=1−
= 0,90
2
26(26 − 1)
17 550

=1−

6 × 445
2670
=1−
= 0,85
2
26(26 − 1)
17 550

n

A 2011. évre vonatkozóan: rs = 1 −

6∑ d i2
i =1
2

n(n − 1)

A Spearman-féle korrelációs együttható értéke a 2010. év adataival rs =0,90, míg a 2011.
év adataival rs =0,85. Elmondhatjuk, hogy e két adatsort vizsgálva a kapcsolat közöttük
nagyon szoros, szignifikáns (p < 0,05).
2010-ben az erdei iskolákban résztvevő tíz személyből négy alsó tagozatos, három tanuló
felső tagozatos volt. Közel minden ötödik gyermek óvodáskorú volt, ezen kívül
középiskolások, és kis arányban főiskolások, egyetemisták, valamint felnőttek is voltak. Ez
azt mutatja, hogy az erdeiiskola-rendszerben komoly tartalékok vannak mind a fiatalok, mind
pedig a fiatal felnőttek és családok részvételének növelése terén (20. ábra).

20. ábra. Az erdei iskolák vendégei korosztály szerint 2010-ben (n = 50 859)

A nyári szünetben az erdei iskolák háromnegyedében (20/27) van lehetősége a
családoknak részt venni a programokon, és ugyanilyen arányban (20/27) van lehetősége
családoknak a nyári szünetben az erdei iskola szabad kapacitását igénybe venni pihenésre,
nyaralásra.
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A kihasználtsági adatok további elemzésével célunk az volt, hogy az erdei iskolák
paramétereit megvizsgálva egy prediktív modellt építsünk, mellyel be tudjuk jósolni az éves
kihasználtságot. Egy olyan adattáblából indultunk ki, mely 211 változót tartalmazott.
E változók egyenkénti megvizsgálásával válogattuk ki, hogy melyek azok, amelyek
befolyással lehetnek a kihasználtságra. Alapkérdésünk statisztikai kivizsgálására lineáris
regressziót választottunk. Modellünk ereje a kis mintaelemszám miatt statisztikailag nem
szignifikáns, az alaptendenciák feltárására azonban mindenképpen alkalmas. A mintánkban az
átlagos kihasználtság 64,2%-os volt, ami 20,0 és 100% között mozgott.
a) Vizsgált változók. Az adattáblánk több mint kétszáz változója közül minden olyat
megvizsgáltunk, amely hatással lehet a kihasználtságra. Ezek a következő kategóriákba voltak
sorolhatók:
• férőhelyre, kapacitásra vonatkozó adatok,
• foglalkoztatás helyszínére vonatkozó adatok,
• tanítással kapcsolatos szolgáltatások:
• ősi mesterségek felelevenítése,
• foglalkozások a szabadban,
• ellátással/étkezéssel kapcsolatos adatok,
• tantermek felszereltsége,
• környezettudatos oktatást segítő tárgyak és eszközök megléte,
• környékbeli szabadidős programlehetőségek,
• foglalkoztatott szakemberek,
• szabadidős tevékenységhez rendelkezésre álló eszközök megléte,
• építés/felújítás/nyitás éve,
• korábbi látogatottság és annak tendenciája,
• vendégek korosztály szerinti megoszlása,
• szobaárak, étkeztetés árai,
• közlekedési lehetőségek,
• egyéb családi lehetőségek,
• oktatási tematika.
Mint látható a rendelkezésre álló információ több volt mint elégséges, ezért nagy
gondossággal eljárva elhagytuk a lényegtelen változókat, és kiválasztottuk azokat a
tényezőket, amelyek reálisan számba vehetők a modellépítéskor. Az alkalmazott módszerünk:
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egyenként megvizsgáltuk a változók hatását a kihasználtságra, és elhagytuk azokat, amelyek
láthatóan nem voltak semmilyen kapcsolatban a célváltozóval.
b) Lehetséges változók. A következő változóknál állapítottunk meg valamilyen mértékű
hatást a kihasználtságra:
• Lehetőség az önellátásra (negatív irányú kapcsolat – kisebb kihasználtságot találtunk
ott, ahol ez a lehetőség adott volt).
• Felszerelések megléte: mikroszkóp, bogárnéző, televízió (pozitív irányú kapcsolat).
• Kerékpárbérlési lehetőség (pozitív irányú kapcsolat).
• Sportpálya mint szabadidőtöltési lehetőség (pozitív irányú kapcsolat).
• Alsó tagozatosok megoszlása (pozitív irányú kapcsolat).
• Felsőfokú végzettségűek és felnőttek megoszlása (negatív irányú kapcsolat).
• Étkezés ára (/azon belül is legerősebb a reggeli árának hatása/ – negatív irányú
kapcsolat).
• Tömegközlekedési lehetőség autóbusszal (pozitív irányú kapcsolat).
• Családi nyaralási/szállás lehetősége (negatív irányú kapcsolat).
A végleges előrejelző modellben a következő paraméterek (c–f) szerepeltek.
c) A résztvevők életkorcsoportjának aránya. Azt találtuk, hogy a résztvevők közül minél
nagyobb arányban szerepelnek alsó tagozatosok, annál nagyobb a kihasználtság. A többi
korcsoport esetében fordított irányú összefüggést találtunk. Amennyiben az erdei iskolában
felsőfokú végzettségűek vagy felnőttek is voltak, úgy jóval kisebb kihasználtsággal
találkozunk (21. ábra).

21. ábra. Az erdei iskolák alsó tagozatos tanulóinak aránya és a kihasználtság közötti
összefüggés
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d) Megközelíthetőség tömegközlekedéssel/Családi szállás kapacitás. Amennyiben a
létesítmény könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel, úgy a kihasználtság nőtt. További
elemzésünk során azt tapasztaltuk, hogy az autóbuszos megközelíthetőség van leginkább
hatással a célváltozóra (22. ábra, 17. táblázat).

22. ábra. Az erdei iskolák autóbusszal történő megközelíthetőségének hatása a
kihasználtságra

17. táblázat. Az erdei iskolák autóbusszal történő megközelíthetőségének aránya
Elemszám

Kihasználtság [%]

Autóbusszal megközelíthető erdei iskola

18

69,3%

Autóbusszal nem megközelíthető erdei iskola

9

54,6%

Azokon a helyeken, ahol nem volt lehetőség a család elszállásolására, nagyobb a
kihasználtság. Ez annak ellenére nehezen magyarázható jelenség, hogy az erdei iskolák nem
családi célpontúak (23. ábra, 18. táblázat).
e) Étkezési ár. Szoros összefüggést találtunk az étkezés ára és a kihasználtság között. Mind
a reggeli, mind az ebéd, mind pedig a vacsora ára befolyásolta a célváltozónkat. Azt találtuk,
hogy a reggeli árának van a legerősebb hatása. Az étkezési árak növekedésével csökkent a
kihasználtság. Érdekes további adat még, hogy ahol nem állt rendelkezésünkre étkezési ár, ott
sokkal nagyobb kihasználtságot találtunk (24. ábra, 19. táblázat).
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23. ábra. Az erdei iskolák családi igénybevételi lehetőségének hatása a kihasználtságra

18. táblázat. Az erdei iskolák családi igénybevételi lehetőségének aránya
Nyári szünetben…

Elemszám

Kihasználtság [%]

…családi igénybevételre lehetőség van

20

60,4%

…családi igénybevételre lehetőség nincs

7

77,1%

24. ábra. Az erdei iskolákban a reggeli ára és a kihasználtság közötti összefüggés
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19. táblázat. Az erdei iskolákban a reggeli árától függő kihasználtság
Reggeli ára

Kihasználtság [%]

300 Ft

41,4%

310 Ft

60,4%

350 Ft

72,0%

375 Ft

52,9%

400 Ft

52,0%

430 Ft

36,2%

450 Ft

70,2%

500 Ft

61,8%

550 Ft

31,4%

600 Ft

20,0%

f) A modell. A végleges modell a következő paraméterekből áll (20. táblázat).

20. táblázat. Az erdei iskolák éves kihasználtságának prediktív modell paraméterei
Modell
(Állandó)
Alsó tagozatos tanulók
aránya (%)
Felnőttek részvétele
Nyári szünetben családi
igénybevételre lehetőség
Autóbusszal
megközelíthetőség
Reggeli étkezés ára
Ismeretlen ár (nincs
megadva)

Nem standardizált Standard
együtthatók (B)

hiba

Standardizált
együtthatók (Beta)

t

0,496

0,161

0,051

0,239

-26,832

16,061

0,052

0,08

0,114

0,65

0,123

0,072

0,305

1,718

0

0

0,089

0,151
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3,075
0,046

0,213

-0,269 -1,671

-0,269 -0,893
0,229

0,588

Nem minden változónk szignifikáns statisztikailag, amit – változatlanul – a kis
mintaelemszám rovására írunk. Feltételezésünk alapján nagyobb minta esetén stabilabb
modell készíthető. Modellünk diagnosztikai paraméterei jók. A valós és az előrejelzett
kihasználtság közötti korreláció 0,76, a magyarázott variancia 57,8%. A varianciaanalízis
(ANOVA) eredménytábláját a 21. táblázat, a modellt a 22. táblázat mutatja.

21. táblázat. Az erdei iskolák éves kihasználtságának prediktív modell
varianciaanalízise
(ANOVA, a)

Négyzetes
összeg

szf. (df)

Átlagos négyzetes
eltérés

Regresszió

0,553

6

0,092

Reziduális

0,404

19

0,021

Összes

0,957

25

Szignifikancia

F

(p)

4,328

0,006 (b)

a.

Célváltozó (függő változó)

b.

Előrejelző változók: (Konstans), ismeretlen ár; felnőttek részvétele; autóbusszal
megközelíthetőség; családi igénybevétel lehetősége; alsó tagozatos tanulók
aránya (%); reggeli ára.

szf. szabadságfok

22. táblázat. Az erdei iskolák éves kihasználtságának prediktív modellje

a.

R

R-négyzet

Korrigált R-négyzet

Standard hiba

0,760 (a)

0,578

0,444

0,14586

Előrejelző változók: (Konstans), ismeretlen ár; felnőttek részvétele; autóbusszal
megközelíthetőség; családi igénybevétel lehetősége; alsó tagozatos tanulók
aránya (%); reggeli ára.

Az épített lineáris regressziós modell segítségével nagy valószínűséggel képesek vagyunk
előrejelezni az erdei iskolák kihasználtságát pár paraméterváltozó (közlekedés, étkezési ár,
korábbi/várható vendégek korcsoportaránya) ismeretében.
Nyolc állami erdőgazdaság fenntartásában lévő erdei iskolában van lehetőség igénybe
venni erdei kisvasutat (pl. Kikerics Erdészeti Erdei Iskola – Mecsekerdő Zrt., Mátrafüredi
Erdészeti Erdei Iskola – Egererdő Zrt.). Az erdei iskola kisvasúttal történő megközelítésének
hatását mégsem tudtuk vizsgálni, mert az erdei kisvasút csak egy erdei iskola esetében
használható az oda-vissza utazáshoz (Gemenc Erdészeti Erdei Iskola – Gemenc Zrt.).
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5.3. Az erdei kisvasutak közjóléti szerepe

Az erdészeti fenntartású erdei vasutakat érintő pozitív változások léptek életbe 2011-ben: ahol
ésszerű volt, bevezették az ütemes menetrendet, illetve a menetrendet a csatlakozó MÁV- és
Volán-járatokhoz hangolták.
Annak érdekében, hogy az erdei kisvasutakat minél többen megismerjék, felkeressék és
megszeressék, az erdészeti társaságok feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. kezdeményezésére a Magyar Turizmus Zrt. szakmai segítségével és az ország
majdnem összes kisvasútjának közreműködésével megkezdődött a Kisvasútra fel! program
(35. melléklet), amelynek keretében a kisebb gyermekeket játszóházban várták (23. táblázat,
36. melléklet), az iskolások kvízjátékkal, a nagyobbak pedig fotópályázattal kerülhettek
közelebb a kisvonatok világához. A program rendkívül sikeres volt: az iskolai kvízjátékban
mintegy 800 osztály (kb. húszezer tanuló) vett részt az egész országból, a fotópályázat
résztvevőinek száma meghaladta az ezerötszázat. Önmagában – a visszajelzések alapján – a
fotópályázaton való részvétel nem volt annyira vonzó, viszont a program elérte a célját, és
széles célközönség körében tette ismertté és érdekessé a kisvasutakat.

Kisvasútra fel! játszóház médiakampány értékelésekor tett fontosabb megállapítások:
• A játszóházak és a látogatók egyaránt nagyon pozitívan fogadták a kezdeményezést.
• Az utazási kupon sikeres volt, sokaknak ez keltette fel a kedvét a kisvasutas
utazás(ok)ra.
• A

„Kisvasutak

Magyarországon”

kiadványt

örömmel

fogadták

a

szülők

(37. melléklet).

23. táblázat. A Kisvasútra fel! játszóház média kampány céljai és megvalósulásuk
Cél

Terv

Megvalósult

50

53

Egyedi látogatók száma

60 000

78 900

Kiosztott utazási kuponok

40 000

40 000

Helyszínek száma
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E koncepció megvalósulásához az állami erdőgazdaságok az elmúlt két esztendőben saját
és támogatási forrásokból összesen 3,8 milliárd forint közjóléti fejlesztéssel járultak hozzá.
Az intézkedések a kisvasutak forgalmán éreztették pozitív hatásukat. Az erdészeti
kisvasutak 2010-hez képest 2011-ben 32%-kal több utast szállítottak, árbevételük pedig
49%-kal nőtt. Ez a növekedés 2012 első félévében is folytatódott, az utasszám 4,5%-kal az
árbevétel pedig 5,5% bővült tovább.

5.4. Esettanulmány a vasvári Szentkút–Kálvária beruházás multiplikátor hatásáról és
„társadalmi szatellit számla” készítése

Vasváron a Szombathelyi Erdészeti Zrt. bruttó közel 50 millió forintos beruházását 2012.
szeptember 16-án – ünnepélyes keretek között – adták át, amely Vasvár város területén, a
több száz éves, búcsújáróhelynek is számító Szentkút–Kálvária kegyhely rendbetételét,
kivilágítását, egyfajta tematizált tanösvényként való megújítását célozta meg (38–
39. melléklet). A Szombathelyi Erdészeti Zrt. tulajdonában álló, erdei környezetben lévő
(SZŰZ MÁRIA-kegyhely) zarándokhely felújítása és rendbetétele közjóléti feladatként valósult
meg (40. melléklet), a Jeli Arborétumhoz tartozó AMBRÓZY-MIGAZZI ISTVÁN-sírkert – szintén
2012. évben történt – felújításához hasonlóan.
A megújult búcsújáróhely elsősorban helyi és regionális jelentőségű, a prognosztizálható
országos érdeklődés iránta – egyelőre – kismértékű, az osztrák határhoz való földrajzi
közelség miatt azonban szignifikáns az osztrák, leginkább az ezüstkorba lépett szegmens mint
keresleti oldal megjelenési lehetősége. Optimizmusra adhat okot, hogy a múlt század második
felében széles körben népszerű szentkúti búcsújárásra az egész Dunántúlról (főleg Vas és Zala
megyéből) érkeztek zarándokok, valamint a határ menti vend és sváb falvakból; egy-egy
alkalommal gyakran több tízezer búcsús is idezarándokolt. A MINDSZENTI-kultuszhelyhez
való közelsége, valamint a 2011 augusztusában a Szentkúti ősbükkös területén elkészült – a
világon egyedülálló – keresztút a vasvári Szentkutat egyedivé teszi. A tizenöt stációból álló
keresztutat különböző nemzetek és vallások, különböző művészi szint és stílus képviselői
közösen, határok nélküli összefogással alkották (öt ország tizennyolc művésze), így joggal
nevezhető a szeretet keresztútjának.
Vizsgáltuk, hogy a kész beruházás átadása kapcsán keletkezett híradások, sajtóhírek,
tudósítások és a kimutathatatlan – de leghatékonyabb – „szájpropaganda” tarifaáron történő
beszerzése, tehát maga a konkrét médiafelület megvásárlása mekkora összeget jelentett volna
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a városnak. Ezt a „virtuális” kiadást szembesítettük azzal a ténnyel, miszerint az eseményről
tudósító újságírók, szakkommentátorok az ünnepélyes átadás kapcsán – térítésmentesen –
írtak a fejlesztésről.
Tarifaáron történő vásárlás esetén a keresleti piacnak megfelelő megyei napilapok
hasábjain való PR-hirdetés, illetve azok honlapjain történő egyszeri banneres megjelenés
közel 9,5 millió forint kiadást jelentett volna, ami megfelel a teljes beruházás 20%-ának.
A médiafelületek tényleges bekerülési költségét a piaci szereplők érdekeire tekintettel
nincs módunk megadni, azonban érzékeltetni szeretnénk a hirdetések tarifaárait. Egyszeri
megjelenést figyelembe véve közlünk – regionális és országos, illetve napi-, heti és havilapra,
valamint életmódmagazinra és természettudományos nyomtatott folyóiratokra (offline)
vonatkozó – példákat 1/2 (fekvő) hirdetésre a 41. mellékletben, és szemléltetésképpen
rádió/televízió hirdetési díjakat a 42. mellékletben.
Nem számolva a fizetett hirdetés és a szerkesztőségi tudósításként megjelent írások
„hitelességi rátájával”, azaz azzal a ténnyel, hogy – főleg az olvasói kört tekintve – a megyei
lapokban

szerkesztőségi

cikként

megjelent

beszámoló

a

zarándokhely

átadásáról

szubjektívebb, hitelesebb és hihetőbb, ezáltal valóban útra csábító és motivációt jelentő, mint
egy keretes hirdetés, ami – száraz tényanyagként, más hirdetésekkel közös oldalon – a
kegyhely fotóját és nyitva tartását mutatja.
Amennyiben az olvasó ennek kapcsán elindul Vasvárra, a 20%-os relatív megtérülés máris
jobb arányt mutat, hiszen látogatása során – a településnek és lakóinak közvetlen bevételt
jelentő módon – étkezik, kegytárgyat vásárol, optimális esetben kereskedelmi szálláshelyen
száll meg, amely Vasvár város szempontjából komoly adóbevételt is jelent (amennyiben az
önkormányzat IFA-t kivető, jár +1 forint állami kvóta is minden beszedett idegenforgalmi adó
után).
Ha a megyei lapok hirdetésen túl a szegmensnek megfelelő rádiók (Katolikus Rádió,
Kossuth Rádió, esetleg ClassFM) hullámhosszain rádiós szpotok is invitálnak a térségbe
érdeklődőket, újabb 5 millió forint körüli kiadással lehetne számolni. Hatékonysági rátát,
elérést nem mérve, ez újabb – a teljes beruházásra vetített – további 10 százaléknyi költséget
jelentene, ellentétben a rádióriporterek meghívásával és esetleges élő közvetítéssel.
Ha a város vagy a fenntartó állami erdőgazdaság a beruházás helyett vagy mellett köztéri
óriásplakát kampányba kezdett volna, egy hónapon át kb. negyven helyen, úgy újabb közel
20 millió forintos kiadással kellene számolnia. Önmagában – nyilvánvalóan – ennek sem
lenne értelme: a beruházás 40%-át elérő költségért, a rövid ideig látható plakátok kevésbé
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hívják fel a figyelmet magára az objektumra, mint egy-egy jól megszervezett zarándokest,
koncert vagy vallási esemény.
Egyértelműen megállapítható, hogy a szezonálisnak sem mondható egy hónapon át tartó
minikampányok költsége gyakorlatilag fedezi az erdőgazdaság közjóléti feladatként végzett
beruházásának értékét, amely jóval időállóbb, hatékonyabb és tartalmasabb megoldás, mint a
város/turisztikai objektum reklámozása.
A médiavásárlás vs. beruházás kérdéskörön túlmutatóan az elkészült beruházás
kimutathatatlan és kiszámíthatatlan „társadalmi szatellitszámla”-bevételt eredményez, a helyi
lakosok komfortérzetét javítja, boldogságindexét erősíti, a vidék megtartóerejét növeli, a helyi
polgári értékrendet szilárdítja meg. Emellett valóságos munkahelye/ke/t teremt.

5.5. Az erdősültség hatása a születéskor várható élettartamra

Harminc ország különböző makromutatóit vizsgálva célunk annak megállapítása volt, hogy
milyen tényezők állnak összefüggésben az egyes országokban születéskor várható
élettartammal. A rendelkezésre álló mérőszámok: az egy főre jutó GDP [USD], az ország
lakosainak száma [n], az ország területe [km2], az erdősültség aránya [%] és az emberi
fejlettség index (Human Development Index, HDI).
Előfeltevésünk az volt, hogy az erdőterületek aránya – valamilyen módon – kapcsolatban
áll a születéskor várható élettartammal (CIA, 2012). A feltevést direkt (regressziós egyenes
illesztésével) megvizsgálva arra jutottunk, hogy kapcsolat van a két változó között, az
azonban

gyenge,

ha

lineáris

kapcsolatot

feltételezünk.

Ezt

követően

különböző

transzformációkat végeztünk az erdősültség mértékével, és úgy vizsgáltuk meg az
összefüggést. Több vizsgálat (logaritmikus, négyzetgyök) után azt találtunk, hogy a
kapcsolatot legjobban a százalékos érték reciproka írja le. A célváltozónk és az erdősültség
reciproka között 0,5-nél nagyobb korrelációt találtunk (25. ábra). Következő lépésben
megvizsgáltuk a további változóink esetleges hatását, és az eredményeket lineáris regressziós
modellbe illesztettük. Eredményül olyan képletet kaptunk, ahol két változó segítségével a
magyarázott célváltozónk varianciájának 43%-át magyarázni tudjuk (24–27. táblázat).
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25. ábra. A születéskor várható élettartam és az erdőterület [%] reciproka közötti
összefüggés

24. táblázat. Az erdősültség és a születéskor várható élettartam kapcsolat változói
Modell

Variables Entered

Variables Removed

(Bekért változók)

(Eltávolított változók)

Módszer

1 rec_erdo

,

2 Reciprok Erdő%

,

a. Függő változó: Születéskor várható élettartam 2007 [év]

25. táblázat. Az erdősültség és a születéskor várható élettartam kapcsolat modell
összegzése
Modell
2

R
0,656 (b)

R-négyzet

Korrigált R-négyzet

0,43

0,386

b. Előrejelző változók: (Konstans), rec_erdo, HDI
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Standard hiba
1,731324

26. táblázat. Az erdősültség és a születéskor várható élettartam kapcsolat modell
varianciaanalízise
(ANOVA, a)
Négyzetes

szf. (df)

összeg

Átlagos négyzetes

F

eltérés

Regresszió

58,785

2

29,393

Reziduális

77,935

26

2,997

Összes

136,72

28

Szignifikancia
(p)

9,806

0,001 (c)

a.

Célváltozó (függő változó): Születéskor várható élettartam 2007 [év]

b.

Előrejelző változók: (Konstans), rec_erdo.

c.

Előrejelző változók: (Konstans), rec_erdo, HDI.

szf. szabadságfok

27. táblázat. Az erdősültség és a születéskor várható élettartam kapcsolat modell
paraméterei
Együtthatók (a)
Modell

Nem standardizált

Standardizált

együtthatók

együtthatók

B
2 (Konstans)
Reciprok

Standard hiba

52,647

11,638

-0,109

0,034

31,896

13,044

t

Szign.
(p)

(Beta)
4,524

0

-0,482

-3,208

0,004

0,368

2,445

0,022

Erdő%
HDI

a. Függő változó: Születéskor várható élettartam 2007 [év]

Felhasznált változóink a reciprok erdőarány, illetve a HDI-mutató, ahol a reciprok
erdőarány negatív béta-értékkel szerepel az egyenletünkben. Ez alapján azt mondhatjuk, hogy
az erdőarány növekedésével magasabb a születéskor várható élettartam. Hasonlót
tapasztalunk az HDI-mutató esetében, nagyobb HDI-index magasabb várható élettartammal
függ össze. A 26. ábrán a születéskor várható élettartam és a prediktált értéke közötti
összefüggést szemléltetjük.
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25. ábra. A születéskor várható élettartam és a prediktált érték közötti összefüggés

Az erdősültség születéskor várható élettartamra gyakorolt hatásai más elemzés során is
bizonyítottnak látszik. Amellett, hogy ismert a GDP és a születéskor várható élettartam
közötti kapcsolat, az erdősültség mértéke is figyelemre méltó lehet. Azonos adatbázisból (ECPH, 2012) negyvennyolc ország születéskor várható élettartam átlagát számítottuk az egy főre
jutó GPD által felállított rangsor (IMF, 2012) és az erdősültség rangsora szerint (28. táblázat).

28. táblázat. A születéskor várható élettartam átlagok az egy főre jutó GDP-rangsor és
az erdősültség rangsora alapján (n = 48)
Egy főre jutó GDP, 2010 [USD]

Születéskor várható
élettartam, 2010 [év]
1–16. ország
(nagyobb)
Erdősültség

17–32. ország
(átlagos)
33–48. ország
(kisebb)

1–16. ország

17–32. ország

33–48. ország

(gazdagabb)

(átlagos)

(szegényebb)

81,3 ± 1,1
(n = 5)

78,9 ± 2,0
(n = 5)

73,1 ± 3,0
(n = 6)

80,7 ± 1,6
(n = 4)

81,3 ± 0,7
(n = 6)

75,2 ± 2,1
(n = 6)

80,1 ± 1,8
(n = 7)

79,4 ± 3,4
(n = 5)

74,5 ± 4,4
(n = 4)

A GDP alapján első tizenhatnak rangsorolt országban az erdősültség mértékének
csökkenésével a születéskor várható élettartamátlagok is csökkennek (átlagosan 81,3 év,
80,7 év és 80,1 év). Ilyen tendenciát azonban az „átlagosnak” vagy „szegényebbnek” sorolt
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országoknál nem tapasztalunk. Ugyanez mondható el abban az esetben is, amikor a
születéskor várható élettartamátlagokat (81,2 év, 81,0 év és 80,3 év) a GDP arányában
egészségügyre fordított kiadások rangsora és az erdősültség rangsora szerint számítottuk
(29. táblázat).

29. táblázat. A születéskor várható élettartam átlagok az egészségügyi kiadások GDParány szerinti rangsor és az erdősültség rangsora alapján (n = 48)
Születéskor várható
élettartam, 2010 [év]
1–16. ország
(nagyobb)
Erdősültség

17–32. ország
(átlagos)
33–48. ország
(kisebb)

Egészségügyi kiadás a GDP arányában, 2010 [%]
1–16. ország

17–32. ország

33–48. ország

(gazdagabb)

(átlagos)

(szegényebb)

81,2 ± 1,5
(n = 4)

77,9 ± 2,7
(n = 6)

74,6 ± 4,8
(n = 6)

81,0 ± 1,2
(n = 8)

80,1 ± 2,2
(n = 3)

74,6 ± 1,9
(n = 5)

80,3 ± 0,7
(n = 4)

79,3 ± 3,1
(n = 7)

75,8 ± 5,0
(n = 5)

Az egy főre jutó GDP alapján a tíz leggazdagabb ország (Luxemburg, Norvégia, Svájc,
Egyesült Arab Emírségek, Dánia, Ausztrália, Svédország, Hollandia, Amerikai Egyesült
Államok, Írország) tekintetében ez a jelenség még markánsabban megfigyelhető
(30. táblázat). Azokban az országokban, ahol – a többihez képest – nagyobb az egy főre jutó
GDP összege, az erdősültségnek pozitív hatása van a születéskor várható élettartamra: lakosai
átlagosan 1,4 évvel élnek tovább.

30. táblázat. A születéskor várható élettartam átlagok az egy főre jutó GDP-rangsor és
az erdősültség rangsora alapján (n = 10)
Születéskor várható élettartam,

1–5. ország

6–10. ország

(gazdagabb)

(„szegényebb”)

1–5. ország

81,5 ± 1,0

77,9 ± 2,0

(nagyobb)

(n = 3)

(n = 2)

80,1 ± 2,0

81,2 ± 0,5

(n = 2)

(n = 3)

2010 [év]

Erdősültség

Egy főre jutó GDP, 2010 [USD]

6–10. ország
(kisebb)
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6. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK
„A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek
kielégítése, egyidejűleg a környezet és a természeti
erőforrások

jövő

generációk

számára

történő

megőrzésével.”
A világ tudományos akadémiáinak nyilatkozata, Tokió, 2000

6.1. Az erdei szálláshelyek közjóléti szerepének növelése

Elmondható, hogy a szálláshelyek többsége jó minőségű, színvonalas; annak ellenére, hogy a
szakirodalomban olyan kritikák is olvashatók, mint például: „A vadászat esetében a
problémát a vadászházak nem kielégítő állapota, és a vadászathoz kapcsolódó szolgáltatások
(vadászboltok, vadászétterem stb.) alacsony színvonala jelenti.” (KÖNYVES et al. 2006)
A szolgáltatások összesítése alapján a szálláshelyek és szobák egyszerűek, de igényesek.
Az éves átlagos kihasználtság – 6,6%-os – a szálláshelyekhez képest csekély. (Szemléltetésül
egyetlen adatot emelünk ki: 2010-ben a legnagyobb kihasználtságú erdei szálláshely a TAEG
Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. üzemeltetésében lévő Júlia úti Vendégház és Vadászház volt
37,3%-os értékkel.) Mind a vadászházak, mind pedig az egyéb hasonló szálláshelyek
nagymértékű kihasználatlan kapacitással rendelkeznek. Ezek kisebb része nem feltétlenül
minőségi szálláshelyként hasznosítható, kihasználtságuk valószínűleg turistaszállóként vagy
ifjúsági

szállásként

növelhető.

A

versenyképesség

programlehetőségekkel,

konkrét

programajánlatokkal, valamint összeállított – idegen nyelvű – csomagajánlattal növelhető.
• A korszerű, minden igényt kielégítő szálláshelyek elengedhetetlenek a szezonalitás
csökkentéséhez, ami egyben megalapozza a fejleszteni kívánt/fejlesztésre váró
szálláshelyek gazdaságos működtetését. (Az alacsonyabb szezonalitás önmagában is
nyereségjavító tényező.)
• Az elérni kívánt hosszabb tartózkodási idő miatt a vendégek alternatív
programajánlatokat, kirándulási és más szabadidő-eltöltési lehetőségeket igényelnek.
A szezonalitás csökkentésének és a tartózkodási idő meghosszabbításának egyik eszköze a
közjóléti programok kialakítása, bővítése. A közjóléti létesítmények fejlesztésekor törekedni
kell komplex célok megvalósítására, a szabadidő-központszerű kialakításra, mert csak így
biztosított a megfelelő kihasználtság és látogatottság, az erdő minél szélesebb társadalmi
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rétegek részére történő bemutatása. Bár vannak szolgáltatások (pl. vadászat), amelyek a
nemzetközi minőségi turizmust is garantálják/garantálhatják, a közjóléti létesítmények
fejlesztésekor számos egyéb paramétert és körülményt is figyelembe kell venni. A hazai
erdőgazdaságok tulajdonában lévő szálláshelyek környéke, a környező – programot vagy
látnivalót kínálni tudó – (kis)térségek a központ fejlődéséből szintén profitálhatnak.

6.2. Az erdei iskolák közjóléti szerepének növelése

Az elmúlt hat évben (2006-tól) több mint negyedmillió – főként – tanulót (n = 268 193)
fogadtak az állami erdőgazdaságok tulajdonában lévő erdei iskolák. Az erdei iskolák átlagos
kihasználtsága 2010-ben 56,5%, 2011-ben 66,4% volt: az erőforrások hasznosítási foka egy
év alatt így tíz százalékkal (9,8%) nőtt.
Elemzésünk során felismertük, hogy a kapacitás szoros kapcsolatot mutat a
kihasználtsággal. Feltehetően már a program szervezésekor az egyszerre nagyobb iskolai
csoportokat

befogadó

erdei

iskolákat

preferálják,

míg

a

jó

megközelíthetőség

(tömegközlekedéssel) – az ár mellett – szintén fontos szempont. A kihasználtság elemzésére
felállított modellünk egyértelműen azt mutatja, hogy az erdei iskolák kihasználtságát jelenleg
elsődlegesen az árfekvés és a megközelíthetőség befolyásolja, így a jelenlegi helyzetre
vonatkozóan ezt el kell vetnünk. Az erdei iskolák és a diákok gazdasági helyzete alapján
sajnos, nem meglepő az a következtetés, hogy a tanulócsoportok az olcsóbb szálláshelyeket és
kedvezőbb árú erdei iskola lehetőségeket kénytelenek preferálni a jobban felszereltekkel
szemben.
Az erdei iskoláknak köszönhető szemléletváltás hozzásegít – többek között – a globális
problémák megértéséhez és kezeléséhez, az emberek környezettudatos gondolkodásához és
életviteléhez. Valószínűsíthető, hogy az erdei iskolák felszereltsége és programajánlata
befolyással van a környezettudatosságra, az egészséges életmódra és az identitástudatra való
nevelésben betöltött szerepére, azonban ezek preferencia szempontja elmaradt a várttól.
Elképzelhető, hogy a jobban felszerelt erdei iskola hatékonyabban nevel, azonban ezek az
iskolai csoportok által kevésbé preferáltak.
A 3. hipotézis elvetése kapcsán megfogalmazott javaslataink:
• a jól felszerelt, gazdag programot kínáló erdei iskolákat érdemes lenne vonzóbbá
tenni az igénybe vevők körében az elérhetőség vagy/és az ár vonatkozásában;
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• a jobban megközelíthető vagy/és olcsóbb árfekvésű erdei iskolák felszereltségét és
programajánlatát bővíteni célszerű annak érdekében, hogy az erdei iskoláztatás során
nagyobb hatást tudjanak elérni a környezettudatosságra, az egészséges életmódra és
az identitástudatra nevelés terén.

6.3. Az erdei kisvasutak közjóléti szerepének növelése

Az elért és bemutatott eredmények nem jelentik azt, hogy az erdei vasútüzemek pénzügyi
helyzete stabil volna. Bár a veszteséget sikerült csökkenteni az elmúlt évben, egyelőre csak a
szilvásváradi vasútüzem bevételei fedezik teljes egészében a szükséges ráfordításokat. A többi
esetben szükséges a fenntartói finanszírozás.
BENEDEK FÜLÖP fontosnak tartotta kiemelni (2009), hogy nem lehet üzleti alapokra
helyezni az erdei vasutak működtetését, az erdei vasutaktól nem várható el a nyereséges
működés, így az államnak hosszabb távon továbbra is hangsúlyos szerepe lesz. A támogatás
szempontjából a jövőben el kell különíteni az üzemeltetést a fenntartástól. Az üzemeltetés
állami finanszírozása aggályos az Európai Unió támogatási szemléletmódja szerint,
ugyanakkor fenntartásra, karbantartási munkálatokra, felújításra és beruházásra nemzeti és
uniós forrásból egyaránt lehet forrást biztosítani (14/2012. NFM rendelet, 2012; GLEAVE,
2003).
Komoly probléma, hogy az észak-magyarországi régió kivételével az erdészetek jelenleg
kisvasútfejlesztésre EU-s forrásokhoz nem tudnak hozzájutni.

6.4. A szakrális helyek közjóléti szerepének növelése
Az évezredes múltú zarándoklás kitűnő lehetőséget kínál egyfajta kulturális út kialakítására is
– ahol a terület egyes szakrális célpontjai képezik az út állomásait (Zarándokok útja, 2012).
Kulturális út földrajzi elhelyezkedése kapcsán a következők állomások jönnek szóba:
• Celldömölk, a magyar Máriacell búcsújáróhelye,
• Csehimindszent, MINDSZENTY JÓZSEF-emlékhely,
• Gencsapáti, Szentkút és búcsújáróhely a Boldogságos Szűz tiszteletére,
• Kemestaródfa, Miród-forrás,
• Rönök, Inzenhof (Borosgödör, Ausztria), Szent Imre templom,
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• Vasvár-Szentkút, SZŰZ MÁRIA-kegyhely,
• Vát, Boldogasszony búcsújáróhelye,
• Alsólendva (Szlovénia), Szentháromság búcsújáróhely,
• Radamos

(Radmožanci,

Szlovénia),

Boldogasszony

egykori

jelenésének

zarándokhelye.

A turisztikai hasznosítás és fejlesztés során a következőket érdemes illetve szükséges
figyelembe venni:
• A kegyhelyek erősen határon átnyúló jellegét.
• Erősen egymáshoz kapcsolódó voltukat, a közös fejlesztés lehetőségét.
• A zarándokokon túli célcsoportok bevonását.
• Javasolt fejlesztési irányokat, egyedi projekteket.
Az egyik fő javasolt fejlesztési irány természetesen az út, illetve annak egyes állomásainak
promóciója, közös marketingje. Természetesen fontos és szükséges a közös arculati és
információs tartalmak kidolgozása, s ennek internetes megjelenítése is.
Hazai és nemzetközi hálózatosodási lehetőségeket is figyelembe véve (pl. a kegyhely
regisztrált zarándokút-hálózatba történő bekapcsolása, pl. MÁRIA-út) a beruházás által
közvetve „megtermelt” városi bevételek – erősítve a mikroregionális gazdaságot – tovább
fokozhatóak. Az egyedi projektek megfogalmazása során kiemelt jelentőséget kell
tulajdonítani annak a ténynek, hogy több, fent részletesen ismertetett kegyhely közvetlen,
fizikai valójában is határon átnyúló – pl. a Miród-forrást –, míg a többi esetében is
kimutatható a határon túli erős kapcsolat.

6.5. Az erdő közjóléti szolgáltatásainak haszna az élet különböző gazdasági területein

Dolgozatom egyik fontos eredményének annak bizonyítását tartom, hogy találtunk olyan
összefüggést, ami a hipotézis igazsága irányába mutat: a születéskor várható élettartam
meghosszabbítása az egész társadalom számára felbecsülhetetlen értékű haszonnal bír.
Egyelőre kellő biztonsággal nem sikerült igazolni – elsősorban az egy főre jutó GDP
túlnyomó hatása miatt – az erdősültség szerepét az egészségben és a születéskor várható
élettartamban, de a leggazdagabb országokban az erdősültség arányában nőtt az élettartam.
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Bő tíz évvel ezelőtt történtek már kísérletek a születéskor várható élettartam
összefüggéseinek leírására: akkor huszonhét gazdaság mutatót vizsgáltak, a végső elemzése
során ebből kilencet találtak jelentősnek (CHEN – CHING, 2010). Az egyik az erdősültség
aránya volt, ami – eredményeik szerint – gyenge negatív korrelációt mutatott a születéskor
várható élettartammal.
Ettől eltérő eredményeinket azzal tudjuk magyarázni, hogy az elmúlt évtizedben megnőtt a
rekreáció szerepe, a nagy GDP-t termelő országok többet tudnak költeni rekreációs célra is.
Az ország gazdaságának növekedésével párhuzamosan használhatják az erdőt rekreációsgyógyászati célokra, nem véletlen, hogy egyelőre ilyen eredményt a gazdagabb országok
vonatkozásában kaptunk. Hosszú további kutatásokat igényel, de az első hipotézisünk
igazolására a leggazdagabb országokkal kapcsolatos vizsgálatunk esélyt adott.
A következő pontokban rendszereztük az erdő hasznosításához kapcsolódó további olyan
hatásokat, melyek extra hozamok elérését teszik lehetővé.
•

Az erdei iskolák működésének következtében ezek az intézmények – a közoktatás
intézményeihez hasonlóan – hatékonyan működtethetők, az oktatás következtében a
diákok (állampolgárok) természeti tájékozottsága olyan szintet ér el, mellyel a fennmaradó
fejlődés, a környezet- és természetvédelem eredményesebbé válik.

•

A természetvédelmen keresztül (szemetelés csökkenése stb.) a kevesebb szemét
elszállítása közvetlen költségként jelentkezik, de – mind rövid, mind hosszú távon –
közvetett megtérüléssel is számolhatunk.

•

Alacsonyabb egészségügyi kiadásokat eredményez a szabadban végzett mozgás
(pl. túrázás, kerékpározás az erdőben).

•

Alacsonyabb

szociális

kiadásokat

eredményez

a

szakrális

helyek

látogatásai

következtében.
•

Nő a közösségileg előállított közszolgáltatások növekedése (pl. a turistajelek társadalmi
munkában történő festése).

•

Óriási lehetőségek állnak rendelkezésre az erdőgazdaságok által nyújtott szolgáltatások
továbbfejlesztéséhez. Ahogyan a turizmus más szektoraiban, az erdei turizmusban is igen
gyorsan kialakulnak, és teret nyernek az innovációk.
A kormányzat szerepvállalása az erdő közjóléti beruházásaiban – elvileg – attól függ, hogy

az milyen mértékben tekinthető köz- illetve magánjószágnak. Mindeddig (a szakirodalomban
hivatkozható módon) nem fogalmazták meg az erdőhöz kapcsolható fontosabb externális
hozamokat.
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Mindezek alapján tehát valamilyen mértékű állami beavatkozás az erdőgazdálkodásban
történő beruházásokba indokolt lehet, de az állami szerepvállalás megfelelő formája és
mértéke nagyon is vitatott kérdés. Ez a szerepvállalás nemcsak állami finanszírozást, hanem
állami szolgáltatást is jelent. Az állam nem egyszerűen csak finanszírozza tehát az állami
erdőgazdasági társaságok működését, hanem azok nagy részét maga hozza létre. Az állami
erdőgazdaságok közjóléti beruházásainak nagy hányada nem működik piachatékonyan. A
rendelkezésükre bocsátott feltételekkel messze nem a piaci integrációban értelmezhető
gazdasági racionalitás alapján „gazdálkodnak”.
HIRSCHMAN hangsúlyozza (2000), hogy „a legtöbb közszolgáltatás ellátása nincs kitéve a
»piac törvényeinek«, a termelés hatékonyságának és minőségének megőrzésével kapcsolatos
problémák óhatatlanul felmerülnek”, azonban ez napjainkban egyre kevésbé mondható el a
közjóléti szolgáltatásokról.
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

1.

Az

állami

erdőgazdaságok

közjóléti

tevékenysége

veszteséges

(2011-ben

0,8 milliárd Ft), azonban a növekvő társadalmi igény és elvárás miatt az állami
társaságok a feladat ellátásától nem tekinthetnek el. Az állam a 100%-ban tulajdonában
lévő erdőgazdaságokon keresztül a társadalom olyan igényének kielégítését látja el,
amelyek haszna felbecsülhetetlen, s bár értekezésemben kísérletet tettem rá, az csak
nehezen határozható meg. Nagy lépést tettünk az 1. hipotézis statisztikai igazolása
irányába: az erdő rekreációs célú használata a születéskor várható élettartamot
kimutathatóan növeli.

2.

Az állami erdőgazdaságok tulajdonában lévő szálláshelyeken a több szabadidő eltöltési
lehetőség növeli a kihasználtságot, azonban a kihasználtság legerősebb befolyásoló
tényezőjeként a szobaárat sikerült azonosítani. A 2. hipotézisünket részben tekinthetjük
igazoltnak.

3.

A 3. hipotézis kapcsán kimutattuk, hogy az erdei iskolák nagy szabad kapacitással
rendelkeznek. A vendégek az olcsóbb szálláshelyeket és kedvezőbb árú erdei iskola
lehetőségeket kénytelenek preferálni a jobban felszereltekkel szemben, így a kiváló
személyi-tárgyi adottságú erdei iskolák nem érik el céljukat a környezettudatosságra, az
egészséges életmódra és az identitástudatra nevelésben. Ezt a hipotézisünket indokolt
elvetnünk.

4.

Megfelelő marketingtevékenységgel, illetve az állami erdőgazdaságok egymás közötti
valamint a Magyar Turizmus Zrt. szinergiáinak kihasználásával a kisvasutak forgalma
nagymértékben növelhető. Fenntartói finanszírozás mellett ez olyan mértékű lehet, hogy
a bevételek teljes egészében fedezhetik a szükséges ráfordításokat.

5.

A szakrális helyekre (emlékhelyek, kegyhelyek) történő ráfordítások járulékos
tudatformáló hasznossága összemérhető a hasonló eredményt kiváltani képes
médiakampányok költségeivel.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
„…nem az a lényeg, hogy milyen állapotban kapod,
hanem hogy adod tovább…”
Ismeretlen

8.1. Összefoglalás magyar nyelven

Az erdőgazdálkodás sokrétű szerepet játszik az állam és a társadalom (egyén) életében
egyaránt. Az erdő nyújtotta materiális javak és szolgáltatások, valamint a védelmi és közjóléti
funkciók tartamos hasznosítása mással nem helyettesíthető, és nem nélkülözhető a
nemzetgazdaság számára. Az erdő értékét sem pénzben, sem számokban nem lehet kifejezni,
azonban a társadalomnak látnia kell, hogy az erdőre fordított összeg(ek) milyen nyereséget –
többek

között

fatermelés

nyeresége,

erdei

mellékhaszonvétel

nyeresége,

vad,

a

környezettudatosság, az identitásra nevelésben betöltött szerepe, sportolási és túrázási
lehetőség – így egészségnyereséget is termel(nek). A szűkös források allokációjakor számos
esetben kell olyan döntést hozni, amikor a közjóléti intézkedések közül némelyik támogatást
kap, míg egy másik projekt, létesítmény stb. nem jut támogatáshoz.
Az állam a 100%-ban tulajdonában lévő erdőgazdaságokon keresztül a társadalom olyan
igényének a kielégítését látja el, melyek haszna nehezen határozható meg. A természeti
környezet rekreációs szerepe egyre inkább előtérbe kerül. Az egyén, a társadalom egészségi,
pszichés állapotát pozitívan befolyásoló erdei környezet az egészségügyi kiadások
mérséklését, a jobb munkavégzésnek köszönhetően a termelési produktum (GDP) növelését,
összességében az ország „gazdagodását” segíti elő.
Az erdők közjóléti hasznaiból különböző gazdasági ágazatok gyarapodnak, így
jövedelemre tesz szert a turizmus, az idegenforgalom, a közlekedés stb. Például az erdei
iskolák környezettudatos ismeretterjesztése lehetővé teszi – többek között – a felnövekvő
nemzedékek pozitív irányú szemléletformálását.
Tulajdonképpen nem a közjó meghatározása az érdekes, hanem az, hogy ki, mit és mikor
dönt e kérdésekről. Lehet, hogy sokan nem tudják pontosan megmondani, mit értenek
fenntarthatóság vagy a közjó alatt, azt azonban biztosan tudják, hogy mi nem az. Olyan
jószágról vagy/és értékekről van szó, amelyek védelme és előállítása a többség szemében
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állami, vagy államközeli feladatnak tűnik. A társadalom elsősorban a közjóléti tevékenységen
keresztül ítéli meg az állami erdőgazdálkodás tevékenységét.
Kimutattuk, hogy az erdei iskolák jelentős szabad kapacitással rendelkeznek. Megfelelő
intézkedésekkel (pl. utazási lehetőségek bővítése) ezek kihasználtsága nagyobb lehetne, s így
várhatóan a környezettudatosságra, az egészséges életmódra és az identitástudatra nevelésre
gyakorolt hatásuk is nagymértékben javítható lenne. Eredményesen szemléltettük, hogy
megfelelő marketingtevékenységgel, illetve különböző szinergiák kihasználásával a
kisvasutak forgalma meghatározó mértékben növelhető. Számszerűsítettük a szakrális
helyekre (emlékhelyek, kegyhelyek) történő ráfordítások járulékos tudatformáló hasznosságát,
így azt összemérhetővé tettük a hasonló eredményt kiváltani képes médiakampányok
költségeivel. Kísérletet tettünk annak bizonyítására, hogy az állami erdőgazdaságok
tulajdonában lévő szálláshelyeken a több szabadidő eltöltési lehetőség növeli a
kihasználtságot, azonban a kihasználtság legerősebb befolyásoló tényezőjeként a szobaárat
tudtuk azonosítani. Nagy lépést tettünk annak igazolásának irányába, hogy bár az állami
erdőgazdaságok közjóléti tevékenysége veszteséges, annak ellátásától nem tekinthetnek el.
Az állami erdőgazdaságok közjóléti tevékenységének haszna beláthatatlan, gondoljunk akár
az erdő – értékmegőrző szerepe mellett – prevencióban, terápiában, rehabilitációban betöltött
szerepére, vagy a kimutatható, születéskor várható élettartamra gyakorolt pozitív hatására.
Ezek az élet más területén költségcsökkentő tényezőt (pl. egészségjavító hatás) jelentenek.
Az egészség megtartása új szemléletmódot igényel, amely több iparág által előállított
termékek és szolgáltatások irányába is fizetőképes keresletet teremthet, ezáltal az egészségbe
való befektetés sokkal nagyobb hozamokkal kecsegtet, mint bármely más területen végzett
invesztíció. Statisztikailag mérhető például az erdőterület, annak változása, a fahozam, de
nem mérhető a hozzáadott érték (egészségnyereség), így az erdő(k) értéke felbecsülhetetlen.
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8.2. Summary in English

Forest management plays a diverse role in the life of the state and the society (individual).
The forest provides material goods and services, and the sustainable utilization of protection
and public welfare functions are irreplaceable and cannot be dispensed in the national
economy. Value of the forest cannot be expressed either in money or in numbers, however the
society have to see that the expand(s) of forests what kind of profits produce—including
timber production, forest products, game, environmental awareness, educational role in
identity, sports, hiking—it will also provide health benefits. In many cases during the
allocation of scarce resources such decisions have to be made when some of the public
welfare provisions are supported while another project, facility, etc. is not supported.
The state provides satisfaction of social needs, through in 100% state owned forestries that
can be determined with difficulty. Recreational role of natural environment is becoming more
and more important. The health and psychological state of the individual and the society
positively affecting by the forest, it helps to reduce health care costs, due to the better
workload it cause the the increase of gross domestic product (GDP), overall the “richness” of
the country.
From the public welfare profits of the forests, different economic sectors gain, so tourism,
transport etc. acquire revenues. For example the environmental education in forest schools
allows—among other benefits—the positive shaping of the approach of the future generation.
In fact, not the definition of public good is interesting, but who, what and when decides
these questions. It is possible that they cannot exactly say what is meant by sustainability or
public good, but they exactly know what it is not. They are such goods or/and values that
protection and production seems to be the task of the state or a task close to government. The
society mainly adjudges the forest management activities of the state through public welfare
activities.
We demonstrated that forest schools have significant free capacity. With appropriate
provisions of (for eg. expansion of travelling opportunities) utilization could became higher,
thus their impact on education of environmental awareness, healthy lifestyle and identity
awareness could be improved greatly. We successfully demonstrated that with appropriate
marketing activities and utilization of various synergies the number of users could be
increased significantly. We quantified usefulness of the expenses of awareness shaping
function of sacred places (memorials, shrines), so we could compare it with the costs of media
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campaigns that cause same results. We tried to prove that more leisure-time opportunities at
the accommodations of state-owned forestries increase the utilization, but price of the rooms
was identified as a stronger influencing factor. We made a major step to prove that although
the public welfare activity of state forestries is unprofitable, they have to do it. The benefits of
public welfare activities of state forestries are incalculatable besides the role of forests in
value preservative function, for example the role in prevention, therapy and rehabilitation, or
the positive effect on life expectancy at birth. These factors reduce costs in other areas of life
(for e.g. health enhancing effects).
The maintenance of health requires a new approach, which create effective demand in
more ways of industry produced goods and services, thus investments to health promises
much higher yelds than investments in any other fields. Statisctically can be measured for
example the forest area, the change of it, timber yield but added values (health gain) cannot be
measured, so the value of forest is inestimatable.
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9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Mindenekelőtt

Feleségemnek

és

Kisfiamnak

szeretnék

köszönetet mondani, akik támogattak PhD kutatásom és
értekezésem elkészítésében, és elviselték távollétemet. Köszönöm
Édesapámnak a sok nyaggatást, míg belevágtam e munka
elkészítésébe.
Nagy

tisztelettel

és

szeretettel

mondok

köszönetet

DR. REPA IMRE egyetemi tanárnak, a Kaposvári Egyetem
általános és tudományos rektorhelyettesének, a Kaposvári
Egyetem, Egészségügyi

Centrum centrumelnökének, hogy

PhD tanulmányaimat messzemenően segítette.
Köszönettel tartozom a Kaposvári Egyetem munkatársainak.
Külön köszönet illeti DR. SZÁVAI FERENC egyetemi tanárt,
valamint témavezetőimet, DR. BALOGH LÁSZLÓ egyetemi docenst
és DR. LELOVICS ZSUZSANNA egyetemi adjunktust.
Végezetül

köszönet

illeti

BARANYAY

LÁSZLÓ

elnök-

vezérigazgatót, volt közvetlen felettesemet, aki lehetőséget adott,
támogatott, és segített munkám minden szakaszában. A Magyar
Fejlesztési Bank Zrt.-ben végzett adatgyűjtő munkámhoz nyújtott
önzetlen és odaadó segítségért volt munkatársaimnak, valamint
az állami erdőgazdaságok és a Magyar Turizmus Zrt.-nek
mondok köszönetet.
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10. ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE ÉS NÉVMUTATÓ
10.1. Ábrák jegyzéke
1. ábra.

A jóléti állam funkciói

2. ábra.

A fogyasztás megosztása

3. ábra.

Az összesített kereslet: (a) magánjavak, (b) közösségi döntés

4. ábra.

Közjószág egyensúlyi mennyisége LINDAHL-adó esetén

5. ábra.

Közjavak egyensúlyi mennyisége egyösszegű adó esetén

6. ábra.

A magán- és a közjószág hatékony előállítása

7. ábra.

Erdőgazdasági közjavak körforgása zárt gazdaságban

8. ábra.

Gazdasági szektorok tulajdonában lévő természeti kincsek

9. ábra.

Az egyes hatások és mutatószámai

10. ábra.

A szálláshelyek típus szerinti megoszlása (n = 83)

11. ábra.

A szálláshelyek kategória szerinti megoszlása (n = 83)

12. ábra.

A szálláshelyek kihasználtsága 2010-ben (n = 83)

13. ábra.

A vendégszám havi megoszlása (n = 35 892)

14. ábra.

A szálláshelyek kihasználtságának koncentrációja

15. ábra.

A szálláshelyek kapacitástól függő kihasználtsága

16. ábra.

Az állami erdőgazdaságok által üzemeltetett erdei iskolák száma (n = 27)

17. ábra.

Az erdei iskolák gyakoribb egynapos programjai

18. ábra.

Az erdei iskolák tantermeinek felszereltsége

19. ábra.

Az erdei iskolák átlagos kapacitása (n = 1637)

20. ábra.

Az erdei iskolák vendégei korosztály szerint 2010-ben (n = 50 859)

21. ábra.

Az erdei iskolák alsó tagozatos tanulóinak aránya és a kihasználtság közötti
összefüggés

22. ábra.

Az erdei iskolák autóbusszal történő megközelíthetőségének hatása a
kihasználtságra

23. ábra.

Az erdei iskolák családi igénybevételi lehetőségének hatása a kihasználtságra

24. ábra.

Az erdei iskolákban a reggeli ára és a kihasználtság közötti összefüggés

25. ábra.

A születéskor várható élettartam és az erdőterület [%] reciproka közötti
összefüggés

26. ábra.

A születéskor várható élettartam és a prediktált érték közötti összefüggés
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10.2. Táblázatok jegyzéke

1. táblázat.

A javak csoportosítása két egyenrangú ismérv mentén

2. táblázat.

A rivalizáció mértéke a kizárhatóság alárendelhetőségével

3. táblázat.

A javak csoportosítása

4. táblázat.

’A’ és ’B’ haszna különböző stratégiák esetén

5. táblázat.

Az állami erdészeti részvénytársaságok 2010. és 2011. évi árbevétele

6. táblázat.

Az állami erdészeti részvénytársaságok közjóléti tevékenységének gazdasági
számai 2010-ben

7. táblázat.

Az állami erdészeti részvénytársaságok közjóléti tevékenységének alakulása
2009–2011. között a gazdasági számok tükrében

8. táblázat.

Szobatípus száma és férőhely

9. táblázat.

A szálláshelyek típusa

10. táblázat. Az erdőgazdaságok tulajdonában lévő szálláshelyek megyénkénti megoszlása
11. táblázat. A preferált szolgáltatások számának hatása a kihasználtságra
12. táblázat. A szabadidős tevékenység preferencia hatása a kihasználtságra
13. táblázat. A kihasználtság előrejelzése
14. táblázat. Panziók kétágyas szobaárának hatása a kihasználtságra
15. táblázat. A szálláshelyek 2010. évre vonatkozó SWOT-analízise
16. táblázat. Az erdei iskolák vendégeinek száma 2010-ben és 2011-ben
17. táblázat. Az erdei iskolák autóbusszal történő megközelíthetőségének aránya
18. táblázat. Az erdei iskolák családi igénybevételi lehetőségének aránya
19. táblázat. Az erdei iskolákban a reggeli árától függő kihasználtság
20. táblázat. Az erdei iskolák éves kihasználtságának prediktív modell paraméterei
21. táblázat. Az erdei iskolák éves kihasználtságának prediktív modell varianciaanalízise
22. táblázat. Az erdei iskolák éves kihasználtságának prediktív modellje
23. táblázat.

A Kisvasútra fel! játszóház média kampány céljai és megvalósulásuk

24. táblázat.

Az erdősültség és a születéskor várható élettartam kapcsolat változói

25. táblázat.

Az erdősültség és a születéskor várható élettartam kapcsolat modell összegzése

26. táblázat. Az erdősültség és a születéskor várható élettartam kapcsolat modell
varianciaanalízise
27. táblázat. Az erdősültség és a születéskor várható élettartam kapcsolat modell
paraméterei
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28. táblázat. A születéskor várható élettartam átlagok az egy főre jutó GDP-rangsor és az
erdősültség rangsora alapján (n = 48)
29. táblázat. A születéskor várható élettartam átlagok az egészségügyi kiadások GDP arány
szerinti rangsor és az erdősültség rangsora alapján (n = 48)
30. táblázat. A születéskor várható élettartam átlagok az egy főre jutó GDP-rangsor és az
erdősültség rangsora alapján (n = 10)
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versenyképesség növelésére [= Effects of the expansion of the social welfare services of
commercial accommodations of the national forest holding to the increase of the thrift and
competitiveness]. [„Fenntarthatóság és versenyképesség?” 53. Georgikon Napok
Nemzetközi

Tudományos

Konferencia.

Keszthely,

2011.

szeptember 29–30.

=

53rd Georgikon Scientific Conference. Keszthely/Hungary, 29–30th September 2011.]
In: TÓTH G. (szerk.): 53. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos Konferencia
elektronikus

kiadványa

(online

cikkadatbázis).

1–6.

o.

(Nr.

024.)

URL: http://napok.georgikon.hu/upload/publications/2012-02-03_08-36-09__024-seregijanos.doc (2012-02-16) és absztrakt In: LUKÁCS G. (szerk.): „Fenntarthatóság és
versenyképesség?” 53. Georgikon Napok. Kivonat-kötet. Programfüzet, valamint az
elhangzó és poszter előadások rövid kivonatainak gyűjteménye. Keszthely: Pannon
Egyetem Georgikon Kar, 2011. 113. o. (Nr. 24.)
8. SEREGI J. – VARGA L. – SEREGI J.: Az ex situ állattenyésztés génmegőrzési szerepe a
regionális vidékfejlesztésben. [„6. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” Nemzetközi
Tudományos Konferencia. Kaposvár, 2012. október 12.] Közép-Európai Közlemények
(KEK). In press.

12.2. Nemzetközi konferencián elhangzott előadások

1. SEREGI, J.: The improvement of the competitiveness of public welfare services and
the average capacity of commercial accommodations owned by the national forest holding.
4th International Interdisciplinary Grastyán Conference [= 4. Nemzetközi és 10. Országos
Interdiszciplináris Grastyán Konferencia]. Pécs, 2012. április 12–13.
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2. LELOVICS ZS. – SEREGI J. – BALOGH L.: Az égig érő tanterem élménye. Az erdei iskolák a
környezettudatos

nevelés

szolgálatában,

közjóléti

szerepük

a

fenntarthatóság

szempontjából [= The experience of the sky-high classroom. Open-air schools in the
service of environmental education, their social welfare role in the terms of sustainability].
„Fenntarthatóság és versenyképesség” 53. Georgikon Napok Nemzetközi Tudományos
Konferencia. Keszthely, 2011. szeptember 29–30. = 53rd Georgikon Scientific Conference.
Keszthely/Hungary, 29–30th September 2011.
3. SEREGI J. – LELOVICS ZS. – BALOGH L.: A hazai erdőgazdaságok tulajdonában lévő
kereskedelmi szálláshelyek közjóléti szolgáltatásainak bővítési hatása a gazdaságosság és
a versenyképesség növelésére [= Effects of the expansion of the social welfare services of
commercial accommodations of the national forest holding to the increase of the thrift and
competitiveness].
Nemzetközi

„Fenntarthatóság

Tudományos

és

versenyképesség?”

Konferencia.

Keszthely,

2011.

53.

Georgikon

Napok

szeptember 29–30.

=

53rd Georgikon Scientific Conference. Keszthely/Hungary, 29–30th September 2011.
4. SEREGI J. – VARGA L. – SEREGI J.: Az ex situ állattenyésztés génmegőrzési szerepe a
regionális vidékfejlesztésben. „6. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl” Nemzetközi
Tudományos Konferencia. Kaposvár, 2012. október 12.
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13.1. Publikációk

1. BEREGI, A. – FELKAI, F. – SEREGI, J. – SÁROSI, L.: Medullary fixation of a tibial fracture in
a three-month-old degu (Octogon degus). Veterinary Record, 1994. 134(25): 652–653.
IF: 1.141
2. BEREGI A. – SÁROSI L. – FELKAI F. – SEREGI J.: Fogászati röntgenfilm alkalmazása
kisrágcsálók röntgendiagnosztikájában. Magyar Állatorvosok Lapja, 1997. 119(1): 43–46.
IF: 0.030

13.2. Előadás

1. SEREGI J.: A fogászati röntgenfilm alkalmazása a kirágcsálók röntgendiagnosztikájában.
21.

Országos

Tudományos

Diákköri

Konferencia

Agrártudományok

Szekciója,

Állatélettani és állategészségügyi Tagozat. 1993. Az előadás alapját képező dolgozat:
SEREGI J.: A fogászati röntgenfilm alkalmazása a kirágcsálók röntgendiagnosztikájában.
Budapest: Állatorvostudományi Egyetem, 1992. Nívódíjat (1. helyezést) nyert előadás.
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14. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SEREGI JÁNOS 1968. április 2-án született Budapesten, 1993-ban az Állatorvostudományi
Egyetemen – jó eredménnyel – állatorvosdoktor diplomát, majd 1998-ban a Külkereskedelmi
Főiskolán Public Relations szakközgazdász szakra szakosító oklevelet szerzett. 2000-ben a
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Karán
személyügyi szakigazgatás-szervező szakirányú szakképesítő oklevelét szerezte meg.
2002-ben közigazgatási szakvizsgát tett.
1993-tól 2000-ig a Phylaxia Pharma Rt.-nél PR- és humánpolitikai igazgatóként dolgozott,
2000–2001-ig a HUNGEXPO Zrt. általános vezérigazgató-helyettesi pozícióját töltötte be.
2001–2002 között a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes-államtitkára
volt. Ezt követően agrártanácsadóként dolgozott. 2006-tól 2010-ig a Kaposvári Egyetem,
Pannon Lovas Akadémia igazgatója volt, ezt követően a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Agrár
és Zöldbank Főigazgatóság, majd ugyanitt az Agrár és Turisztikai Befektetési Főigazgatóság
ügyvezető igazgatója volt. 2012 novemberétől a M.A.S.H. Kft.-nél marketing igazgató.
Az elmúlt évben betöltött főbb tisztségei: 1997-től 2000-ig a Phylaxia Pharma Rt.
felügyelő bizottsági tagja, majd 2000 és 2001 között a HUNGEXPO Zrt. igazgatósági tagja
volt, majd 2001-ben kormányzati főtisztviselővé nevezték ki. 2006-ban a Pannon Lovas
Akadémia Sport Klub elnökségi tagjának választották, 2009–2012-ig a Magyar Lovas
Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke volt. 2012-től a Magyar Természetjáró Szövetség
elnökhelyettese. 2010 és 2012 között több állami erdőgazdaság Felügyelő Bizottságának volt
elnöke, így a Bakonyerdő Zrt.-nél, a Nyírerdő Zrt.-nél, a Pilisi Parkerdő Zrt.-nél,
a SEFAG Zrt.-nél és a TAEG Zrt.-nél.
Tudományos kutatást először 1992-ben – TDK-hallgatóként – végzett. 1993-ban a
21. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Agrártudományok

szekciójában a

legjobbnak járó nívódíjat (I. helyezés) nyerte el. 2011-ben Somogy Polgáraiért-díjat kapott,
2011-ben Vasvár város díszpolgárának választották.
Angol nyelvből középfokú, orosz nyelvből alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik, a német
nyelvet társalgási szinten beszéli. Közleményeinek összesített impakt faktora 1,661.
Szakterülete a magyar erdőgazdálkodás, a közjóléti szolgáltatások és gazdasági hatékonyság
vizsgálata.
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