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„A múltba nyúlik vissza a jövô fájának gyökere”

Százhúsz esztendôs a magyarországi 
államerdészet

DR. SOLYMOS REZSÔ

1880. július 1-jén hívták életre az
1879. évi elsô magyar erdôtörvény
alapján a Királyi Erdôfelügye-
lôségeket és hozták létre a ma-
gyarországi államerdészet szer-
vezetét. A 120. esztendôt általában
nem tekintik hivatalos jubileumi
évnek. A millenniumi megemléke-
zések sorába mégis célszerû beik-
tatnunk a magyar erdészetnek ezt
a jelentôs idôszakát is. Írásom
célja nem a teljes történeti áttekin-
tés nyújtása, sokkal inkább né-
hány jellemzô tényezônek, irány-
zatnak a kiemelése, amely hasz-
nos tanulságként szolgálhat az
ezredforduló idôszakában és re-
ményeim szerint a következô idô-
szakra vonatkozóan is.

M indennapi gondjaink forgata-
gában ritkán szakíthatunk idôt
a múltba való visszatekintésre

annak ellenére, hogy meggyôzôdéssel
valljuk: Historia est magistra vitae = A
történelem az élet tanítómestere. Az er-
dôgazdálkodás hosszú távú jellege miatt
kiemelt jelentôsége van annak, hogy a
„történelmi tanítómester”-t újra és újra
megkérdezzük: miként sáfárkodtunk a
reánk bízott erdôkkel? Elrejtettük-e vagy
megsokszoroztuk a bibliai talentumot?
Miként igazolja vissza tevékenységünk
pozitív vagy negatív vonásait a nagy ter-
mészet? Hogyan minôsíti az erdô élôvi-
lágába való beavatkozásainkat az élet
forrása, a nagy Alkotó és Teremtô?

A feltett kérdésekre a döntô választ
elsôsorban erdeink adják. Az erdôk
kedvezô vagy kedvezôtlen állapota, te-
rületük, fakészletük növekedése vagy
csökkenése, az erdei ökoszisztémák
összetételének gazdagsága, a biodi-
verzitás és a stabilitás jellemzôi, vala-
mint az erdôk sokoldalú hasznosítása
jelenik meg abban a tükörben, amely
részrehajlás nélkül ad képet a mi és er-
dész elôdeink sáfárkodásáról. Az erdé-
szeti visszaemlékezésekben kiemelke-
dô az elôdök szerepe. Newtonnal
együtt valljuk, hogy: „Ha ma távolabb
látunk, azt annak is köszönhetjük, hogy
elôdeink tegnapi magaslatáról tekinthe-
tünk körül.” Szerencsésnek mondhat-
juk magunkat, mert olyan elôdeink vol-

tak, többek között, mint Bedô Albert és
Kaán Károly erdész akadémikusok,
akik megalapozták a 20. századi ma-
gyar erdôgazdálkodást, akiknek a szel-
lemi öröksége segítette és segíti elô
napjainkban is erdészeti feladataink
megoldását. Erdész hivatásunk mottójá-
nak is tekinthetô Bedô Albert hitvallása:
„Gondolatomnak és munkásságomnak
soha meg nem szûnô tárgya az ERDÔ
és hazám erdészetének JÖVÔJE.” En-
nek a jövônek a tudományos megala-
pozását szolgálja közel két évszázad óta
az erdészeti kutatás és oktatás. Erre az
alapra építette fel az erdészeti gyakorlat
a tartamos erdôgazdálkodás 20. századi
épületét. Van egy bölcs mondás, amely
arra figyelmeztet, hogy: „...ha azt aka-
rod, hogy a jövô épülete szilárd legyen,
akkor használd fel a múlt épületének
legjobb köveit...”

Az erdôgazdálkodási eredmények
döntô forrása, az elmélet és a gyakorlat
harmóniája a múltbéli tapasztalatokkal
együtt végigkísérte az elmúlt 120 esz-
tendô történetét. A tudományos ismere-
tekkel felvértezett erdészeti szakembe-
reink szívvel-lélekkel törekedtek arra,
hogy szaktudásuk legjavát nyújtsák. En-
nek köszönhetôen megvalósították Ma-
gyarországon azt az erdôgazdálkodást,
amely nemzetközi mércével mérve a
harmadik évezred küszöbén kontinen-
sünk legjobbjai közé tartozik.

Ezek a gondolatok szolgáljanak az
1880–2000 közötti magyarországi erdô-
gazdálkodás történeti áttekintésének

bevezetéseként. Valamennyi esemény,
terv és eredmény, siker és sikertelenség
ismertetésére nem vállalkozhatom.
Mégis remélem, hogy a szemelvénysze-
rû áttekintés segítheti a tárgyilagos érté-
kelést annak ellenére, hogy az utóbbi
fél évszázad értékeléséhez elégséges
történelmi távlattal még nem rendelke-
zünk.

A magyar államerdészet
120 esztendejének 
szervezeti vázlata

1880-ban hozták létre a mai értelemben
vett államerdészeti szervezetet. Az er-
dészettörténeti áttekintést célszerû az
erdészeti szervezet megteremtésének
és a szervezeti változásoknak a kereté-
be helyezni. Az eddigi tapasztalatok azt
igazolják, hogy a különbözô szakmai
irányelvek és rendelkezések, tudomá-
nyos ismeretek és technikai vívmányok
erdészeti hasznosítása megfelelô szer-
vezet nélkül nem oldható meg. Ezt iga-
zolja az is, hogy Zsigmond király 1420-
ban kiadott rendelkezésétôl az 1879-
ben elfogadott elsô erdôtörvényig meg-
jelent számos „erdôrendtartás” ellenére
sem alakult ki hazánkban hatékony er-
dôgazdálkodás, mert az erdôrendtartá-
sok végrehajtásához és ellenôrzéséhez
hiányzott a megfelelô szervezet. Indo-
kolt tehát, hogy történeti visszatekinté-
sünket az erdészeti szervezet létrehozá-
sához és a szervezeti változásokhoz
kapcsoljuk. Hangsúlyozni kell azt, hogy
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a szervezet megteremtésének és módo-
sításának az indítékai az elmúlt 120 év
folyamán a különbözô idôszakok poli-
tikai, gazdasági és társadalmi érdekei,
erdészetpolitikai szempontjai, valamint
a tudományos technikai vívmányok
gyakorlati hasznosítására vonatkozó tö-
rekvések voltak. Ezért a továbbiakban
vázlatosan ismertetem a magyar állam-
erdészet 120 esztendejének, kiemelten
a második világháborútól napjainkig
terjedô idôszakának azokat a fontosabb
jellemzôit, a változások és változtatások
indítékait, amelyek erdôgazdálkodá-
sunkra számottevô hatást gyakoroltak.

A szervezet és 
változásainak indítékai

Az 1880 és az 1970 óta eltelt idôszak fo-
lyamán vertikálisan három-, illetve ötlép-
csôs szervezet alakult ki a magyar állam-
erdészetben, mégpedig: a fôhatóság – az
országos hatáskörû középirányító szerv –
az egyesülés – a középszerv – és a végre-
hajtó szerv. A 120 esztendô alatt a
leghosszabb ideig a háromlépcsôs szer-
vezet, nevezetesen a fôhatóság – a kö-
zépszerv – és a végrehajtó szerv mûkö-
dött. Négy-, illetve ötlépcsôs szervezet
csak 1946–1950 és 1950–1953 között
volt. A jelenlegi szervezet az ÁPV Rt. ke-
retében három, a horizontális és a verti-
kális helyzetet tekintve az ötlépcsôs szer-
vezetnek felel meg és igazolja a rendszer-
váltás után kialakult tulajdonviszonyok
és sokrétû feladatok bonyolultságát.

Államerdészetünknek a középszervek
alkották mindenkor a gerincét. Ezt hori-
zontálisan a gazdálkodó, a szakfelügye-
leti és a hatósági szervek alkották. A gaz-
dálkodó szervekhez soroljuk napjaink-
ban az erdészeti részvénytársaságokat. A
második világháború elôtt a kincstári er-
dôbirtokon gazdálkodó szervek, a hábo-
rú után az állami erdôgazdaságok alkot-
ták ezt a csoportot. A szakfelügyelethez
az erdôfelügyelô-ségek, az erdôrende-
zôségek, jelenleg az Állami Erdészeti
Szolgálat tartoznak. A hatósági szerv a
fôhatóság, a háború elôtt a törvényható-
ság, a háború után a tanácsi szervek vol-
tak. Jelenleg a fôhatóságon kívül rész-
ben az ÁESZ és a Természetvédelmi Ha-
tóság, valamint a Megyei Földmûvelés-
ügyi Hivatalok sorolhatók e csoportba.
Korábban a hatósági szerveknek az ál-
lamerdészetet illetôen a fôhatóság kivé-
telével nagyobb szerepe nem volt.

A királyi erdôfelügyelôségeket 1880.
július 1-jén hívták életre az 1879. évi er-
dôtörvény alapján 14 kerületre osztva
az országot. Közülük a jelenlegi ország-

határokon belül 5 mûködött. Késôbb
20-ra emelték számukat, amelyet az el-
sô világháború után hétre csökkentet-
tek, a második után 17-re emeltek. A
késôbbiekben megszervezték az erdô-
tervezést és az erdôfelügyeletet maguk-
ban foglaló erdôrendezôségeket, ame-
lyeket a tervezési és a felügyelethatósá-
gi jogkörök miatt szétválasztottak. A
rendszerváltás után ismét egyesítve
hozták létre a jelenlegi Állami Erdészeti
Szolgálatot, amelynek szakmai indo-
koltsága nem vitatható. Csupán emlé-
keztetni szeretnék arra, hogy korábban
a természetvédelmi feladatokat is az er-
dôrendezôségek látták el. Hozzáte-
szem: magas szakmai színvonalon.

A jelenlegi állami erdészeti rt.-k, vala-
mint a korábbi erdô- és fafeldolgozó
gazdaságok, illetve állami erdôgazdasá-
gok elôdei a kincstári erdôhivatalok vol-
tak. Ezek a hivatalok 1880–1925 között
mûködtek megszemélyesítve az államot,
mint erdôtulajdonost. Eredetük 1564-re
vezethetô vissza, amikor még szervezeti-
leg a királyi ménesbirtokkal voltak
együtt és a királyi udvari kamarának, ké-
sôbb a pénzügyminiszternek a felügye-
lete alatt dolgoztak. 1881-ben kerültek
az FM hatáskörébe, amikor 15 erdészeti
kincstári szervezetet alakítottak ki, ame-
lyet 152 erdôgondnokságra – a mai erdé-
szetek elôdeire – osztottak fel.

Az elsô világháború után csupán a
Gödöllôi és az újonnan szervezett Mis-
kolci Erdôhivatal maradt fenn 13 erdô-
gondnoksággal. 1925-ben ezeket is át-
szervezték. Ekkor öt erdôigazgatóságot
hoztak létre, amelyhez 106 erdôhivatal
tartozott. Ebben a szervezetben mûköd-
tek az erdôfelügyelôk és az erdôrende-
zôk is. 1935-ben a kincstári erdôk keze-
lését és az erdôfelügyeletet különvá-
lasztották. Hét erdôigazgatóságot, ezen
belül 44 erdôhivatalt és 23 erdôfel-
ügyelôséget szerveztek. Lényegében ez
a szervezeti forma mûködött a két világ-
háború között.

A második világháború után az erdô-
igazgatóságok számát 11-re emelték,
amelyek fô feladata kezdetben az erdôk
államosítása volt. 1946 tavaszán meg-
alakult a MALLERD 11 erdôigazgatóság-
gal, ahol együtt látták el az erdôgazdál-
kodási és a szakfelügyeleti feladatokat.
275 erdôgondnokság és 22 erdôfel-
ügyelôség tartozott az erdôigazgatósá-
gokhoz. 1947-ben az erdôfelügyelô-
ségek a megyei mezôgazdasági igazga-
tóságokhoz kerültek.

1949-ben a MÁLLERD megszünteté-
se után létrehozták az Erdôközpontot
és a 11 erdôigazgatóság helyett 15 erdô-

gazdasági nemzeti vállalatot szervez-
tek... A fô feladat ebben az idôszakban
az államosításon túlmenôen a háborús
károk felszámolása volt.

1950-ben az erdôközpont irányítása
alatt 16 megyei erdôgazdasági Eegyesü-
lést alapítottak. 74 erdôgazdaság tarto-
zott az egyesülésekhez, 4 közvetlenül
az Erdôközponthoz. Ezeken kívül még
11 erdôgazdasági géptelepet és egy
vasútüzemet is létrehoztak. A 78 erdô-
gazdaság keretében 501 erdészeti
üzemegység, 62 vadrezervátum, fûrész-
üzem, faraktár, fogatgazdaság, cseme-
tekert mûködött.

1953-ban megszûnt az Erdôközpont,
az erdôgazdasági egyesülés és az erdô-
gazdaságok száma 78-ról 74-re csök-
kent. Az erdôgazdaságok az újonnan
szervezett Országos Erdészeti Fôigazga-
tósághoz mint önálló fôhatósághoz ke-
rültek. Az üzemegységek helyett létre-
hozták az erdészeteket. Ebben az idô-
szakban kezdôdött el a háború utáni er-
dôgazdaság-fejlesztés. Ekkor adták ki a
nagy jelentôségû erdôgazdaság fejlesz-
tési 1040/1954. sz. MT határozatot.
1955-ben 35-re, 1957-ben 32-re, 1961-
ben 31-re, 1963-ban 30-ra csökkentet-
ték az erdôgazdaságok számát.

A második világháborút követô ne-
gyed század folyamán a központi irá-
nyítás és a tervlebontás szigorúan sza-
bályozott rendszerében folyt a gazdál-
kodás, a piacgazdaság és jórészt az
ökonómiai szempontok figyelmen kí-
vül hagyásával. A fafajmegválasztástól a
kitermelt fa értékesítésén át a faárakig
valamennyi tevékenységet a központi
tervutasításos rendszer jellemezte.

Arányait tekintve valószínûleg 1950
és 1970 között fordítottak legtöbb
pénzt az erdômûvelésre a magyar erdé-
szet történetében. Ki kell külön emelni
az új erdôtelepítéseket. Magyarország
nemzetközileg is a legnagyobb erdôte-
lepítéseket megvalósító államok sorába
lépett elô. A rendszerváltásig mintegy
600 ezer ha új erdô létesült. Az erdô-
mûvelési szakmai utasítások, az ún.
Zöld könyvek megírása és bevezetése
nemcsak mennyiségileg, hanem szak-
mai minôségét tekintve is segítették az
erdôgazdálkodás alapját jelentô erdô-
mûvelés színvonalának az emelését. Az
idôszak végére azonban az erdôgaz-
dálkodásban egyre feszítôbbé váltak az
ökonómiai kérdések. Ezek erdômûve-
lési vonatkozású rendezése már
1959/60-ban elkezdôdött, amikor 10
erdôgazdaság területén kísérleteztek az
új elszámolási rendszerrel, az egység-
árakkal.
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Itt kell kiemelni azt is, hogy a mezô-
gazdasági termelôszövetkezetek létesí-
tésének és mûködésének a kiszélesíté-
sével gyorsan növekedett a tsz-erdôk
aránya és súlya. Ez az arány a rendszer-
váltásig az állami gazdaságok erdeivel
együtt megközelítette a magyar erdôk
területének 40%-át. A magyar erdôgaz-
dálkodás folyamatosan két pólusúvá
vált. Több megyében elérte a tsz-erdôk
területe az állami erdôkét, bár minôsé-
gük és fatermô képességük legtöbbször
elmaradt az államiaktól.

Az 1969/70. évi 
átszervezés és az új 

„gazdasági mechanizmus”
A nagy szervezeti változtatásokat az
1969/70. évi átszervezés zárta le, ami-
kor 30 azonos profilú erdôgazdaságot
faipari vállalatokkal vontak össze, és 14
vállalati rendszerben dolgozó erdô- és
fafeldolgozó gazdaságot, valamint 5 er-
dô- és vadgazdaságot, egy parkerdô-
gazdaságot és egy tanulmányi erdôgaz-

daságot alapítottak. Az állami erdésze-
tek száma ekkor 205 volt. Az Országos
Erdészeti Fôigazgatóság megszünteté-
sével az erdészet és a faipar irányítását
a különbözô minisztériumi fôosztályok
között szétforgácsolták. Egy idôben
több miniszterhelyettes kapott az egyes
erdészeti és faipari fejlesztési, gazdálko-
dási vagy személyzeti döntések megho-
zatalához lehetôséget. A cél többek kö-
zött az egész agrárium egy kézben való
tartása, a mûszaki fejlesztés meggyorsí-
tása volt. Új technika és technológia je-
lent meg az erdészeti termelésnek úgy-
szólván az egész területén.

Ilyen körülmények között kezdte el
1970-ben a 14 hazai erdô- és fafeldolgo-
zó gazdaság – rövidítve az EFAG – az
integrált feladatok ellátását, az erdô-, a
vad- és a fagazdasági célok megvalósí-
tását. Az 1969/70. évi átszervezés egy
hosszabb folyamat eredménye, és az
ún. új gazdasági mechanizmus követ-
kezménye volt. Ekkor szûnt meg a köz-
vetlen központi irányítás és a tervle-
bontás rendszere. Az EFAG – ok a gaz-

dálkodási, fejlesztési és bérezési politi-
kájukat önállóan alakíthatták, megelôz-
ve ezzel számos más ágazatban mûkö-
dô vállalatot. Új árrendszert vezettek be
az erdôgazdálkodásban. Arra töreked-
tek, hogy az árak értékarányosak legye-
nek, megfeleljenek a jövedelmezô gaz-
dálkodásnak, elôsegítsék a piaci me-
chanizmus érvényesülését, közvetlen
kapcsolatot teremtsenek a belföldi és
külföldi piac között. Rendezték az er-
dôsítési egységárakat. Kimondták, hogy
az új rendszerben csak nyereséges vál-
lalatot lehet fenntartani. Ezt az erdô-
fenntartási járulék differenciált kiegyen-
lítésével kívánták elôsegíteni. A járulé-
kot fafajonként differenciálva a bruttó
famennyiségre vetették ki.

A felsoroltak miatt a korábbiaknál jó-
val élesebben vetôdött már akkor fel a
sarkalatos kérdés: szabad-e az erdô-
gazdaságban a nyereségelvet uralkodó-
vá tenni? A kormányzati döntés szerint
az új gazdaságirányítási rendszernek
megfelelôen a nyereségelvet az erdô-
gazdálkodásban is fenn kellett tartani és
át kellett térni az új irányítási rendszer-
re. Ezzel egy idôben erôsítették az er-
dôfelügyeletet, hogy a különbözô csá-
bításoknak elejét vegyék, és biztosítsák
az üzemterv szerinti szakszerû gazdál-
kodást.

Az ország erdeinek a teljes körû
üzemtervezettségével, a fatermési és az
erdônevelési kutatási eredményeknek,
az új fatermési tábláknak gyakorlati
hasznosításával egyidejûleg kitûnt,
hogy a magyar erdôk fatermése lénye-
gesen nagyobb a korábbiakban elôre
jelzetteknél. Az évek során számottevô
fatartalék halmozódott fel erdeinkben.

Az 1970-es években már célul tûzték
ki a kitermelhetô fatömegtartalékok ki-
használását és a hozzá szükséges esz-
közállomány megteremtését, a fafeldol-
gozás fejlesztését és nyereséges mû-
ködtetését. Az üzemtervi lehetôségek-
tôl mintegy 150 ezer, a tartalékokat szá-
mítva 1,6 millió m3 volt ekkor a becsült
fakitermelési lemaradás. Az EFAG-ok
az okot az értékesítési, a munkaerôhi-
ány és a gépesítési nehézségekkel ma-
gyarázták. Jelentôs gond származott a
jövedelmet nem termelô gyérítések el-
maradásából is. Az ellentmondások fo-
lyamatosan jelentkeztek. A fagazdaság
idôszerû kérdései között az említettek
miatt ebben az idôszakban a fakiterme-
lési lehetôségek kihasználása került az
elsô helyre. A faimport csökkentése és
a devizát termelô faexport növelése ki-
emelt feladattá lépett elô. Az erdô-, a
vad- és a fagazdaságnak is hozzá kellett
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járulnia az ország devizaellátásához és
az államadósságok növekedésének a
mérsékléséhez. A jövedelmet és devizát
egyaránt termelô fakitermelés növelé-
séhez alapot nyújtott az, hogy erdeink
fakészlete az 1950. évi 150 millió m3-rôl
közel a kétszeresére emelkedett. A
gyorsan növô fafajok révén az évi fanö-
vedék a korábbinak közel a háromszo-
rosa lett. A 3 millió m3-es fakitermelési
lehetôség is a kétszeresére, majd há-
romszorosára bôvült.

A fafeldolgozás, a termelésbôvítés,
az új fatermékek elôállítása, a vékony
faválasztékok hasznosítása, az apríték-
termelés bevezetése a gyártmány- és
gyártásfejlesztés útján javult a kitermelt
fa hasznosítása. Növekedett az ipari fa
aránya, amely ekkor kiemelt termelési
cél volt. A vágástéri hulladék, a termelé-
si apadék ennek ellenére nem csökkent
a kívánt mértékben.

Az erdômûvelési gondok az erdô-
használat hangsúlyozott támogatásá-
val és szorgalmazásával, az ökonómiai
szempontok súlyának növekedésével vi-
szont súlyosabbak lettek. Aggodalmain-
kat akkor azzal hárították el, hogy az in-
tegrált fakitermelés és fafeldolgozás
olyan gazdasági eredményekkel jár
majd, ami megteremti ismét az erdômû-
velés általunk óhajtott fénykorát. Ennek
ellenére egyre érzékelhetôbbé vált az
erômûvelés háttérbe szorulása. Koráb-
ban a szakemberek java az erdômûve-
lésben kívánt dolgozni. Ez a kívánság
gyorsan mérséklôdött, mert anyagi és
erkölcsi elismertségük számottevôen
csökkent. Hamarosan már az erdômû-
velés válságáról beszéltek. Növekedett
a szankcionált, az idôre be nem fejezett
és a visszaléptetett erdôsítések aránya.
Gyökeres intézkedésekre került sor
ezért a 80-as évek közepén. Meg kellett
tiltani a fakitermeléseket abban az eset-
ben, ha az erdômûvelési feladatokat a
vállalatok nem teljesítették. A túlszapo-
rodott vadállomány indokolt szintû
csökkentésére nem nyílt elegendô lehe-
tôség. Az erdôsítésekben, tisztításokban
rendkívüli vadkárok jelentkeztek.
Mindehhez járult az erdôk egészségi ál-
lapotának a romlása, a tölgypusztulás
és általában a környezeti ártalmak ked-
vezôtlen hatása.

Szerencsésnek mondható, hogy az
ökológiai gondolkodás, az ökosziszté-
ma szemlélet térhódítása nyomán erô-
södtek a törekvések a természetközeli
jóléti erdôgazdálkodás kiterjesztésére,
amelynek nyomán az ökológiai alapo-
kon végzett erdômûvelés ismét fellen-
dülôben van. Itt kell kiemelni az erdôk

jóléti, védelmi, üdülési funkcióinak elô-
térbe kerülését, amelyek révén a társa-
dalom figyelme az erdôgazdálkodás fe-
lé fordult. Az igények bôvülését azon-
ban nem követte az állami szerepválla-
lás növekedése, amelyet ezen szolgálta-
tások többletköltségei miatt a gazdálko-
dók joggal vártak el.

Hosszú idôt igényelne a teljes kép
értékelése. Többek között célszerû azt
is kiemelni, hogy 1970–2000 között az
elôzô 20 év erdômûvelés-fejlesztésé-
nek a hatásait, az újabb tudományos
technikai eredmények alkalmazásá-
nak a kedvezô következményeit is ér-
zékelni lehetett. Kialakult egy szakma-
ilag jól képzett vezetôgárda. Ôk már
nemzetközileg is tájékozottabbak vol-
tak, világosan látva a fejlôdés irányát
és a jövô követelményeit. Melyek vol-
tak ezek:

• az erdôk fenntartása és fejlesztése,
a jelentkezô környezeti károk mérsék-
lése az ökológiai adottságoknak megfe-
lelô stabil erdei ökoszisztémák arányá-
nak növelése útján,

• az erdôk termelési, védelmi és szo-
ciális funkcióinak harmonikus érvénye-
sítése, a jóléti funkciók iránti társadalmi
igények figyelembevételével,

• az erdei munkák gépesítésének
növelése, a technikai bázis megterem-
tése,

• a rendelkezésre álló famennyiség
lehetôség szerinti teljes hasznosítása,

• az erdôk többcélú hasznosítása, a
jóléti erdôgazdálkodás megteremtése,

• a hazai vadgazdálkodás ésszerû
fejlesztése a sikeres vadászati világkiál-
lítás tapasztalatainak hasznosításával,

• az erdôk területének további nö-
velése a természetvédelmi szempontok
figyelembevételével,

• a természet törvényeit alapul vevô
erdészeti beavatkozások kidolgozása és
alkalmazása,

• az erdészeti kutatás és oktatás fej-
lesztése.

Az eredményekkel együtt a feszült-
ségek és az ellentmondások különbözô
módon jelentkeztek. Úgy tûnt, hogy az
erdészet és az erdészek súlya növek-
szik, mert a társadalom figyelme foko-
zottan az erdôgazdálkodás felé fordult.
Közben bekövetkeztek az Európán vé-
gigsöprô újszerû erdô- és fapusztulá-
sok. A mások által okozott légszennye-
zés, a környezeti ártalmak hatását is az
erdészeken akarták számon kérni. A
gyorsan növô fafajok és a fenyôk felka-
rolását kárhoztatták, amely egyes he-
lyeken indokolt, másutt indokolatlan
volt.

A 20. század utolsó évtizede
Számos egyéb eseményt és tényezôt
kellene még a 120 év történetébôl ki-
emelni. A legnagyobb változás az ez-
redfordulóhoz közeledve, 1989/90-ben
történt, amely hasonló erdészeti szem-
pontból is hasonló méretû volt a máso-
dik világháború utánihoz. A kárpótlás,
a tulajdonviszonyok megváltozása új és
eddig ismeretlen helyzetet teremtett. A
rendszerváltozást az erdészek is kíván-
ták, de más ágazatokhoz hasonlóan
kellôen nem voltak rá felkészülve.

Az erdészeti központi irányítás az
FM hatáskörében, az Erdészeti Hivatal
keretében töretlen maradt, de rendkívül
sok új és sürgetô feladat ellátásával járt.
1993 ôszén létrejöttek az állami tulaj-
donban maradt erdôk kezelését ellátó
erdészeti részvénytársaságok, miután
az erdôknek mintegy a 40%-a a kárpót-
lás során magánkézbe került. Az új er-
dôtörvény, a természet és a vad védel-
mérôl szóló törvényekkel együtt a jogi
szabályozás korszerûsítésének alapjait,
a harmadik évezredbe vezetô út irányát
határozta meg. Az erdészeti igazgatás
fejlesztése is eredményesen valósult
meg, miközben az erdôgazdálkodók az
erdészeti és a természetvédelmi hatósá-
gok által megkövetelt törvényes elôírá-
sok teljesítéséhez valamennyi területen
elegendô pénzügyi támogatáshoz nem
jutottak. Az állami erdôterületen sike-
rült az erdôgazdálkodás színvonalát
fenntartani, sôt növelni. A magánerdô-
tulajdonosok jelentôsebb részének vi-
szont sem szakismerete, sem elegendô
eszköze, szakmai és pénzügyi erôforrá-
sa nem volt a korszerû erdôgazdálko-
dás megkezdéséhez. Kedvezô és ked-
vezôtlen tényezôk sokasága kíséri az új
évezred küszöbén a 120 éves, korszerû
értelemben vett hazai erdôgazdálko-
dást. Egy rövid szakmai tanulmány nem
elegendô megfelelô ismertetésükre,
ezért e helyen bôvebben nem tárgyal-
hatók. Részletes leírásukra két évvel ez-
elôtt tettem javaslatot.

Bizakodással tekintünk a magyar
erdészet jövôje, az újabb 120 eszten-
dô felé. Erdeink sorsa az elmúlt ezer
évben szorosan kapcsolódott orszá-
gunk népének sorsához. Miként nem-
zeti Himnuszunkban Isten áldását
kérjük a MAGYARRA, éppúgy kap-
csoljuk ehhez a magyar erdészet és
erdészek jövôjére vonatkozó kérésün-
ket. Bízunk benne, hogy ez meghall-
gatásra talál, fôleg akkor, ha nem
csökken az erdészhivatásból fakadó
elkötelezettségünk, erdeinkért való
tenniakarásunk.


