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A FAGAZDASÁG 1988-1990. ÉVI 
MUNKAPROGRAMJA 
ÉS KUTATÁSI FELADATAI 

Az MSZMP KB 1987. július 2-i állásfoglalásában megállapította: „A Köz
ponti Bizottság halaszthatatlannak tartja, hogy megkezdődjön a felhalmozó
dott nehézségek felszámolása, a fejlődésünk útjában álló akadályok leküzdé
se, a termelési szerkezet átalakítása, a műszaki fejlesztés felgyorsítása. Szocia
lista fejlődésünk, a termelés elkerülhetetlen korszerűsítése, az életkörülmé
nyek javítása, az élteszínvonal további fejlesztése szilárd alapokat követel. A 
jelenlegi helyzetben szükség van egy olyan stabilizációs szakaszra, amelyben 
meg kell teremteni a termelés és a felhasználás összhangját és érvényt kell 
szerezni annak a követelménynek, hogy csak azt lehessen elosztani, amit 
megtermeltünk." 

Az állásfoglalásban megjelölt célok megvalósítására a kormány munkaprog
ramot dolgozott ki, amelyet az Országgyűlés a legutóbbi ülésszakán elfogadott. 
Ez a program a gazdaság stabilizálását tűzi ki célul. A következő években 
kell megállítanunk a kedvezőtlen tendenciákat, javítanunk a gazdaság külső 
és belső egyensúlyát, lassítanunk az adósság növekedését és mérsékelnünk 
a költségvetés hiányát. A munkaprogram szerves részeként erősítette meg 
az Országgyűlés a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a fagazdaság munka
programját is az 1988—1990. közötti évekre. 

Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter a tárca munkaprog
ramjának előszavában a következőket írja: „Vezérlő elvünk minden terüle
ten a minőség. A magyar élelmiszer- és fagazdaságnak mindhárom piacra azo
nos minőséget kell termelnie. Nagyobb tisztelettel kell adóznunk a termé
keink többségét megvásárló hazai fogyasztónak! Népgazdasági érdek a szocia
lista országokkal kötött állami szerződésekben foglalt kötelezettségeink teljesí
tése, mivel termékeink ellenében a gazdaság működéséhez elengedhetetlenül 
szükséges cikkekhez juthatunk hozzá. Biztató kilátás, hogy az agrártermékeink
nek változatlanul fontos helyük van a konvertibilis piacokon is. 

Mivel a tervidőszak első két évében elért eredményekhez képest a munka
program igen feszített növekedési ütemet ír elő, megvalósításához nagy fele
lősségtudatra, hozzáértésre és áldozatvállalásra van szükség. A jó színvonalú 
élelmiszer-ellátás, a külgazdaság egyensúlyának javításához történő hozzájáru
lás, az agrárágazatok jövedelemtermelő képességének növelése csak úgy kép
zelhető el, ha a Központi Bizottság állásfoglalásának szellemében, az élelmi
szer- és fagazdaság valamennyi dolgozója és vezetője jól ismeri konkrét fel
adatait, birtokolja — ha kell, megszerzi — a megoldásukhoz szükséges szak
ismereteket és készségeket és növekvő önállósággal vesz részt a termelőmun
kában." 



Az MTA agrártudományok osztálya 1987. november 24-i ülésén dr. Papócsi 
László miniszterhelyettes kérte, hogy az osztály szakbizottságai tárgyalják 
meg a MÉM munkaprogramját, és tárják fel, hogyan tudják kutatási eredmé
nyeikkel segíteni annak megvalósítását, készítsenek javaslatokat a VIII. öt
éves terv kutatási prioritásaira. 

Dr. Papócsi László elmondotta, hogy a MÉM kutatásfejlesztési tanácsa meg
tárgyalta az MTA—MÉM-bizottságok tevékenységét, és nagy elismeréssel szólt 
róluk. A bizottságokban rendkívül élénk munka folyik, és sok hasznos aján
lást, javaslatot dolgoznak ki. Most elsősorban a VIII. ötéves terv kutatási fő 
prioritásaira várják a bizottságok véleményét. Megemlítette, hogy szükségesnek 
tartják, hogy a bizottságok javaslatairól a szakemberek széles köre kapjon tá
jékoztatást. 

Az MTA—MÉM erdészeti bizottság 1988. január 14-i ülésén vitatta meg a 
MÉM-munkaprogramot. A bevezető előadásokat Kersztesi Béla, dr. Sólymos 
Rezső, dr. Tihanyi Zoltán, Dessewffy Imre és dr. Bondor Antal tartották. A 
vitában részt vettek az erdészeti bizottság tagjai és munkabizottságainak ve
zetői. Dr. Sólymos Rezső felajánlotta, hogy mint eddig is, az OEE lapja — 
Az Erdő — ezután is publikálja az erdészeti bizottság anyagait és megjelen
teti a MÉM-munkaprogrammal kapcsolatban kidolgozott javaslatokat. 

Az erdészeti bizottság munkatervéről a bizottság elnöke március 4-én tájé
koztatta dr. Királyi Ernőt, az Erdészeti és Faipari Hivatal vezetőjét. Felhívta 
a figyelmét, hogy a bolgár földművelésügyi miniszter kezdeményezte Bulgária 
erdővagyona gyorsított ütemű, bővített újratermelése és hatékony hasznosítá
sa 50 éves stratégiai programjának kidolgozását, amit tavaly kezdtek meg és 
az idén fejeznek be. Javasolta hasonló magyar program elkészítését. Ez annál 
is inkább célszerűnek látszik, mivel az elmúlt időszakban átfogóan elemeztük 
és értékeltük az erdészet fejlesztését az 1920—1985. években. Az említett idő
szakban mi olyan erdészetet hoztunk létre, melyre büszkék lehetünk. Hosszú 
távú stratégiai fejlesztési program kidolgozása elősegítheti a bővített újrater
melés és a megfelelő fahasznosítás hatékony megvalósítását. Királyi Ernő el
fogadta a javaslatot, az erdészeti bizottság soron következő ülésén részletes 
javaslatot dolgozunk ki hosszú távú, stratégiai erdészetfejlesztési program 
összeállítására. 

Keresztesi Béla 
akadémikus, 

az MTA—MÉM erdészeti bizottságának 
elnöke 

A kéregsérüléseket is számba veszik Ausztriában az erdőleltározás során. Megkü
lönböztetnek hántáskárt és kitermelési kárt. A legutóbbi ötéves átlag azt mutatta, 
hogy a kereken hárommillió hektárnyi gazdasági erdőben a mellmagasságban 10,5 
cm vastag fák 7,9%-a hántáskárosult és 13,4%-a kitermeléssel károsított. Ha ehhez 
még hozzávesszük azt, hogy a korábbi felmérés tanúsága szerint a vágáslapok több 
mint 37%-án gyökérkorhadás nyoma tapasztalható, úgy arra a következtetésre jut
hatunk, hogy itt a fák 30—50%-a jelentős stresszhatás alatt áll és ezt figyelembe 
kell venni az egyéb káros hatások érvényesülésében. 

A kép hasonló károk fokozottabb megelőzésére kell, késztessen. Megfelelő fel
világosítás, alaposabb oktatás, gondosabb eljárás szükséges ezeknek a károknak az 
elkerülésére, az óhatatlanul előálló sérüléseket pedig a sebek lezárásával kezel
ni kell. 

(AFZ, 1988. 1—3., Ref.: Jérőme R.) 



SZAKÁGAZATUNK SORON LÉVŐ FELADATAI ÉS A KUTATÁS 
DR. SÓLYMOS REZSŐ 

A kormány stabilizációs és kibontakozási programjának teljesítése érdeké
ben az MTA bizottságai megvizsgálják, hogy miként segíthetik ezt elő. Az er
dészeti és faipari kutatás fontosabb tennivalóit az ágazati feladatokhoz kap
csolva foglalom össze, hogy az MTA—MÉM erdészeti bizottsága részére el
igazításul szolgálhasson. A feladatok közül szemelvény szerűen emelem ki a fon-
tosabbakat. 

Az erdőgazdálkodás és az elsődleges faipar tervszerű irányítása megköveteli, 
hogy hosszabb távlatokban fejlesztési programokkal, stratégiai célokkal rendel
kezzünk és megjelöljük azokat az eszközöket, amelyek ezek megvalósításához 
szükségesek. A magyar erdészet a 80-as évek elején ezért készítette el a 2000-
ig szóló 20 éves tervét, amelynek immár a félidejéhez közeledünk. A soron le
vő feladatok között célszerű ezt a tervet is áttekinteni, mert alapul szolgál
hat a kutatási irányok módosításához. Kormányzati szinten fogalmazták meg 
ezt az igényt. 

A 20 éves terv — 1981-2000 — szemel vény szerű áttekintése 

A 20 éves terv megfogalmazásakor a fontosabb gazdaságpolitikai célokat a 
következők szerint határozták meg: 

— a hazai erdők fahozamának optimális hasznosítása annak érdekében, hogy 
javuljon a belföldi faeliátás, mérséklődjön az import és növekedjen az 
export; 

— az erdők fatermő képességének hosszabb távon való fokozása, továbbá 
védelmi, szociális, turisztikai szerepének és szolgáltatásainak bővítése; 

— az előbbi célok feltételrendszerének a biztosítása a műszaki fejlesztés 
meggyorsításával, a dolgozók jövedelmi helyzetének, élet- és munkakö
rülményeinek javításával, valamint a szervezeti keretek fejlesztése út
ján. 

A felsorolt célok megvalósításának támogatására kellett az erdészeti és fa
ipari kutatásnak is a tématervét összeállítani. Ezt vették figyelembe a VII. öt
éves terv ágazati kutatási programjának (ÁP—4) a kidolgozásakor is. Az MTA 
—MÉM erdészeti bizottsága a kormány kibontatkozási programjához való hoz
zájárulásként helyesen akkor cselekszik, ha számba veszi az erdészeti és fa
ipari kutatóhelyek között egyeztetett AP—4 program feladatait és közülük a 
legtöbb eredményt ígérőket támogatja, amelyek egyúttal a legnagyobb gon
dok megoldását szolgálják. 

Gondot kell fordítani arra is, hogy az elmúlt években módosítani kellett 
az erdészetpolitika prioritásait. Az első helyre az erdők fenntartása, egészsé
gének megóvása és a fejlesztés került, mivel a különböző igénybevételek és 
károsítások miatt veszély fenyegeti az erdők fennmaradását. A kutatásnak 
éppen ezért elsőrendű feladata, hogy e veszélyek elhárítását, az erdők kívánt 
színvonalú fenntartását eredményesen szolgáló témákat részesítse előnyben. 

A 20 éves tervkoncepció kidolgozásának egyik meghatározó szempontja 1980-
ban az volt, hogy erdeink kitermelhető famennyiségére folyamatosan szükség 
lesz. Fafelhasználásunk növekedése miatt a fakitermelési és a -hasznosítási 



arány lehetséges növelésének a programját a terv szerint határozta meg. Ha
zai fafelhasználásunk mintegy 2 millió m3-es növekedésével számolt az ezred
fordulóig. Kritikus téma a faellátás területén a fenyő. A fenyőcentrikus fa
felhasználás gátolta a korábbi, ipari célra alig használt lombos fafajok maga-
sabbb értékű termékké való feldolgozását. Ezért a fogyasztói szokásokat is 
módosítani kellett, hogy a tervezett gyenge minőségű lombos fát az agglome
ráltlap-gyártás nyomán befogadják a mindennapi életbe. A hosszú távú terv
időszak félidejénél megállapítható, hogy kedvező, de mégsem elégséges az 
előrehaladás. A hátralevő évtized folyamán a lap- és lemezgyártás, valamint 
a cellulózgyártás fejlesztésével némileg javítható a helyzet, bár ezeknek a fa-
választékoknak a teljes körű hazai feldolgozására az ezredfordulóig nem szá
míthatunk. Átfogóan kell ezért e témát a faipari kutatásnak elemeznie. 

Kisebb a jelentősége az alacsonyabb értékű (méretű) fa energiacélú fel
használásának. Nem elhanyagolható az a tény, hogy az eddig fel nem hasz
nált farészek, az ipari feldolgozás során nyert fahulladék alkalmas arra, hogy 
belőle energiát nyerjünk. 

Erdeink fatermése, illetve a fakitermelésünk jelenti a hazai faellátás forrá
sát. A 20 éves terv kidolgozása előtt, sőt a felszabadulást megelőző időkben 
is számos vita folyt ezen a területen. Határozottabb állást kell foglalnia e té
ren a tudományos kutatásnak és a gyakorlatnak egyaránt. Mai meggyőződésünk 
szerint az erdőrendezés által kimunkált adatok azok, amelyekre jelenleg és a 
jövőben is támaszkodnunk kell. Ezeknél megbízhatóbb adatsorokkal ma nem 
rendelkezünk. A megbízhatóság további fokozása többek között a tudomá
nyos kutatás eredményeitől is függ. Az erdőtervi adatok szerint a 20 esztendő 
folyamán közel 30%-kai növelhető a fakitermelés, ami összesen 175 millió brut
tó m 3-t jelent. 1980-ban a faállományok élőfakészletének 2,9%-át termeltük 
ki. 2000-ben a 20 éves terv szerint ez az arány 3,3% lehet úgy, hogy az élőfa-
készlet is ezzel együtt növekszik. A hosszú távú tervből kitűnik, hogy a fa
kitermelés növekedésének a 43%-a jelentkezik az erdőgazdaságoknál és a 47%-a 
a termelőszövetkezeteknél. A fakitermelés növelésén túl az erdei apríték és 
egyéb hulladékhasznosítás nyomán folyamatos feladat a faanyagforrásnak ez
úton való növelése. Így mintegy 500 ezer m 3-rel lehetne több a rendelkezésre 
álló famennyiség. Az ezredfordulóig tervezett, 1,5 millió m 3-es aprítékterme-
lésre ma már alig látunk reális lehetőséget. Ugyanez vonatkozik a fabrikett 
termelésére is, ahol az előrehaladást csak úgy tudjuk gyorsítani, ha kellő fo
gadókészség lesz a termék felhasználására. Ezen a területen jó példát mutat
tak az üzemi kutató-fejlesztő részlegek (FALCO, MEFAG stb.). A fejlesztő
munkát tovább kell folytatni. 

A faellátás másik forrása a faimport, amely a 2000-ig szóló tervben szinten 
tartó tételként szerepel. A fenyő fűrészáru 30%-os növekedésével számolt a 
terv akkor, amikor a termelés hazai forrásból alig növekszik. Ez is indokolja 
a lap- és lemezipar fejlesztését. A lombos fűrészipari termelés a tervelőirány
zat szerint 44%-os emelkedése a cél, valamint a lemezféleségek termelésének 
a megkétszerezése és a faforgácslap-termelés megháromszorozása. Ma már 
tudjuk, hogy a beruházási lehetőség hiánya mindezt nem teszi lehetővé, de so
kat ígér a felületkezelés, valamint a továbbfeldolgozás területén megkezdett 
munka. A faipari kutatás itt nemcsak az új kutatási eredményekkel, hanem 
a külföldiek adaptálásával segíthet a legtöbbet. 

A faexport bővítése a kibontakozási program fontos célja, amely az ágazat 
területén a tervben előirányzottnál is eredményesebb volt. Az exporttermé-



kek feldolgozottsági fokának növelése a tervezéskor nagyobb lehetőséget ígért, 
mint ahogy ez az elmúlt két esztendőben megvalósult. Átmenetileg a feldolgo
zatlan, jó minőségű faválasztékok exportjának kedvezőbbek voltak az öko
nómiai vonatkozásai. Kiemelt feladatnak tekintette a terv a jugoszláv—magyar 
cellulózipari együttműködést. Nem tartjuk viszont ma sem kedvezőnek, hogy 
a külföldi cellulózgyártásért nyersanyaggal fizetünk. A szükséges kapacitás 
megteremtésére eddig is több kísérlet történt, amely az anyagi erőforrások 
híján nem járt eredménnyel. A felsorolt feladatok megvalósítása érdekében 
növelni kell a faipari kutatás eredményességét, illetve a kutatással szemben 
támasztott követelményeket. 

Az erdészeti kutatás útján a genetikai adottságokat az eddigieknél jobban 
kell hasznosítani. A lassan növő fafajok bekapcsolásával olyan bővítésre van 
szükség, amely kiterjed a nemesítésbe eddig bevont néhány fafajon (akác, fe
nyő, nyár) túl az összes fő állományalkotó fafajra. Az erdészeti gépesítési ku
tatások területén szártios új eredmény született, de sem a gépgyártásban, sem 
a KGST-n belüli együttműködésben nem hozott ez áttörő változást. Tovább 
kell kutatnunk a vállalatgazdálkodás témakörét is, a számítógépes vállalat
irányítást, az információs rendszer és egyéb témakörök fejlesztésével. 

A műszaki fejlesztés a tudományos kutatás eredményeit hasznosítva segít
heti elő a hosszú távlatú feladatok jobb megvalósítását. A 20 éves terv folya
matos eszközpótlással, technikai és technológiai váltással számolt annak érde
kében, hogy az erdészet technikai lemaradása felszámolható legyen. Ma már 
tudjuk, hogy a gépesítés helyzete a tervezett mértékben nem javítható és nem 
lehet elérni sem a fatermesztésben tervezett 85—95%-ot, sem a fahasználati 
munkák gépesítésében a 95—99%-ot. Hasonló a helyzet a faipar műszaki fej
lesztésének területén is. Sikerült a gyenge műszaki állapotú fűrészipar és más 
faipari területek gépesítését egy időre megjavítani, de a gyors elhasználódás 
következtében ma újra ott állunk, hogy a lehetségesnél nagyobb összegeket 
kellene korszerű faipari gépek beszerzésére fordítani. 

A hosszú távlatú feladatok között a 20 éves terv kiemelt szerepet szánt az 
erdőterület növelésének, bővítésének. Az 1970-es években 10 év alatt összesen 
280 ezer ha erdősítés valósult meg, amelyből 110 ezer ha volt az erdőtelepí
tés és fásítás. 220 vagy 280 ezer ha erdőtelepítést irányzott elő, 11,5, illetve 13,6 
milliárd forint célcsoportos beruházás felhasználásával. Az akadémiai felmé
rés viszont 20 év alatt mintegy 300 ezer ha új erdőtelepítéssel számolt. A terv 
megvalósítása esetén az ezredfordulón az erdősültségünk meghaladná a 20%-
ot. 1991 és 2000 között 150 ezer ha új erdőtelepítésre van az ÁTB határozata 
szerint lehetőségünk. 1981 és 1990 között várhatóan mintegy 70—80 ezer ha 
erdőtelepítés valósul meg. 

A kettőt együtt számolva reális lehetőségünk van arra, hogy az eredeti
leg tervezett 220 ezer ha-os (alacsonyabb) erdőtelepítés-irányzatot némileg még 
túl is teljesítsük. Az erdészeti kutatásra a szaporítóanyag-termeléstől az erdő
sítési technológiák korszerűsítéséig, számos feladat vár. 

Az eddigiekből kitűnik, hogy a 20 éves terv jó része teljesíthető lesz, bár 
egyes területek, mindenekelőtt a műszaki fejlesztés terén, elmaradnak a kí
vánt mértéktől. Nem számolhatott azzal sem ez a terv, hogy az erdők egészségi 
állapota a bekövetkezett mértékig romlik, amely többletfeladatok teljesítését 
követelte és követeli meg. Azt viszont reálisan mérték fel, hogy az erdők 
környezetvédemi szerepe és többcélú hasznosítása mind jelentőségében, mind 



mértékében a korábbiakat jóval meghaladó szintre emelkedik. Az erdővédel
mi kutatások az egész erdészeti kutatás kiemelt feladatai közé tartoznak a 
kibontakozási időszakban is. Össze kell fogni az ERTI-nek valamennyi kutató
hellyel ezt a munkát, hogy a szintetizált eredmények hasznosítása is segítse 
erdeink egészségének fenntartását. 

A hosszú távú tervidőszak közepe táján újabb és sokszor a korábbiaknál is 
bonyolultabb kérdéscsoportok foglalkoztatják az erdészeti politika felelős mű
velőit és megvalósítóit egyaránt. Közülük elsőként a kitermelhető famennyiség
gel, az élöfakészlettel és a növedékkel kapcsolatos vitát emelem ki. Ezt a té
mát országos és regionális vonatkozásban egyaránt elemeztük. A helyes ál
lásfoglalások mégsem jutottak el minden illetékeshez, esetleg azért, mert a 
szakemberek egy része nem volt hajlandó befogadni az erdőrendezőségek konk
rét felmérésére és számításaira alapozott megállapításokat, előrejelzéseket. Az 
erdészeti kutatás néhány képviselője is hangoztatott különböző véleménye
ket, de a mai időszakban rendelkezésre álló előfeltételekre épített megoldást 
mindmáig nem bocsátott rendelkezésünkre. Az a kutatás feladata, hogy a rea
litásokra épített talajon foglaljon állást, ne elégedjen meg egyesek „tekintély
elvre" alapozott megállapításaival, amelyek több megérzést, mint mérést 
tartalmaznak. 

Hogy néz ki ez a kérdés a kitermelhető famennyiség vonatkozásában az ez
redforduló utáni 20 évre? Erre csakis a kutatási eredmények figyelembevételé
vel lehet helyes választ adni. 

Közismert, hogy erdeink szabályos korosztálymegoszlásáról napjainkban nem 
beszélhetünk. Ezt felfoghatjuk úgy, mint a magyar erdészet jó munkájának 
eredményét, hiszen a több mint 1 millió ha-os erdősítés következményeként 
kerültek túlsúlyba a fiatalabb korosztályok. Az idősebb korosztályok, amelye
ket 2000-től 2020-ig vágunk a lassan növő fafajok által alkotott állományok
ban, zömmel az első világháború időszakában jöttek létre. Ezek kitermelése 
1980 és 2000 között nem történhet meg, miként ezt egyesek állítják, hiszen 
például a 60 év körüli tölgyesek véghasználatára csak valamilyen károsítás 
következtében kerülhetne sor. Nyilvánvaló, hogy a fakitermelési lehetőségek 
a korosztálymegoszlás miatt és a fafajmegoszlás változásával (gyorsan növő, 
lassan növő) pozitív és negatív irányban változnak. A 80-as és 90-es évek
ben évente mintegy 2 millió m3-rel lehetne több véghasználatot tervezni, mint 
amennyit előirányoztunk. Az is igaz, hogy a jelenlegi véghasználati teljesítés 
6 millió m 3 körül mozog évente, és ennek a lehetősége 4,5-re csökkenne akkor, 
ha nem végeznénk el az erdészetben közismert és közel egy évszázada gyako
rolt, különböző színvonalú hozadékszabályozást, a tervezett erdőfelújítást és 
-telepítést. Meg kell jegyeznem, hogy ez a 4,5 millió m 3-es véghasználati lehe
tőség csupán egy ötéves időszakra vonatkozik, mert 2015 és 2020 között már 
6,5 millió m 3-re emelkedik ismét. Végül is a hozadékszabályozás eredménye
ként elmondhatjuk, hogy az 1985-re tervezett 6,3 millió m3-es véghasználat
tal évente hosszabb távon számolhatunk úgy, hogy ez szerényen emelkedik 
ha valamilyen biotikus vagy abiotikus tényező ezt nem akadályozza meg. A 
prognózis készítés erdészeti módszerét az erdészeti kutatásnak kell megalapoz
nia és kidolgoznia. E témakör vizsgálata is kiemelt feladat. 

VII. ötéves tervi feladatainkról 

Az erdőgazdálkodásban az 1986—87. esztendő kedvező eredményeket ho
zott. A fakitermelés elérte az erdőtervi szintet, mert az elő- és véghasználatok 



együttesen meghaladták a 8 millió rrr-es bruttó mennyiséget. A hátralevő esz
tendőkben ezt a szintet tervezzük tartani. A fakitermelés tervezése, számba
vétele és technológiája az ergonómiai kérdések sora az erdészeti kutatás fon
tos témája, az itt jelentkező szervezési kérdésekkel együtt. 

Az erdősítési terület az erdőfelújításoknak évi átlagos 20—22 ezer ha-os, 
az erdőtelepítések 6—7 ezer ha-os és a pótlásoknak megközelítőleg 12 ezer 
ha-os területével együtt évente megközelíti a 40 ezer ha-t. Jelenleg 126 ezer 
ha a folyamatban levő erdősítés. Abban az esetben, ha a gyorsan növő és a 
lombos fafajok indokolt átfutási idejét 5, illetve 6 esztendőben (5,5 év átlag) 
határozzuk meg, akkor 110 ezer ha lenne az optimálisnak elfogadható terület. 
Eszerint mintegy 16 ezer ha-on kell mielőbb a befejezés idejét meggyorsíta
ni. Ezt a mennyiségi problémákon kívül a minőségi gondok is nehezítik, ame
lyek a vadkár, a különböző egyéb károsítok (aszály) és a technológiai hiá
nyosságok miatt egyaránt jelentkeznek. Örvendetes, hogy a szükséges cseme
temennyiség rendelkezésre áll. Az erdősítési, ápolási technológiák, a vegysze
rek alkalmazása jelent az erdészeti kutatás számára újabb feladatokat, ame
lyek főleg az egyszerű megoldások kimunkálása esetén segítik az ágazat egyik 
kritikus problémájának a felszámolását. 

Joggal törekszünk a természetes felújítások arányának a növelésére. Az is
mert gondokon túl a kutatás is adós abban, hogy Magyarországon jelenleg a 
természetes felújítást nem kutatják, de ugyanakkor a kutatók kifogásolják 
azokat a hiányosságokat, amelyeket többek között a kutatásnak kellett volna 
az elmúlt időszakban megoldania. Ez vonatkozik a biológiai alapok további 
növelésére, a nemesítésnek a túlzottan szűk körére és a szaporítóanyag-termelés 
korszerűsítésére is. Ezen a területen több erdőgazdaság (FALCO, ZEFAG) ma 
a kutatást megelőző fejlesztőmunkát végez. 

A hosszú távú erdészeti érdekek megvalósításának az eszközrendszere 

Napjainkban sok szó esik arról, hogy az erdészeti hosszú távú célkitűzések 
és az éves, rövid távú vállalati érdekek között számos konfliktus nehezíti azt a 
helyes utat, amelyet követnünk kell. Kétségtelen, hogy sok a hiányosság ezen 
a téren. Legyen szabad azonban néhány olyan tényezőre is emlékeztetnem, 
amely számottevő mértékben segíti elő napjainkban az elsőrendű feladatunk
nak tekintett, hosszú távlatú célok megvalósítását. 

Elsőként azokat a jogszabályokat említem, amelyek az elmúlt időszakban az 
erdőtörvény, akár pedig egyéb miniszteri utasítások formájában jelentek meg. 
A terjedelmi okok miatt most csupán a 16/1985. együttes miniszteri rendele
tet emelem ki, amely minden korábbinál szigorúbban foglal állást az erdő
művelési feladatok megvalósítása és a hosszú távú érdekek érvényre jutta
tása mellett. Ha csupán a fakitermelés megtiltásának a lehetőségét említem 
azért, hogy az erdőfelújítás a kívánt színvonalon megvalósuljon, akkor is eu
rópai szinten egyedülálló intézkedésről beszélhetünk. Mindezekhez járul az er
dőművelési egységárak növelése, a szankcionálási lehetőségek bővítése is. Az 
erdészeti ökonómiai kutatásnak tovább kell javítania az egységárképzés és az 
erdőfenntartási járulék elosztás megalapozottságát, az erdőművelésben jelent
kező érdekeltségi viszonyokat. 

A magyar erdészetben szervezetileg két olyan egység működik, amelyeknek 
elsőrendű feladata a tartamos erdőgazdálkodás hosszú távú érdekének a meg
valósítása. Köztudott, hogy az Erdőrendezési Szolgálatot és az erdőfelügyelő
ségeket soroljuk ide. Erdőterveinkről állíthatjuk, hogy elérik azt a színvona
lat, amely e témakör kutatási eredményeinek és a korszerű műszereknek a 



hasznosításával elérhető. Sajnálatos, hogy egyesek talán a szakma egyik leg
szélesebb körű realizálását kérdőjelezik meg akkor, amikor erdőtervi adataink 
helyett fiktív adatokat ajánlanak elfogadásra. Célszerű a következő időben a 
kutatási témák között ezeknek a kérdéseknek az eddigieknél nagyobb teret 
szentelni. 

Az is nyilvánvaló, hogy a közgazdasági eszközök, szabályozók, az érdekelt
ségi rendszer helyes alakítása, rendkívül nagy hatással van a hosszú távú cé
lok megvalósítására. Az erdőgazdaság és a faipar a népgazdaság egészébe 
illeszkedő szakágazat. Ez a szerves illeszkedés azt is jelenti, hogy a sajátossá
gai által behatárolt biológiai tartamossági keretek között igazodnia kell a 
gazdasági élet követelményeihez. Űgy tartjuk, hogy a szabályozórendszer fej
lesztésével ez megoldható. Az elmúlt két évben az erdőgazdasági és faipari 
vállalatok nyeresége meghaladta a 2 milliárd forintot, az export értéke is 
több volt 5 — 6 milliárd forintnál. Mindez javította az erdészetben és a faipar
ban dolgozók jövedelmét és munkakörülményeit is, ami szintén fontos szem
pont. Ugyanakkor a magas jövedelem lehetőséget teremtett arra, hogy a vál
lalatok több pénzt fordítsanak a hosszú távlatú célok megvalósítására. Ha ezt 
nem tették, akkor területükön, éppen e két évben, nem feleltek meg a tisztes
séggel végzett szakmai munkának. Az erdészet jövedelmezőségének az érté
kelése főleg napjainkban támaszt újabb kutatási feladatokat. 

Az erdészeti politika és a tudományos kutatás 

Hazánk társadalmi, gazdasági gondjai, a sokszor túlfeszített nehézségek és 
hangulat egyaránt hatnak a magyar erdészetre és faiparra is. A kormány sta
bilizációs és kibontakozási programjának keretében az Erdészeti és Faipari 
Hivatal meghatározta a feladatokat, amelyeket erdészeti szakembereink jól is
mernek. Ezeket nem célszerű ismételni, mint ahogy arra sincsen szükség, hogy 
az erdészeti és a faipari kutatásokat összefoglaló ÁP—4 programot újra tag
laljam. Ez az előbbiekben ismertetett és kiemelt témákat figyelembe véve 
megfelel a stabilizációs, kibontakozási programban előirányzott erdészeti cé
loknak. 

Befejezésként szeretem kiemelni, hogy erdészeti politikánk alakításában, to
vábbfejlesztésében az eddigieknél több javaslatot és állásfoglalást várunk a 
kutatástól. Jelenleg úgy tartjuk, hogy erdészeti politikánkon nem feltétlenül 
szükséges változtatni. Fontos viszont az.hogy a megváltozott környezeti, társa
dalmi és gazdasági helyzet miatt az erdészeti politika néhány jelentősebb 
célját súlyának függvényében előbbre soroljuk. Eszerint az első helyre kell 
kiemelnünk az erdők fenntartását, stabilitásának és egészségének megőrzését, 
valamint fejlesztését. Nem csökken viszont az a feladat sem, amelynek értel
mében faellátási kötelezettségünk teljesítése a jövőben is elsőrendű ágazat
politikai cél marad. Az eddigieknél nagyobb lesz a szerepe az erdők védelmi, 
üdülési, szociális, turisztikai, egyszóval nem anyagi jellegű szolgáltatásainak, 
amelyek kielégítését erdészeti politikánk fontos céljai között kell szerepel
tetnünk. E célok megvalósításának az eszközrendszere a jövőben sem lehet 
más, mint az, hogy a jogszabályalkotás valamennyi lehetőségét felhasználjuk 
a hosszú távú érdekek szolgálatában, szervezeti vonalon tovább kell erősíte
nünk az erdőtervezés és az erdőfelügyelet szerepét és emelni szakmai szín
vonalát. A közgazdasági eszközök változó és sok esetben nem az elképzeléseink
nek megfelelő módon alakulhatnak. Ezen a téren csakis az lehet a feladatunk, 
hogy a lehető legkedvezőbben hasznosítsuk őket az erdővagyonunk megóvása 
és gyarapítása érdekében. 



A FAGAZDASÁG FEJLESZTÉSE 
ÉS AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEMEN FOLYÓ KUTATÁSOK 
DR. GÁL JÁNOS 

A fagazdaság csak akkor tud a hazai gazdaság stabilizálásában, minőségi 
fejlesztésében ráháruló feladatoknak eleget tenni, ha a tudomány legújabb 
eredményeire épülő termelési technológiák képezik munkájának alapját. A 
hatékonyabb termelés és gazdálkodás tudományos megalapozása közös célfel
adatként jelentkezik az oktatási-kutatási és termelésfejlesztési intézmények 
és vállalatok számára, szükségessé téve a három terület összehangoltabb te
vékenységét. Ez a felsőoktatási intézményeken belül a oktatás és kutatás 
elismertsége mellett a termelésfejlesztés fokozottabb fejlesztését teszi szüksé
gessé. Az egyetemi kutatómunkának kell elsősorban megteremtenie az or
szágban a legszélesebb, átfogó tudományos bázist és gondoskodni arról, hogy 
minden szükséges területen folyjék kutatás. A felsőfokú oktatás minőségi fej
lesztése során az intézményeknek sajátos arculat kialakításával, a termelő
ágazat szellemi központjává kell válniuk. Be kell építeni az oktatás folyama
tába az alap-, alapozó és alkalmazott kutatások eredményeit, amelyek ezáltal 
közvetlenül is hatnak a termelésre. 

A megújulási folyamatban a felsőoktatásnak azért is kiemelkedő a szerepe, 
mivel multidiszciplináris jellege révén olyan összetett kutatási feladatok meg
oldására is alkalmas, amelyeknek megszervezése más intézmény útján nem 
lehetséges. 

Az egyetemi kutatóhelyek anyagi és technikai ellátottsága az elmúlt idő
szakban nem fejlődött olyan mértékben, ahogyan azt ezeknek a kutatóhelyek
nek a programokban betöltött szerepe, a felsőoktatási intézményekben ren
delkezésre álló szellemi kapacitás megkívánta volna. Ennek oka részben az 
egyetemi kutatások nem kielégítő anyagi, technikai ellátottsága, másrészt az a 
tény, hogy az ágazatot érintő kormányszintű és tárcaprogramok keretében 
folyó kutatómunka szinte kizárólagosan a közvetlen termelésfejlesztést szol
gálja, az alapkutatás a felsőoktatási kutatóhelyeken folyó kutatómunkának 
viszonylag kis hányadát adja. Ugyanakkor ennek a tevékenységnek az erő
sítése éppen az alkalmazott kutatások jövője érdekében feltétlenül indokolt 
lenne. 

A MÉM 1988—1990. évekre kidolgozott munkaprogramja a fagazdaság min
den területén a minőség javítását célozza: hatékonyabb fejlesztést, gazdaságo
sabb fahasznosítást, jobb szervezőmunkát. Javítani kell az erdők egészségi ál
lapotát és fatermő képességét. A fafeldolgozás során magasabb feldolgozási 
szintet elérni és csökkenteni a feldolgozás során jelentkező veszteségeket. Je
lentősen növelni tervezzük az erdőtelepítések területét és mennyiségileg és mi
nőségileg növelni az erdőfelújítási tevékenységünket. 

E nagyarányú munkaprogram megvalósításához az Erdészeti és Falpari Egyetem 
az oktatás tartalmi korszerűsítésével, a kutatás eredményességének fokozásával és az 
eredmények gyakorlatba való, gyors átültetésével kíván hozzájárulni. 

A következőkben azon kutatási eredmények címszavas felsorolását adjuk 
meg, amelyek véleményünk szerint a gyakorlatban megvalósíthatók és segít
hetik a fagazdaság stabilizációs és kibontakozási programjának megvalósítását. 

— Fahulladékok energetikai hasznosítása 
- Különféle választékok kérgezésének műszaki-technológiai fejlesztése 



- Alacsony értékű faanyagok aprítása ipari-energetikai célra 
— Fahulladékok hasznosítása brikettálással 
— A csemetekerti gépesítés fejlesztése, mezőgazdasági gépekre alapozottan 
— Nagy teljesítményű erdőgazdasági gépek tüzelőanyag-fogyasztásának kér

dései 
— Erdőgazdasági gépek üzembiztonságának növelése 
— Erdőgazdasági és faipari gépek munkavédelmi minősítése 
— Alsóbbrendű utak tervezése, keresztszelvény-táblázatokkal 
— Homoki erdőterületek feltáróútjainak pályaszerkezete 
— Fakitermelési és anyagmozgatási munkarendszer-változatok értékelése 
— Művelési időnormák meghatározásának gyors módszere 
— Fatermési és tervezési nomogramok és függvények 
— Erdőállomány-prognózis 
— Hozamszabályozás lineáris programozással 
— Élőfakészlet-meghatározási módszerek minősítése 
— Vágásérettségi szakaszok meghatározása" 
— Az erdő természetes vadeltartó értékének meghatározása új módszerek 

segítségével 
— Vadkárelhárítás erdészeti és mezőgazdasági kultúrákban 
— Erdészeti termőhelyértókelés és szakvélemény-készítés 
— Mikorrhiza-oltások 
— Laskagomba törzsek előállítása 
— Magtermelésre kijelölt faállományok kezelése és a magtermőképesség 

alakítása 
— Rontott faállományok átalakítási tervének előkészítése 
— Kocsánytalantölgy-pusztulás következtében kigyérült faállományok keze

lésére vonatkozó javaslat készítése 
— Szennyvíztisztítás, szennyvíziszap és hígtrágya-elhelyezés, erre a célra 

létesített faültetvényekben 
— Fűrészipari szerszámkészlet karbantartása, szakszerű kezelése és előké

szítése a termeléshez 
— Fűrészipari technológia fejlesztésével kapcsolatos kutatási eredmények 

átadása, részvétel fejlesztési kérdések megoldásában 
— A fenyőkiváltással kapcsolatos tanácsadási készség 
— Nemesített nyár- és akácfajták, klónkeverékek tulajdonságainak vizsgá

lata 

— Por- és forgácshalmazok fizikai, mechanikai tulajdonságainak vizsgálata, 
a tárolótartályokból való kitárolása 

— Fűrészüzemi rönkök átmérőjének és hosszának mérése elektronikus úton. 
Meglevő és új berendezésekre való felszerelési készség 

— A hazai erdőtalajokon termesztett és korábban nem vizsgált faanyagok 
fizikai-mechanikai tulajdonságainak meghatározása, különös tekintettel 
a homoki erdei- és feketefenyőre, vöröstölgyre, egzótafenyőkre, nemes-
nyárakra és a károsult területekről származó kocsánytalan tölgyekre 

— Rövid, gyenge minőségű fűrészipari anyagok gazdaságos feldolgozásának 
korszerű technológiája 

— A fűrészipari termelés optimalizálásának lehetősége személyi számító
gépek alkalmazásával 

— Különbözően megmunkált fafelületek egyenetlenségének, érdességének 
vizsgálata 

— Göngyölegek és különböző csomagolóeszközök gyártása, illetve fejlesztése 
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Bár az egyetemünkről kikerült növendékekkel oktatóink gyümölcsöző kap
csolatot tartanak fenn, mégis fejlesztőtevékenységünk leggyengébb pontja ku
tatási eredményeink értékesítése, gyakorlati bevezetése. Az eredmények ál-
falában szervezeti érdekeltségi okok miatt nem jelennek meg a termelésben, 
s így az innovációs folyamat végigvitele a fagazdaság területén is hiányos. 
Szükségesnek tartjuk ezért, hogy egyetemünk szervezetileg is beépüljön az 
erdészeti termelésfejlesztési, innovációs stb. társaságokba és integrációkba. 

A z 198S—90-es évekre előirányzott kutatási feladatok 

Az ágazati program keretében: 

ÁP. 4.1.1. ökológiai alapkutatások az erdei ökoszisztémák stabilitását szol
gáló törvényszerűségek feltárása céljából (fitocönológiai, fenológiai, populáció
genetikai, szukcesszió, vízháztartás, rovarbiológiai, tisztítási, gyérítési stb. vizs
gálatok). 

ÁP. 4.1.2. Rövid vágásfordulójú aprítéktermelő faültetvények értékelése (ap
ríték ipari célú alkalmasságvizsgálata, szaporítóanyag-termesztés gépesítésének 
fejlesztése, biomassza-hasznosítás kérdései, termesztési, feldolgozási, gépfej
lesztési alapkutatások stb.). 

ÁP. 4.1.3. Erdészeti gépek funkcionális vizsgálata (elterjesztésre javasolt fa
kitermelési munkarendszer-változatok, kíméletes fakitermelési technológiák, 
l'elkészítőtelepek gépei és technológiái stb.). 

ÁP. 4.1.4. Nagyvadgazdálkodás (vadállomány helye és szerepe az ökoszisz
témában, a vadkár és a vadban okozott kár, vadgazdálkodás tervezése, gaz
dálkodás elemzése, zárt téri nagyvadtartás vizsgálata, vadtakarmányozás fej
lesztési lehetőségei). 

ÁP. 4.1.5. Gyökérszimbionta és szaprofita szervezetek, valamint erdei fák 
kapcsolatának vizsgálata (bükkösök, gyertyános tölgyesek, lucfenyvesek talaj
élettani vizsgálata az erdőművelés hatására). 

ÁP. 4.1.6. A fotogrammetria korszerű módszereinek kutatása az erdészeti gya
korlat különböző területein (színes ortofotó kiértékelése, analóg és analitikus 
módszerek, különböző információhordozók összehasonlító vizsgálata). 

ÁP. 4.1.7. Erdőrendezési kutatások (az erdőállomány-gazdálkodás elméleti és 
gyakorlati problémáinak általános vizsgálata, a termőhely és a fatermő képes
ség kapcsolatának kutatása, faterméstani modell előállítása, különböző erdő
nevelési eljárások eredményeinek prognosztizálására, az élőfakészlet-meghatá-
rozási eljárások megválasztásának feltételrendszere, faállomány-értékelési el
járások kidolgozása). 

ÁP. 4.1.8. Faipari gyártmányok és gyártástechnológiák fejlesztése (a fa- és 
fa alapú szerkezetek fiziko-mechanikai vizsgálata, faipari gépek vizsgálata, ra
gasztott rétegelt szerkezetek gyártásának kérdése, fűrészelt felületek felületi 
minőségjavítása stb.). 

A MÉM—MŰFA keretében pályázattal elnyert kutatási témák: 

— A nemesített nyár- és akácfajták, klónkeverékek anatómiai és műszaki 
tulajdonságainak, ipari felhasználásának vizsgálata. 

— Fabázisú hulladékok különféle energetikai hasznosításának összehason
lító műszaki-gazdasági értékelése. 

OTKA keretében pályázattal elnyert kutatási témák: 
— Fa- és fa alapanyagú szerkezeti anyagok forgácsolásmechanikája, új for

gácsolási eljárás keresése. 
— A fitomassza, mint új ipari nyersanyag használati lehetőségeinek feltárása. 



— Az erdőállománnyal való gazdálkodás optimális szabályozási stratégiájá
nak megalapozása. 

— Préselési eljárások mechanikája és energetikája (biobrikett). 

Az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetp megbízásából OTKA ter
hére folyó kutatások: 

— A Fertő-tó bioszféra-rezervátum vegetációjának vizsgálata távérzékelési 
módszerekkel. 

— ökofaunisztikai és erdőhigiéniai kutatások a Fertő-tájban. 
— Szárhalom bioklimatológiai vizsgálata. 

OKTH—ERTI-megbízás: 

— A kocsánytalantölgy-hervadás járványának terjedése és erősségének ala
kulása. 

A FAKI koordinálásában az ÁP. 4.3.-hoz kapcsolódó kutatások: 

— A fűrészüzemi rönkosztályozás korszerűsítésének vizsgálata tölgy és bükk 
fafajok feldolgozására. 

— Faforgácslapok gyártási folyamatában a szabad formaldehid kiválásának 
csökkentése. 

— A vegyszeres kezelés hatása az építőipari szerkezeti fűrészáru szilárd
sági tulajdonságaira. 

— A károsodott faanyagok kémiai összetételének vizsgálata. 
— Az ipari hulladékok felmérése, energetikai jellemzőinek meghatározása. 
— A fanyagszárítás energiatakarékos feljesztési lehetősége. 

KGST-együttműködés keretében folyó kutatási témák: 

— Herbicidek és arboricidek alkalmazása a KGST-tagországok erdőgazdál
kodásában. 

— Az ökoszisztémák és a táj védelme. 

OKTH-megbízatás keretében: 

— A környezet fokozódó savanyodásával kapcsolatos komplex kutatások. 
— A meliorációs munkák következtében beállott új hidrológiai viszonyok 

hatása az erdőre. 
— Környezetvédelmi információs rendszer felhasználhatóságának kiterjesz

tése és gyakorlati kipróbálása. 

Az egyetemi kutatás egyik fő célja, hogy az oktatók megfelelő kutatói ta
pasztalatokra és a művelt szakterület bizonyos fokú mérnöki gyakorlatára 
tegyenek szert az általuk oktatott tárgyak körében. Ennek érdekében szüksé
ges a diszciplináris kutatások végzése, tehát kutatási szakembereket képző tu
dományfejlesztő és oktatáskorszerűsítési tevékenység. Az egyetem erdőmérnöki 
karán 27, faipari mérnöki karán 7, földmérő és földrendező főiskolai karán 
pedig 11 diszciplináris kutatási témában folyik széles körű, metodikai, szak
irodalmi, sok esetben a gyakorlatot szolgáló kutatási-fejlesztési tevékenység. 
A terjedelemnél fogva célszerű volna ezekről külön cikkben beszámolni. 

Fontos szerepet töltenek be az egyetemi kutatásban a kutatási szerződések 
(KK) révén vállalt feladatok, amennyiben azok a tanszékek kutatási terüle
tére, illetve ezzel összefüggő alkotásokra, valamint alkotó jellegű tervezésre 
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vagy szerkesztésre vonatkoznak. Sajnos az egyetemek ez irányú tevékenysége 
az utóbbi időben visszafejlődőben van, amelynek okát a KK-munkák kedve
zőtlen pénzügyi elszámolási rendszerében látjuk. 

A felszabadulás óta fejlődött ki az egyetemeken a tudományos diákköri 
tevékenység, amelynek jelentősége kutatóiskolák létrehozásában, az önálló al
kotómunkára való nevelésben, a kutatási metodika elsajátításában és sok eset
ben jelentős tudományos eredmények elérésében jelentkezik. A kétévenként 
megrendezett országos tudományos diákköri konferenciák kiemelkedő esemé
nyei az egyetemi életnek. Ugyancsak hasznosak a szocialista országok rend
szeresen megtartott TDK-konferenciái is, ahol a legkiemelkedőbb pályamun
kákkal vesznek részt a küldöttek. 

Országunk méreteiből, valamint a rendelkezésre álló kutatási feltételek kor
látozottságából adódóan, a felhasználható tudományos eredmények jelentős 
hányada várhatóan a jövőben is külföldön születik majd meg, ezért fontos, 
hogy az eddiginél nagyobb szerepet kapjon egyetemünk munkájában az adap
tációs kutatás és a nemzetközi együttműködésben rejlő nagy lehetőségek foko
zottabb mérvű kihasználása. A KGST közösségébe tartozó országok szervezett 
együttműködése mellett e téren jelentősek egyetemünk kapcsolatai a göttin-
geni, freiburgi, helsinki, hamburgi, bécsi, zürichi, Nancy-i egyetemek erdé
szeti fakultásaival. 

KUTATÁSFEJLESZTÉS AZ ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS INTÉZETBEN 
DR. BONDOR ANTAL 

Jelen történések gazdasági kihívásainak tükrében érezhetően új dimenzió
kat kap a tudomány, ezért többnyire az egész világon, de különösen Európá
ban a nemzeti tudománypolitikák átértékelés alatt állnak. A hazai tudomány
politikában is olyan változásokra van szükség, amelyek felvázolják a gazdasági 
kibontakozás feltételeit és megteremtik a gazdasági fellendülés tartós alapjait. 

A magyar erdőgazdálkodás is (az elsődleges fafeldolgozással együtt) napja
inkban eljutott abba a fejlődési szakaszba, amikor a továbblépés a legújabb és 
legkorszerűbb kutatási, fejlesztési eredmények felhasználása nélkül nagy ne
hézségekbe ütközik. Ez a tény nagy felhajtóerőt képvisel a szellemi termékek 
keresletében, és igényes felkészítést követel mind a kutatásban, mind a foga
dókészséget jelentő gyakorlatban. 

Ebből kövtekezik, hogy egyre több szó esik az innovációs láncról, amikor 
a kutatás, fejlesztés, termelés-feldolgozás és értékesítés egyre szorosabb kap
csolatrendszert képez. 

Az erdőgazdaságok, nem kevésbé az állami gazdaságok és a termelőszövet
kezetek is, felismerve a folyamatos technikai-technológiai megújulásban való 
érdekeltségüket számosan vesznek részt közvetlen gazdasági célú kutatások
ban, fejlesztésekben. Az Erdészeti Tudományos Intézetben a hosszú távú és 
központi előírású témák mellett 60—80 témában végzünk szerződéses kuta
tást évente az ágazaton belüli, de azon kívüli vállalatok részére is. 

Az intézetben elért kutatási eredmények nagy része ma már élő gyakorlat. 
A magplantázsok területe meghaladja a 100 ha-t. Az erdészeti nemesítés ered
ményeként a fajtaminősítésbe vont 8 fafaj (akác, nyár, fűz, szil, erdei-, luc-, 
fekete- és vörösfenyő) az ország erdőterületének 40%-át borítja. Mértéktartó 



becslések (és kutatási eredmények) alapján a nemesített fafajiakból 6—10%-os 
növedéktöbblet várható. 

A tervezett területnövekedéssel és a fajtaváltással számolva az évi folyó
növedék 2000 után elérheti a 13 millió m 3-t. Jelentősek a termőhelyfeltárás
sal, erdőneveléssel, faállomány-szerkezettel az ökológiai kutatásokkal kap
csolatos eredmények. Jelentős növekedési ütemet eredményeztek a silvotech-
nikai eljárások, nagy teljesítményű géprendszerek, zárt termelési technológiák 
és az ezekhez kapcsolódó ökonómiai és szervezési kutatások. 

Szerénytelenség nélkül állítható, hosszú lenne felsorolni azokat az eredmé
nyeket, amelyekkel a hazai kutatás (nem egy esetben nemzetközi együttmű
ködéssel) az elmúlt évtizedekben segítette és ma is segíti az erdőgazdasági gya
korlatot. Különösen most, amikor az egyre bonyolultabb gazdasági körülmé
nyek között kell újszerű problémákat közösen megoldani. 

A jövőbe látó kutatásirányítás bonyolult feladat. Nem elég a jelenleg fel
ismert hiányterületek gyors pótlására való reagálás, hanem megfelelő tudo
mányos prognózisok alapján ki kell jelölni azokat a kutatási témákat is, ame
lyeket a mindennapi élet csak később fog érzékelni, és mint igényt támasztani. 
Számolni kell műszaki módosítások, felfedezések és újítások állandó áramlá
sával. Nem mondhatunk le arról, hogy a kutatás a gyakorlat által felvetett 
problémákra — minél rövidebb időn belül — megoldást kínáljon. Sokszor 
hangzik el igényként a kutatókkal szemben, hogy „éljenek együtt" a gyakor
lattal, legyenek „problémaérzékenyek", „hozzák" a gyakorlat „szűk kereszt
metszetét" feloldó témákat. 

A fagazdaságban felmerülő, kutatást igénylő témák igen sokfélék lehetnek: 
termesztéstechnikai, műszaki-technológiai, termék- és gyártmányfejlesztési, 
ökonómiai, hozamszabályozási stb. 

Az elmondottakkal kapcsolatban nem lehet megkerülni a távlati kutatás 
alapvető gondjait okozó finanszírozási kérdéseket. A tudományos kutatók szá
mát tekintve Magyarország a világközépmezőny vége felé található, valameny-
nyi európai szocialista ország e mutatója kedvezőbb. A K+F-ráfordítások 
1980. évi, US S-ban kifejezett adatai alapján Japán 23-szor, az NSZK 19-szer, 
Csehszlovákia 1,8-szor, Lengyelország 1,4-szer nagyobb összeget fordít kutatás
fejlesztésre, mint Magyarország. Azóta ez az arány tovább romlott (Magyar 
Tudomány, 1987. 11. sz.). 

Az Erdészeti Tudományos Intézet állami költségvetése 1970 óta nem válto
zott, illetve az utolsó két évben abszolút értékben is csökkent. (Ma az árbevé
tel 37%-a.) Ennek megfelelően — az infláció éves ütemével és az abszolút 
csökkenés mértékével arányban — csökkenteni kellett az állami finanszíro
zású témák egy részét. Ebből következik, hogy több, a gyakorlat által igé
nyelt és sürgetett téma kutatása szünetel az intézetben. 

A tudományos kutatás költségei ma jórészt a vállalatokat terhelik. A jö
vőbe néző, a vállalat fejlődéséért felelősséget érző vállalati vezetők és kol
lektívák együttműködnek az intézettel, kijelölik a célokat és vállalják a meg
valósítás költségeit. 

Ebből azonban két dolog következik. Egyrészt a vállalati célkitűzések el
sősorban a rövid lejáratú, a vállalat eredményében gyorsan megtérülő kuta
tásokat szorgalmazzák és ez nem mindig, vagy csak áttételesen esik egybe az 
ágazat hosszú távú céljaival. A vállalatnak nem lehet pl. közvetlen célja az 
erdőpusztulás, a hozamszabályozás, a nemesítés, a fatermés stb. kutatásában 
való közvetlen részétel. Ezért — ha erre nincs állami megrendelés — sajá
tos vákuum keletkezik. Másrészt az alapkutatások finanszírozását sem lehet 
teljes egészében a vállalatokra áthárítani. Márpedig az alapkutatások elsor
vadása a fejlesztőkutatások mennyiségi és minőségi visszaesését jelenti. 



A Magyar Tudományos Akadémia is felismerte, hogy a rövid távú, alkal
mazott és fejlesztésre orientált kutatások mellett az alapkutatások oly mérték
ben háttérbe szorulnak, amely nagyon gyorsan behozhatatlan hátrányokhoz 
vezethet. Ezért — a gazdaság és a társadalom hosszú távú szükségleteinek ki
elégítése érdekében — a Minisztertanács tudománypolitikai bizottsága 1986. ja
nuár elsejei hatállyal létrehozta az Országos Kutatási Alapot (OTKA). „Az 
OTKA elsősorban az akadémiai kutatóintézetekben és felsőoktatási intézmé
nyekben folyó alapkutatások támogatására szolgál, de egyéb helyen folyó alap
kutatások is részesülhetnek támogatásban". 

Az Erdészeti Tudományos Intézet több pályázatot nyújtott be, de az elnyert 
pályázati alapjaink a teljes kutatási-fejlesztési ráfordításainknak csak a töre
dékét (2%-át) jelentik. Ilyen körülmények között az élvonalbeli kutatás nem
csak a kutatók szándékán és tehetségén múlik, hanem elsősorban a gazdasági 
környezeten. Egyrészt hosszú távon nem lehet csupán ötletekre alapozva pó
tolni a hiányzó technikai eszközöket, másrészt a kutatók sem nélkülözhetik azt 
a társadalmi-gazdasági közeget, amely igényli és erkölcsileg-anyagilag elisme
ri munkájukat. 

Ma a kutatást is — részben jogosan — eredmény alapján mérik. Ezért az 
intézet is, a kutatók is, elsősorban azzal foglalkoznak, amire a szerződés van, 
ami nyereséget hoz. Elmaradnak viszont — megrendelés és anyagi korlátok 
miatt — olyan fontos területek, amelyek alapvetően befolyásolják az ágazat 
hosszú távú fejlesztését. Ügy vélem — távolról sem a teljesség igényével —. 
hogy 

az elkövetkező időszakban a következő feladatokkal kell mind a kutatásnak, 
mind a gyakorlatnak szembenéznie: 

1. A legutóbbi időkig kevés figyelem jutott az erdők egészségi állapotára, az 
erdőállományok pusztulására, valamint a különböző károsítások várható 
hatásaira, kocsányos és kocsánytalan tölgyesekben, erdei- és feketefenyve
sekben, szelídgesztenyésekben. A pusztulások, károsodások okainak csak 
egy része ismert. Számos veszteség tényleges oka vagy kárláncolata még 
feltáratlan. Meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek hozzájárul
hatnak az erdei ökoszisztémák stabilitásához, a kártevőkkel és a betegsé
gekkel szembeni ellnállóképességük fokozásához. Fel kell tárni a termé
szetszerű és a mesterséges ökoszisztémákban újabban a természeti kör
nyezet romlásának jeleként mutatkozó, nagymértékű fakárosodások okait, 
ki kell dolgozni a szükséges megelőző intézkedéseket, meghatározva azok 
végrehajtásának módját. 

2. A természetes flóra és fauna fenntartását a megfelelően kiválasztott és 
kezelt ökoszisztéma-rezervációk biztosítják. Az erdő, mint alap-ökoszisz
téma-rezervátum, in situ őrzi meg a növények, az állatok genetikai érté
keit. Az erdészeti, de a mezőgazdasági célú nemesítés érdekében is fokoz
ni kell a kutatásokat az erdei, „vad" fajok felderítésében, összegyűjtésé
ben és megőrzésében. A nemesítési eredmények fokozása a modern génse
bészeti, biotechnológiai, biokémiai és élettani kutatásoktól várható. Ez utób
biak megerősítését intézetünkben éppen napjainkban szorgalmazzák. 

3. Vadgazdálkodás, a vadállomány élőhelye, a vad szerepe az erdei öko
szisztémában című kutatások a jövőben nagyobb figyelmet érdemelnek. 

4. Az erdőgazdasági ágazat racionális fejlesztése csak a megtermelt dendro-
massza sokoldalúbb, teljesebb és ésszerűbb hasznosítása révén képzelhető 
el. A fejlesztőmunka fontos része a melléktermékek és hulladékok hasz-



nosítása, alternatív útjainak kimunkálása úgy, hogy a lehető legtöbb ipari 
nyersanyag és energia legyen előállítható. 

5. Az energia árának emelkedése több vonatkozásban hat a faforgalmazásra, 
-felhasználásra. Először: a fa, mint enregiahordozó iránti igény növeli a 
versenyt a faellátás piacán. Másodszor: növeli a fatermékek árát, szük
ségessé teszi az egyes választékok energiacélú hasznosítását. Harmadszor: 
növeli a fa, mint nyersanyag versenyképességét, mivel a fatermékek ener
giaigénye viszonylag alacsony. 

6. Annak érdekében, hogy a hosszú távon növekvő igényeket ki lehessen 
elégíteni jelentős beruházások szükségesek a fatremesztés területén (1990 
—2000. között 150 ezer ha erdőtelepítés). Ahhoz, hogy ezek a beruházások 
gazdaságilag hatékonyak legyenek szükséges javítani az ültetésre kerülő 
fák genetikai értékét és az erdőművelés technikáját. 

7. Előtérbe kerülnek az energiatakarékos technológiák, az ezekhez szükséges 
gépek, berendezések. 

8. Az erdészeti gazdaságtani módszerek még nemzetközileg sem alakultak 
ki. A kutatás fő feladata az ágazati gazdaságirányítási rendszer továbbfej
lesztése. Ennek érdekében a kutatás az országos és vállalati szintű terve
ző- és elemzőtevékenység tökéletesítésével; a fatermelési rendszerek öko
nómiai feltételeinek meghatározásával; a gazdaságmatematikai módszerek 
erdőgazdasági alkalmazásával; a költségszámítási eljárások továbbfejlesz
tésével kell, hogy foglalkozzon. 

A vázlatosan felsorolt stratégiai feladatok megoldását külön-külön sem a 
kutatás, sem a gyakorlat egyedül nem tudja megoldani. Közös és szoros együtt
működésre van szükség. Ezért 

kutató-fejlesztő munkánkat célratörőbbé, a tudományos intézmények és a ter
melőüzemek együttműködését közvetlenebbé akarjuk tenni. 

Többek között: 
— a legrégebbi, hagyományos együttműködés alapja, hogy a gazdálkodó 

szervezetek szolgálnak kutatási helyül a hosszú távú, alapozó jellegű köz
ponti kutatási témákhoz, amelyeket az állami irányítás fogalmaz meg, és 
amelyekre ugyaninnen kapnak megbízást a kutatóhelyek. A gazdálko
dókat általában anyagi vonatkozású teher itt nem érinti, közvetlen ered
ményt sem élveznek az adott témacsoportok nagy részében, de közvetve 
ez a kutatási forma és munka elősegíti a vele összefüggésbe kerülő gya
korlati szakemberek képzését, információinak bővítését. Esetenként tu
dományos ambíciót ébresztenek; 

— konkrét, a gyakorlati gazdálkodás folyamatát elősegítő megbízások, terv
készítések történnek számos ízben külön szerződéssel, térítés ellenében. 
Ez esetben a gazdálkodó szervezetek érdekeltsége egyértelmű, az ered
mények hasznosítása biztosított; 

— végül az utóbbi időben vannak már olyan kapcsolati formák is, ahol a 
kutatóintézet és a gazdálkodó szerv együttműködése széleskörűen biz
tosítja a két fél hosszabb távú érdekeltségét. 

Az együttműködés jövőbeni formáira nézve, a következőket gondoljuk: 
— Szükségesnek látjuk a kutatók és a kutatóhelyek érdekeltségét, felelőssé

gét növelni az általuk adott javaslatok, tanulmányok és tervek gyakor
lati megvalósításában. 

— Valamennyi kutatóhelyen erősítjük a közgazdasági szemléletet, a közgaz-



dasági kutatásokat. A vállalatokat egy javasolt műszaki megoldásnál an
nak gazdasági kihatásai is érdeklik és ilyen összefüggésekkel is szüksé
ges a kapcsolatok javítása. 

— Erősítenünk kell a komplex feladatvállalást, esetleg más, külső szakem
berek bevonásával is. 

— Növelnünk kell a kutatások és a gyakorlati szakembereket összefogó 
teamek működési területét a gyors reagálás és a problémaérzékenység 
jól felfogott célja érdekében. Ma a legjelentősebb kutatási-fejlesztési ered
ményeket kutatói-fejlesztői kollektívák érik el. Egyre több a különféle 
intézményekben, vállalatoknál dolgozó kutató-fejlesztő és termelési szak
emberek együttműködésében létrejött, komplex kutatási eredmény, ami 
egyben azt is jelzi, hogy a kutatásnak és a fejlesztésnek ma már nincs 
tudományos helyhez kötöttsége. 

A szorosabb együttműködés kibontakozásának gondjai: 

— Űgy látjuk, hogy alkalmazott, illetve fejlesztő kutatással kapcsolatos — a 
vállalati fejlesztési célkitűzésekre épülő — feladtterve kevés vállalatnak 
van meg, így még mindig nagymérvű a megbízások spontaneitása. 

— Csak a pozitív kutatási eredmények számíthatnak elismerésre, negatív 
eredmény esetén a megbízói készség megszűnik. 

— Nem mindenütt megoldott a vállalati és intézeti szakemberek szoros 
együttdolgozása, a kutatási eredmény bevezetésével való részvételre szó
ló megbízás még nagyon ritka. 

— A vállalatok pillanatnyi finanszírozási lehetősége az indokoltnál is erő
teljesebben befolyásolja a megbízói készséget. 

— Nagyfokú biztonságot, tervezhetőséget jelentene a vállalatokkal, társula
tokkal a középtávú keretszerződés rendszerének kialakítása, amelyen be
lül a folyó évi témák konkretizálása tartalmilag is összhangban, rugal
masan történhetne. 

— Az egyéb erőforrásokból megpályázható — OMFB, innovációs alapok stb. 
— fejlesztési-kutatási forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges, 
hogy az intézetek és vállalatok fejlesztőrészlegei lényegileg és eredmény-
centrikusán dolgozzanak együtt a pályázati szakasztól a megvalósításig 
bezárólag. 

— További teret kell nyernie az eredményérdekeltségű kutatásoknak, ame
lyek a résztvevőket is érdekeltté teszik a közvetlen gazdasági eredmény 
elérése érdekében. 

— Fokozni kell a kutatások közkinccsé tételével kapcsolatos tevékenységet, 
a kutatómunka mértéktartó propagálását. 

Űgy vélem, hogy az erdőgazdálkodás és elsődleges fafeldolgozás hosszú tá
von képes bővíteni termelését és társadalmi szolgáltatásait, ha töretlen fejlő
dése biztosítható a biológiai alapok gyarap'tása, a korszerű termelési és fel
dolgozási technológiák, a technika fejlesztése és a dolgozók érdekeltségének 
fenntartása révén. A továbbfeldolgozó ipar fejlesztésével olyan ipari termék
szerkezet valósulhat meg, amely a rendelkezésre álló hazai fa nyersanyagot 
piacképes termékek gyártásával hasznosítja, és ezzel megoldja a fa takarékos 
feldolgozását, komplex hasznosítását. 

Ezek megvalósítása az erdőgazdálkodás és az elsődleges faipar területén dol
gozó kutatók, oktatók, gyakorlatban és államigazgatásban részt vevők együt
tes, komoly feladatát jelentheti. Ebben a munkában az Erdészeti Tudományos 
Intézet meg akar felelni a vele szemben támasztott igényeknek, a kapott fel
adatok mindenkori korrekt teljesítésével. 



A FAGAZDASÁG FEJLESZTÉSE ÉS AZ FKI KUTATÁSOK 

DESSEWFFY IMRE 

Az MSZMP KB múlt évi, július 2-i állásfoglalása a gazdasági-társadalmi ki
bontakozás programjával kapcsolatosan, az 1986. évi novemberi KB-határo-
zat alapján került kidolgozásra. A feldolgozó szakágazatokra vonatkozóan az 
állásfoglalásból a következők kiemelését tartom szükségesnek: 

— feladatunk az intenzív fejlődési szakaszra való áttérés féltételeinek biz
tosítása; 

— a termelési szerkezet szükséges átalakítása; 
— a nemzetközi versenyképesség javítása; 
— a műszaki fejlesztés felgyorsítása. 

Az utóbbi alapvetően kell, hogy szolgálja a ráfordítások csökkentését és 
összességében a termelési tevékenység hatékonyságának javítását. 

— A feladatok megoldásához az állásfoglalás alapján — főleg az idézett cé
lok érdekében — messzemenően szükséges figyelembe venni elsősorban a 
szocialista országokkal realizálható együttműködést, de kiemelten fontos 
a tőkés országokkal is az ésszerű termelési, fejlesztési kapcsolatok építése 
úgy, hogy azok segítsék a hazai műszaki haladást, a korszerű termelési 
eljárások elterjedését. 

— A júliusi állásfoglalás döntése alapján kidolgozott kormány-munkaprogram 
még konkrétabban fogalmazza a feladatokat. Célul tűzi: 
— hogy a szerkezetátalakítási programok megvalósításában az állam nö

vekvő szerepe biztosítsa azok realizálását, 
— alapvető feladatnak tekinti a műszaki fejlődést. Űgy foglal állást, 

hogy gazdaságunk korszerűsítését meg kell gyorsítani, javítani keU 
alkalmazkodóképességünket a gazdasági, tudományos és technológiai 
változásokhoz. Követelményként támasztja, hogy az átalakítás tartós 
nemzetközi műszaki-gazdasági irányzatokra épüljön, 

— a kormányprogram megállapítja, hogy a felelősségi körébe kell vonni 
az alapanyagipart is (a mi viszonyaink között tehát az alapanyaggyár
tó faipart is), 

— szintén kormányfelelősséget rögzít a technológiai és szerkezeti meg
újulási folyamatokat szolgáló tudományos kutatás és műszaki fejlesz
tés működési feltételeinek biztosítására, 

— ugyanakkor megállapítja, hogy fontos kérdés a nemzetközi együttmű
ködések fejlesztése, de legalább ezzel azonos hangsúllyal az eredmé
nyek realizálásában, alkalmazásában történő előrelépés. 

Konkrétan az MTA—MÉM erdészeti bizottság feladata az, hogy a MÉM 
1988—1990-re vonatkozóan kidolgozott munkaprogramjának fagazdasági terüle
tét illetően rögzítse: 

— mivel tudja segíteni a program megalapozását, jó végrehajtását; 
— milyen kutatási programokat ítél szükségesnek a VIII . ötéves terv in

dításához. 

A feladatokat illetően véleményemet, javaslataimat, a lehetőségeket és prob
lémákat az alábbiakban kísérelem meg felvázolni: 



A fafeldolgozás területén a munkaprogram alapján az alábbi célokat lehet rögzíteni: 

1. Feldolgozási veszteségek csökkentése. 
2. Magasabb feldolgozottsági szint elérése és minőségjavítás a tevékenység 

valamennyi területén. 
3. A vállalati fejlesztési lehetőségek szelektív felhasználása olyan területeken, 

ahol azok gyorsan megvalósíthatók és exportképes termékeket eredményez
nek. 

4. Változatlanul fontos a lakásépítési tevékenységhez a hozzájárulás az építő-
fa-ellátás javításával. 

5. A kutatás iránti — gyakorlati élet által támasztott — igények konkrét meg
fogalmazása. 

6. A hazai fejlesztés szellemi alapjának bővítése, részben a nemzetközi tudo
mányos információáramlás erősítésével, részben a külföldi eredmények adap
tációjával. 

7. Az eredményt nem ígérő, ugyanakkor jelentős anyagi erőt lekötő kutatásfej
lesztési munkák fokozatos felszámolása, ugyanakkor erősítése a hosszú tá
von alapozó és eredménnyel kecsegtető területeken folyó munkának. 

A MÉM-munkaprogram fagazdasági része előzőekben vázolt céljainak eléré
séhez megítélésem szerint a rövidebb távú időszakban már az alábbiakat le
het figyelembe venni: 

ad. 1. A véghasználati termelésből származó hosszúja jűrészipari szemléletű 
választékolásának terjesztése, továbbfejlesztése. (Referenciák: Ipolyvi-
déki EFAG Verőcemaros, bükk; Borsodi EFAG Parasznya, tölgy; 
Balatonfelvidéki EFAG Francivágás, bükk és tölgy; Zalai EFAG 
Lenti, erdeijenyő). Minden gazdálkodó szervezettel együttesen végre
hajtott kutatási-fejlesztési és kísérleti munka igazolta, hogy az eset
leges többletráfordításokat korrekcióként figyelembe véve is 5% nagy
ságrendű vagy azt meghaladó értéktöbbletet lehet realizálni. 
A rönkjelvágási tervek optimalizálása — a hazai viszonyokra adaptál
va — 3—4 éve gyakorlati alkalmazásra kerül (ÉRDÉRT Vállalat tu-
zséri és mátészalkai gyáregységei, jenyő; Tanulmányi Erdőgazdaság 
soproni üzeme, jenyő). Az eredmények gyakorlati alkalmazása min
denütt és egyértelműen — azonos feltételekre korrigálva — a bázishoz 
képest többletterméket eredményezett. Negatív eredmény, hogy a lom
bosra kísérletként kidolgozott vágásprogram első gyakorlati alkalma
zásával számottevő eredményt elérni nem sikerült. 

ad. 2. A magasabb feldolgozási szint — a feldolgozás törzsét jelentő fűrész
ipari termékek termelésében — az úgynevezett tömbösített termékek 
előállításában realizálódik. Ehhez szárítás, hibakiejtés, hossz- és szé
lességtoldás, felületi megmunkálás, ragasztás kapcsolódik. 
Néhány részterületen már konkrét műszaki eredmények születtek (RR-
tartók, váltótalpfák, SOFA- és DUTÉP-ablakok). Sajnos a megoldás 
nem vált széleskörűvé annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló alap
anyagigény konfliktusát képes műszakilag megoldani. 
Sajnos azonban az eddigi szabályozás keretében a műszaki konfliktus 
megoldása ritkán találkozott konkrét gazdasági előny biztosításával. 
A fennálló alapanyag-ellátási helyzet azonban ismét és ismét felveti 
a megoldásban való előrehaladás szükségességét. Így legutóbb az Er
dészeti Termelésfejlesztési Társaság tudományos kutatással foglalkozó 
ülésén fogalmazódott meg, hogy a témával szervezetten és sokoldalúan, 



ágazati feladatként kellene foglalkozni. Ehhez bázisként rendelkezés
re áll az intézet mintegy negyedszázados, ezzel kapcsolatos tapaszta
lata, a továbbfejlesztés lehetősége. De a szellemi feltételeken túlme
nően, javasoltuk a társaság felé, hogy jelentsen be igényt a Világbank 
szerkezetátalakítási programjához való becsatlakozásra is. 
A minőségjavítás, illetve a környezet védelmével kapcsolatos — de tő
kés exportnál egyértelműen jelentkező — igények egyértelművé teszik, 
hogy a ragasztással készülő, elsősorban lapjellegű termékeknél bizto
sítani kell a szabadformaldehid-kibocsátás meghatározott szint alatt 
való maradását. E kérdés megoldásának első lépcsője a legkorszerűbb 
mérési módszerek megvalósítása. Ebben a tekintetben lépést tudtunk 
tartani a világban végbemenő folyamatokkal. 1987-től kezdődően il
letékes külföldi kutatóintézetekkel egyeztetett módszerekkel és köve
telményeknek megfelelően tud az intézet terméket minősíteni, s a tár
caprogram keretében megvalósítottuk a legkomplexebbnek ítélt, úgy
nevezett „nagykamrás" mérési módszert is. A kérdéssel kapcsolatosan 
a következő feladatok közé kell feltétlenül sorolni a szabadformalde
hid-kibocsátás csökkentése kémiai-technológiai lehetőségeinek minél tel
jesebb körű feltárását, illetve adaptálását. 

ad. 3. A fafeldolgozás területén végbemenő gyors műszaki fejlődés azt mu
tatja, hogy mind egyértelműbbé válik a magas technikai színvonalú, 
nagy termelékenységű, az elektronika lehetőségeit széleskörűen alkal
mazó faipari gépek alkalmazása. Tapasztalataink azt mutatják, hogy 
a termelőszervezetek egy-egy ilyen — a nemzetközi színvonalhoz való 
felzárkózást és versenyképességet biztosító — berendezés üzemeltetési 
feltételeit viszonylag hosszú idő alatt, sok veszteséggel képesek meg
valósítani. Ennek természetszerű, a gazdasági termelés velejárójának te
kinthető oka, hogy az üzemeltetés feladtait egyébként megfelelő fel
készültségű — de a vállalati életben sokirányú, más elfoglaltsággal és 
feladattal megbízott — személyek végzik. Megítélésünk az, hogy az in
novációnak erre a területére mindenképpen célszerű lenne minden 
esetben kutató-fejlesztő szervezet munkájának igénybevétele (CNC-fel-
sőmarógép, mikrofurnér előállítására is alkalmas, rostirányban késelő 
furnérgyártó berendezés). 

ad. 4. A népgazdasági terv szerint az új lakások tervezett számának előbbi
hez képest jelentős csökkenése (1988-ban 55 000) ellenére, az összeté
tel szerkezetének alapvető változása (kb. % részben családi ház), va
lamint a felújítás és korszerűsítések magas száma (összességében kb. 
annyi, mint a tervezett új lakásszám) egyértelművé teszik ebben a te
vékenységben a fatermékek iránti igénynövekedést. A fenyőellátás vár
ható és már korábban jelenkezett problémái mellett az ellátásban fe
lelős vállalatok szponzorálásával is feltétlenül célszerűnek látszik az 
e területen számba vehető, realizált eredmények egyre szélesedő körű 
gyakorlati alkalmazásba vétele (magastetős házakhoz tetőszerkezet lom
bos faanyagból, fenyőtakarékos belső ajtóborítás, műanyag—furnér 
kombinációjú belső borítás stb.). 

ad. 5. Egyértelműen megállapítható, hogy nem csak az ágazat területén jelent
kezik, de ágazatunk problémája is, hogy a kutatással szemben támasz
tott igények megfogalmazásában kellő gyakorlatot, tapasztalatot nem 
szereztünk. Hinni kell abban, hogy amennyiben a gazdálkodó vállalati 
szféra is fokozottan részt vesz a feladatok kialakításában, az elért 
eredmények alkalmazásában való előrelépést is elősegítené ennek meg
valósítása. 



ad. 6. A magyar ipar, de ezen beiül is a faipar helyzetéből és adottságaiból 
következően, elsősorban adaptációs fejlesztésre képes. Emiatt fokozott 
hangsúlyt kap területünkön a felsőbb szintű határozatokba és állás
foglalásokba, a nemzetközi információcserébe, tudományos-műszaki 
együttműködésbe való bekapcsolódás fontossága. Ezen a területen ki
emeltnek kell tekinteni a KGST-országokkal a „Fa nyersanyagok komp
lex hasznosítása" témájú programban való részvételt, az információ
ellátottság javítása érdekében a DREVPROMINFORM keretében folyó 
együttműködést. A szerzett információk gyors továbbjuttatását szol
gálja az intézet negyedéves kiadványa, a Tudományos Műszaki Tájé-
koztatój De az adaptálásra alkalmas eredmények hazai bevezetésében 
a gazdálkodó szervezetekkel együttesen, úgy vélem, még további, je
lentős tartalékok is vannak. 

ad. 7. A kutatásirányítás fokozott felelősségének megfogalmazásán túlmenő
en a kutató-fejlesztő szervezetek belső tartalékainak feltárása, tevé
kenységünk javítása is feltétlenül előttünk álló feladat. 

Nem közvetlenül kutatásfejlesztéssel kapcsolatos, de a MÉM munkaprogram
jában szereplő azt a problémát is feltétlenül szeretném felvetni, ami az alap
anyaggyártó faipar középfokú szakemberellátásával kapcsolatos. 

A tárca cselekvési programja egyértelműen rögzíti, hogy törekedni kell az új 
ötéves oktatási rendszer bevezetésére. De míg annak feltételeit mind a megelő
ző szakmai fázisban — az erdészeti középkáder-képzésben —, mind pedig a 
feldolgozó faipar területére irányuló képzésben már sikerült megteremteni, az 
alapanyaggyártó ipar egyetlen soproni képzési bázisán a bevezetés feltételeinek 
megteremtése még változatlanul megoldatlannak tűnik. 

A bizottsági ülés megfogalmazott második célja a kibontakozási program 
második szakaszának, 

a V I I I . ötéves terv előkészítésének érdekében szükséges a kutatási-fejlesztési feladatok 

felvázolása. Erre vonatkozóan javaslataimat az alábbiakban terjesztem elő: 
I. Az MDF-termékek hazai gyártási és felhasználási feltételeinek kidolgozása, 

illetve adaptációja. 
II. Konkrét fenyőhelyettesítések, -kiváltások realizálása vállalati szponzorság

gal, az eddig kimunkált és továbbfejlesztésre alkalmas konkrét megoldá
sok bázisán, lemezek és lapok építési célra történő, fokozott felhasználásá
val. 

III. Az elektronika konkrét fafeldolgozási célú alkalmazási lehetőségeinek fej
lesztése. 

IV. A hazai erdei- és feketefenyő várható anyagbázis elsősorban rostipari 
féltermék gyártási célú (esetleg egyéb) felhasználási lehetőségeinek tu

dományos igényű megalapozásában való K+F-munka, valamennyi érde
kelt szervezet együttműködésével. 

A mikológiái társaság szerzői kollektívája a legnevesebb magyar mikológusok 
közreműködésével magyar nyelvű gombahatározót készít. A munka régi hiányt 
igyekszik pótolni, hiszen 1953 óta nem jelent meg ilyen könyv. A határozókönyv az 
Országos Erdészeti Egyesület kiadásában jelenik majd meg, várhatóan 1989. II. ne
gyedében, kb. 450 oldalon, hozzávetőleges ára: 500 Ft. Tekintettel arra, hogy a 
könyv közterjesztésben nem lesz kapható, kérjük kedves tagtársainkat, szívesked
jenek az egyesület titkárságán jelezni, hogy előreláthatóan hány példányt igényelnek 
majd a könyvből. 



YAGYONÉRDEKELTSÉG AZ ERDÉSZETBEN* 
KERESZTES/ BÉLA AKADÉMIKUS 

Az erdészetben** a tervgazdálkodásnak nincs alternatívája. A jövő nemze
dékek érdekeit is szem előtt tartó, tartamos erdőgazdálkodást a kapitalista 
és a szocialista országokban egyaránt csak tervszerű (erdőrendezési üzemterv 
szerinti) gazdálkodás eredményezhet. 

A magyar erdészet a felszabadulás óta eltelt négy évtizedben együtt fejlő
dött a népgazdasággal, és igyekezett illeszkedni a világ erdőgazdálkodási fo
lyamataihoz. Képes volt a közkincset képező erdészeti ismeretekhez szellemi 
értéktöbblettel hozzájárulni. Az ötvenes és a hatvanas években, az akkori 
központi irányításos tervrendszerben az erdővagyon bővített újratermelésében, 
a fakitermelés későbbi növelésének a megalapozásában nemzetközileg is szá
mon tartott eredményeket ért el. 1946—1968 között 331 ezer ha, 1969—1985 
között pedig 193 ezer ha új erdőt telep'tettünk főként rövid vágáskorú, gyor
san növő fafajokból. A meglevő erdőkben pedig belterjes erdőnevelést, kor
szerű erdőfelújítást és erdővédelmet vezettünk be. Mindennek a következté
ben az ország erdeinek élőfakészlete az 1946. évi 150 millió m 3-ről 1985-ben 
275 millió m s-re növekedett, ami lehetővé tette az 1946-ban évi 2 millió m 3-re 
becsült fakitermelési lehetőséggel szemben 1968-ban 5,3 millió m s , 1985-ben 
pedig 8,5 millió m s fa kivágását. 

1968-ban a gazdasági reformot, mely a gazdasági folyamatok tervszerű sza
bályozásában hasznosítja a piaci törvényszerűségeket és mechanizmusokat, 
alkalmaztuk az erdészetre is. Ez az éves nyereségérdekeltségre alapozott re
form lehetővé tette, hogy erdészetünk a hetvenes évek végén bekövetkezett 
gazdasági válság idején — a korábbi időszakban elért élőfatermesztési sikerek 
alapján — fokozott mértékben hozzájáruljon a gazdasági gondok enyhítésé
hez, a külgazdasági egyensúly és a fizetési mérleg javításához. Az önállókká 
vált erdészeti vállalatok (erdő- és fafeldolgozó gazdaságok, erdő- és vadgaz
daságok, valamint faipari üzemek és fakereskedelmi vállalatok) jelentős sike
reket értek el a technológiák fejlesztésében, a munka, és üzemszervezésben, 
sikeres beruházásokat valósítottak meg, növelték a konvertibilis elszámolású, 
gazdaságos fa- és fatermék-, valamint vadászati exportot, nőtt a dolgozók 
keresete. 

Ugyanakkor azonban a hosszú távú érdekeltség és felelősség hiánya miatt 
aggasztó gondok is felmerültek. Egyes vállalatok például igyekeztek a jó er
dőket kitermelni, ugyanakkor nem hajtották végre megfelelő mennyiségben 
és minőségben a kitermelt erdők felújítását, valamint az erdőnevelő vágá
sokat sem. Tetézte az ilyen gondokat, hogy nem sikerült megfelelően össze
hangolni az erdőkben folyó erdő- és vadgazdálkodást. A túlszaporított nagy
vadállomány egyre több erdőségben szinte lehetetlenné teszi az erdőfelújítást. 
Felsorolt kedvezőtlen jelenségek kihatása a fatermesztésre a VI. ötéves terv
ben, 1981—1985-ben — hozzávetőleges becslés szerint — 1,5—2,0 millió m 3 

élőfakészlet-kiesés volt. 
Vagyis, amíg a reform megfelelő, rövid távú érdekeltséget teremtett a jelen 

fakitermelésben és a fafeldolgozásban, nem ösztönözte kellően a kitermelt 
erdők újratermelését, a hosszú távú fejlődést megalapozó élőfatermesztést. Az 

* Megvitatás céljából közli a szerkesztőbizottság. 

** Erdészeten együtt értjük a fatermesztest. a fakitermelést, a fafeldolgozást és a 
fakereskedelmet. 
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utolsó évtizedben a beruházási korlátozások miatt neim segítette a műszaki 
megújulást sem. A szabályozórendszer tehát jelentős belső ellentmondást tar
talmaz. Hiányzik a vállalatok valós, komplex és egységes megítéléséhez szük
séges mérőeszköz. Így nem akadályozható meg, hogy az önállóság jegyében 
egyes vállalatok éves nyereségüket távlatokban káros következményekkel já
ró módon növeljék. 

Gondok vannak a nemesítési eredmények gyakorlati bevezetésével is. Bár 
a magyar erdők évi fanövedéke KGST-vonatkozásban is számottevő, a termelt 
fa minősége azonban — a tölgyet és a bükköt kivéve — általában nem ki
elégítő. Az erdészeti nemesítés ezért a fahozam növelése mellett a faminőség 
javítását tűzte ki célnak. Ez idő szerint az éves szaporítóanyag-szükségletnek 
%-át elégítjük ki nemesített fajták vegetatív úton előállított csemetéjéből, ill. 
törzskönyvezett, jó minőségű magot termő faállományok magjából. A folya
matban levő VII. ötéves tervben ez az arány elérheti a %-ot. Mivel azonban 
az akác, a luc- és a vörösfenyő fajták vegetatív úton szaporított csemetéje drá
ga, ezeket a vállalatok az erdősítésben nem alkalmazzák. A bővített újrater
melés érdekében pedig nagy szükség volna rájuk, mert 10—30% fatömeg-, il
letve értékhozamtöbbletet eredményezhetnének. Különösen aggasztó az akác
fajták teljes mellőzése, hiszen az összes erdőterület 27%-át elfoglaló, gyorsan 
növő fafajok (akác, nyár és fűz) adták 1985-ben az összes kitermelt fatömeg 
45%-át. 

A kifejtett problémák megoldását kívánta elősegíteni az Erdészeti és Fa
ipari Hivatal az 1954-ben szakmai ellenőrző szervként létrehozott erdőfelügye
lői szervezet —, melynek tevékenysége 1968-ig csak az állami erdőgazdaságok 
üzemterv szerinti gazdálkodásának az ellenőrzésére terjedt ki — hatáskörének 
az ország valamennyi erdejére való kiterjesztésével. 1979-ben az erdőfelügyelő
ségeket hatósággá alakították át. Az éves tervfeladatok végrehajtását regiszt
ráló és értékelő erdőfelügyelői beszámolók azonban nem alkalmasak az erdő-
vagyonban bekövetkező változások rögzítésére. Ilyen célra hosszabb időszakot 
(öt évet) átfogó, komplex értékelő ellenőrzés szükséges. 

A Magyar Tudományos Akadémia 1986. évi közgyűlése kiemelten foglalko
zott a gazdasági reform továbbterjesztésével. Faluvégi Lajos a következőket 
emelte ki: „A tudomány és a gazdaságirányítás szemlélete a hosszú távú fej
lődés kérdéseiben illeszthető össze egymással a legjobban. Mi a hetvenes évek 
végén, majd évtizedünk első éveinek nyomasztó napi gondjai közepette sem 
feledkeztünk meg arról, hogy a magyar gazdaság egyensúlyi és szerkezeti 
feszültségeiből kivezető pálya csak a távlatos gondolkodás alapján található 
meg. A műszaki, a természet- és társadalomtudományok legjobb eredményei 
csakis hosszú távú stratégia alapján ültethetők át folyamatosan a gazdaságba, 
csak így válhatnak a gazdasági és társadalmi fejlődés lendítőkerekévé." A vi
tában többen rámutattak, hogy a gazdasági szabályozásban általában hiányzik 
az összkép, a modell. Nem tartják következetesen szem előtt, mi felé kell 
haladni, mi a szabályozásnak az értelme. 

Ami a modellt illeti, mi erdészek — hála a már több mint két évszázada 
bevezetett, a fatermesztés teljes időszakára kiterjedő, hosszú távú erdőgaz
dasági üzemtervezésnek — rendelkezünk előretekintést adó modellel, jövő er
dőképpel. Az erdőrendezés ugyanis az erdőt olyan nemzeti vagyonnak tekinti, 
melyben az erdészeti kutatás eredményeinek felhasználásával, az erdőtörvény
ben (1981. évi, 31. tvr.) megfogalmazott elveknek megfelelő, az erdészeti vál
lalati és a vadásztársasági érdekek felett álló, a mával és a jövővel egyaránt 
törődő gazdálkodást kell folytatni. Ennek érdekében az adott erdőtalajok függ
vényében az átlag 60 éves (15—160 éves) termelési ciklusra részletesen meg-



tervezi azokat az erdőgazdasági munkákat, intézkedéseket, melyek végrehaj
tásával a legelőnyösebb módon elérhető a kitűzött távlati modell. 

Az erdőkben a hosszú termelési ciklus alatt felhalmozódott fát és egyéb 
erdei terméket, valamint az erdők sokféle jóléti szolgáltatását, egyszóval az 
erdővagyont, kincsesládához szokás hasonlítani, mely tele van kinccsel, ami
hez az erdőművelés minden évben újabb kincset tesz hozzá, az erdő sokcélú 
hasznosítása. pedig kivesz belőle. Az erdőgazdálkodás egyszerű újratermelés 
esetén úgy hasznosítja az erdővagyont, hogy az ne változzon kedvezőtlenül, 
és ne csökkenjen, bővített újratremelés esetén viszont nőjön, szerkezete, ösz-
szetétele előnyösen alakuljon. 

Amint a kifejtettekből kitetszik, a nálunk átlag 60 éves ciklusban — sza
bályosan visszatérő időszakban — erdőt művelő és hasznosító erdészetnek a 
népgazdaság más ágazataitól eltérő, olyan megkülönböztető sajátosságai van
nak, melyeket a szabályozó- és ösztönzőrendszerben feltétlenül figyelembe kell 
venni. A gazdasági reform bevezetésekor azonban általános rendszereket dol
goztak ki, és ezekbe kényszerítették bele az erdészetet. Ezek szerint az erdésze
ti vállalatok gazdálkodásának éves értékelése az export és a nyereség alapján 
történik. Az exportbevételek és a nyereség lehető maximális növelése mellett 
azonban az erdészetben döntő kritérium kell legyen az erdővagyon további 
növelése, összetételének javítása, s ennek megfelelően ki kell dolgozni speciá
lis ösztönzést is. Így válik csak lehetővé, hogy az önálló erdészeti vállalatok 
érdekei összeessenek a népgazdaság, az egész társadalom érdekeivel. A Mező
gazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Erdészeti és Faipari Hivatala — 
figyelembe véve az erdészet kifejtett sajátosságait — az erdészeti kutatóhelye
ket bízta meg olyan 

erdővagyonmérleg-készítési metodika kidolgozásával, amely biztosítja az erdő
vagyon változásának ötéves tervidőszakok szerinti értékelését, az adott erdő
területen folytatott erdőművelés, erdőhasznosítás, fafeldolgozás és vadtartás 

együttes hatásának számszerű kimutatását a vagyonváltozásra, 

ösztönöz optimális vagyonnagyság és -szerkezet elérésére, és amely alapul szol
gálhat a tényleges vagyonérdekeltség megteremtéséhez. 

Az ötéves vagyonmérlegekből távlatban felépíthető lesz a 60 éves modell, 
a célul kitűzött jövő erdőkép, és dokumentálható a vállalatok és más erdő
gazdálkodó szervek, valmint — ezekből felépítve — a megyék és az ország 
erdővagyon-gazdálkodása. Példával való szemléltetés céljából, az elmúlt 65 év 
erdészeti statisztikai adatai felfoghatók egy képzelt modell megvalósításának 
eredményeként. A 65 évet három időszakra bontottam, s az ábrán az időszaki 
átlagadatokat tüntettem fel. Az ábra jól mutatja, hogy a magyar erdészetre 
az egész korszakban a bővített újratermelés volt a jellemző. A két világháború 
közötti időszakban szerény mértékű, az 1968. évi gazdasági reform előtti 
időszakban pedig nemzetközi vonatkozásban is kiemelkedő alapozó eredmények 
születtek, amik lehetővé tették, hogy e reform utáni időszakban nagymérték
ben növekedjen a fakitermelés, javuljon a belső faellátás és nőjön a faexport. 
A reform most folyamatban levő továbbfejlesztése biztosíthatja, hogy az erdő
vagyon gyors ütemű, bővített újratermelése állandósuljon, ami reális távlati 
célkitűzéssé teheti olyan faönellátás megteremtését, amikor a fenyőfaimport 
vételárát fedezi majd a lombosfa-export eladási ára. 

Az erdőgazdálkodók a kitermelt erdők újratermelését (erdőfelújítás, erdőne
velés és erdővédelem) 1956 óta a fakitermelés árbevétele terhére képzett, Or
szágos Erdőfenntartási Alapból végzik. 1970-ig az újratermelés finanszírozása 
a tényleges ráfordítások alapján történt, 1971-től pedig egységárak szerint. 
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Ez utóbbi ellenérdekeltséget válthat ki, a nehéz pénzügyi helyzetben levő 
vállalatokat csábíthatja az egységárakból technológiai lazaságok révén elérhető 
pénzmegtakarítás. Az Erdőfenntartási Alap csak akkor szolgálhatja jól az újra
termelést, ha kizárólag az erdőfelújítási, erdőnevelési és erdővédelmi munkák 
végrehajtására fordítják. Ha az ötéves erdővagyonmérleg kedvezőtlen, a si
kertelen erdőfelújításokért felvett erdőfenntartási pénzt a vállalattól célszerű 
visszavonni, és belőle érdekeltségi alapot teremteni a jól gazdálkodó vállala
tok számára. Ez egyik módja lehet a vagyonérdekeltség megteremtésének. 

Az erdővagyonmérlegek összeállításához adatokat az Erdőrendezési Szolgálat 
és az erdőfelügyelőségek adattára szolgáltathat. 

Az erdőrendezés erdővagyon-adattára tartalmazza az összes hazai erdő több 
mint 400 000 erdőrészletének (gazdálkodásra kijelölt, legkisebb egynemű erdő
terület) számítógépen tárolt adatait. A vagyonmérleghez napra kész, hibátlan 



adatok szükségesek, melyek csak úgy biztosíthatók, ha az erdőfelügyelőségek 
folyamatosan számba vesznek minden, az erdőkben bekövetkezett változást 
(fakitermelés, erdőfelújítás, erdőnevelés, erdőkárok) és adataikat átadják a 
szolgálatnak. Nagy probléma ez idő szerint, hogy az erdőfelügyelőségek és er
dőrendezés adatbázisa nem azonos. Feltétlenül szükséges egységes információ
rendszer megteremtése. Egyébként megoldhatatlan a vagyonmérleg-készítés. 
Az adatbankok hasznosításához és az erdővagyon-gazdálkodás kézben tartásá
hoz az erdészeten belül egységes számítástechnikai gépparkot, modulszerkeze
tű programrendszereket is létre kell hozni. 

A vagyongazdálkodás vonatkozásában figyelmet érdemel Nyers Rezső inter
júja: „A vállalati tanácsok a dolgozók vezetésben való részvétetlének szerveze
tei, és erre nagyon jók. De ha nemcsak a vállalati jövedelemben, hanem a 
társadalmi vagyon hasznosulásában érdekelteknek . . . is befolyásuk lenne a ve
zetők megválasztására, akkor ez egy másik fontos társadalmi érdeket is be
vinne a folyamatba". Esetünkben célszerű a vezetők megválasztásába bevon
ni az illetékes erdőfelügyelőt, aki képviselheti az erdőkkel szemben támasz
tott össztársadalmi érdeket, és aki első kézből ismeri a vállalat gazdálkodását. 
Az össztársadalmi érdek jobb érvényesítése érdekében, hasznos lehet a Haza
fias Népfront, valamint a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium, 
továbbá a megyei tanácsok bevonása is. 

Az elmúlt években a vállalatok önállóságának növelésével és önigazgatásának 
bevezetésével csökkent az erdőgazdálkodás állami befolyásolása és ellenőrzése. 
Ezzel összefüggésben alá kell húzni, hogy a legtökéletesebb szabályozórendszer 
sem nélkülözheti az előrelátó, a helyi részkérdésekbe be nem avatkozó, állami 
központi irányítást. Megítélésünk szerint azonban, ha a népgazdaság, a tár
sadalom érdekei úgy kívánják, a hivatalnak a törvény által ráruházott jogo
sultság alapján rendeleti befolyással kell lenni az erdőgazdálkodó szervek
re. Ezt nem nélkülözheti a világ egyetlen — szocialista és tőkés — országa sem. 
A társadalom, az utánunk következő generációk érdekében, az erdőgazdálkodó 
szerveket ezután is szükséges késztetni az ismertetett modell megvalósítására. 

A folyamatban levő VII. ötéves tervben a már elért és a tervezett kutatási 
eredmények gyakorlati alkalmazásával kialakítható olyan gazdasági környezet 
és az erdészet sajtosságainak megfelelő gazdaságirányítási rendszer, amely ered
ményesebben képes az erdészeti termelési folyamatokat az össztársadalmi ér
dekeknek és a választott távlati tervcéloknak megfelelően befolyásolni, s amely 
biztosítja a népgazdaság és vállalati szintű, valamint a rövid és hosszú távú 
érdekek jelenleginél tökéletesebb összhangját. 

I R O D A L O M : 
Faluvégi Lajos: A tudomány és a tervezés kapcsolatai. Magyar Tudomány, 1986. 6. 

szám, 409—415. old. 
Interjú Nyers Rezsővel a magyar gazdaság esélyeiről. Népszabadság. 1987. augusz

tus 1., 5. old. 
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Budakeszi; dr. Bondor Antal főigazgató, ERTI Bp. ; dr. Csontos Gyula főigazgató, MÉM ERSz' 
Bp. ; Dessewffy Imre főigazgató, FKI, Bp. ; dr. Gál János egyetemi rektor, EFE, Sopron; dr. Her
pay Imre ny. egyetemi tanár, Sopron; dr. Igmándy Zoltán egyetemi tanár, EFE, Sopron; Ke
resztesi Béla aks. kutató tanár, ERTI, Bp . ; dr. LükO István egyetemi adjunktus, EFE, Sopron; 
dr. Rumpf János egyetemi docens, EFE, Sopron; dr. Sólymos Rezsó hivatalvezető-h„ MÉM EFH 
Bp.; dr. Várhelyi István egyetemi docens, EFE, Sopron; dr. Vidovszky Ferenc osztályvezető! 
MÉM ERSZ. Bn. 



ERDŐVAGYON-GAZDÁLKODÁS JAVÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 
DR, CSONTOS GYULA 

Az erdővagyon-, erdőállomány-gazdálkodáson köztudottan az or
szág érdekeit érintő gazdasági műveletek olyan céltudatos, hosz-
szú távú megszervezését, idő- és térbeli rendjének kialakítását 
értjük, amely a köz (társadalom) érdekében történik. Eredménye
ként biztosítani kell az erdők fenntartását, fejlesztését és opti
mális használatát. 

Az erdőállomány-gazdálkodás társadalmi környezete 

Az erdők fenntartásának, fejlesztésének és optimális használatának biztosí
tásában a marxista társadalomszamlélet aligha fogadhat el nulla növekedést. 
Mivel az erdőkkel szemben támasztott társadalmi igények — a fafogyasztás és 
az erdők védelmi és szociális szolgáltatásában is — növekednek, az igényeket 
növekvő mértékben kell kielégíteni, erdeinket bővítetten kell újratermelni. 
A bővített újratermelés lehetséges mértékének megállapítása és következetes 
érvényesítése mellett kétirányú alkalmazkodásra is szükség van: 

— az erdő fatermő- és tűrőképességének fokozásával az egyik oldalon, és 

— az erdővel való gazdálkodás és korszerű együttélés kialakításával, az 
erdei ökoszisztéma törvényeinek és sajátosságainak tiszteletben tartásá
val a másik oldalon. 

A bővített újratermelés lehetséges mértékének megállapítását nem lehet csak 
mennyiségi növekedésre leszűkíteni, meg kell határozni azokat a minőségjavító 
célkitűzéseket, amelyek erdeink fatermő- és tűrőképességének javulását ered
ményezik. A korszerű együttélés, a bővített újratermelés komplex feladatai
nak maradéktalan érvényesítésén túlmenően józan önmérséklést is jelent egy-
időjűleg. 

A bővített újratermelés, a józan önmérséklés társadalmi követelményével 
kapcsolatosan meglevő gondjaink az egyes ember véleményformálásában sok
féleképpen fogalmazódnak meg. A megoldás keresésében hajlandók vagyunk 
az egyes ember — az erdő és ember — viszonyában keresni a megoldást, pe
dig azt ténylegesen csak a megfelelő társadalmi környezet biztosíthatja. 

A korszerű erdőgazdálkodás és erdőállomány-gazdálkodás kapcsolata 

Hatályos erdőtörvényünk a megfogalmazott célok elérésének eszközeként 
előírja meglevő erdeink korszerű kezelését. Korszerű erdőgazdálkodást csak a 
termelési alapok részletes és pontos ismerete, továbbá az ezekre épülő hosszú 
és középtávú tervek alapján lehet megvalósítani. Annak érdekében, hogy az 
erdőállománnyal való gazdálkodás megfelelhessen rendeltetésének, folyamato
san meg kell határozni azokat a követelményeket, amelyeket a korszerű erdő
gazdálkodás vele szemben támaszt. 

A korszerűség műszaki kategória és egy adott időszak társadalmi-gazdasági 
alapjainak minőségéhez és a fejlődésnek időben konkrétan meghatározott sza
kaszához kapcsolódik. Közgazdasági értelemben a termelőerők egymás közötti, 
valamint a termelőerők és a termelési viszonyok összhangjának megvalósítását 
jelenti. Az összhang érdekében folyamatosan vizsgálni kell, hogy az ágazat 
folyamatrendszereinek (fatermesztés, fakitermelés stb.) termelő és nem termelő 
alapjait működtető szervezetei és szakmai-, közgazdasági szabályozói a kor 
követelményeinek szintjén elégítik-e ki a társadalmi igényeket. 



Az Erdészeti Bizottság Erdőrendezisi és Gazdaságtani ad. hoc. Bizottsága 
1978-ban vitaanyagot készített „A korszerű erdőgazdálkodásnak az erdőrende
zéssel szemben támasztott követelményei ezek hatása a fejlesztésre, a kutatás
ra és az oktatásra" témakörben. 

A téma kidolgozásában szakemberek jelentős számban — az ad hoc bizott
ság tagjain kívül a gyakorlati erdőrendezés, kutatás és az oktatás képviselői 
vettek részt. A vita után véglegesített anyagot az erdészeti bizottság meg
küldte az erdőgazdálkodás társadalmi környezetének alakulásában részt vevő 
valamennyi főhatóság és szervezet vezetőjének. A korszerű erdőgazdálkodás
nak az erdőrendezéssel szemben támasztott követelményeinek kielégítésére 
meghatározott feladatai az egyes tevékenységek fejlesztésében csak részben 
valósultak meg. 

A MÉM erdészeti és faipari főosztályának vezetője még az évben utasította 
az Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodáját, hogy dolgozza ki az üzem
tervezés (erdőtervezés) fejlesztésének koncepcióját. A koncepciót útmutató 
mélységben a MÉM Erdőrendezési Szolgálat 1984 végére kimunkálta és az út
mutató érvényesítését a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatalának vezetője 1985. 
január l-jével kötelezően elrendelte. A fejlesztés feladatait az erdőtervezés 
a következők Szerint érvényesítette: 

— Az üzemterv szerves része a népgazdaság tervezési rendszerének, elő
írásai és tervváltozatai mindenkor két teljes ötéves tervidőszakra vonat
koznak. Megújítása továbbra is 10 évenként történik, de előírásait 12—16 
évre adja meg. 

— Megváltozott az előírások sürgősségi fogalma, ezáltal lehetőség nyílik az 
erdőállomány érdekében az előírások végrehajtási időpontjának az ér
vényességi időn belüli pontosítása, az erdőállomány érdekében kötelező 
feladatok ötéves tervciklusoknak megfelelő elkülönítése. 

— Valamennyi erdőrészletre meghatározza a termelési célt, amely lehetővé 
teszi a differenciált erdőművelést. A fatermesztési folyamat végtermé-

— keinek különböző méretbeli- és minőségkövetelményeknek kell megfelel
niük, és ezeknek a követelményeknek elérése különböző termelési eljárá
sokat igényel. 

— A faállománytípusok megjelölése lehetőséget ad az erdőfelújítások fa
fajösszetételének, el egy arányának, csemeteszükségletének megtervezésére. 
Az erdőrészlet faállománytípusa a klímával, tengerszint feletti magasság
gal a termőhelyvizsgálat adataival együttesen alkalmas az aktuális er
dőtípus meghatározására is. 

— Minden erdőrészletben meghatározza a törzsszámot és lehetővé válik az 
„Erdőnevelési modelltáblák" alkalmazása, amely nemcsak az ápolóvágá
sok tervezését és végrehajtását, de a vadgazdálkodás ellenőrzését is se
gíti. 

— A gyorsan növő fafajok — elsősorban a nemesnyárak — tervezésében a 
10 éves visszatérés túl hosszúnak bizonyult, ezért szükség szerint az érvé
nyességi időn belül (5 évenként) visszatérést ír elő az előírások kiegészí
tésére és pontosítására. 

— Az erdőtervek — a vállalati tervezés érdekében — kibővültek a költségeket 
leginkább befolyásoló terepi- közelítési- szállítási jellemzőkkel. 

Az erdőtervezés fejlesztésének részkérdései közül megoldásra vár az erdő
vagyon értékben való nyilvántartása, a hozadékszabályozás gépi megoldása és 
a termelési célnak, az elsődleges rendeltetésnek megfelelő vágásérettségi ko
rok meghatározása. Az érvényesített fejlesztés időszakában a felsorolt kérdés
csoportokban a rendelkezésre álló kutatási eredmények a gyakorlati alkal-



mázasukat még nem tették lehetővé. Egyértelműen megállapítható, hogy az 
erdőérték-számítás, a mainál objektívabb hozadékszabályozás, a vágáskorok
nak a termelési cél és elsődleges rendeltetés szerinti differenciálása. a tervezést 
jelentősen javítaná, megoldásukat továbbra is időszerűnek kell tekinteni. 

Az ad hoc bizottság szükségesnek ítélte az erdőterv szerinti gazdálkodás el
lenőrzésének, felügyeletének javítását. Fontos feladatnak ítélte annak eldönté
sét, hogy mi kötelező az erdőtervből és a kötelezőnek ítélt feladatok maradék
talan végrehajtásának érvényesítését. 

Időközben a felügyeleti munka hatékonyságának növelése érdekében az er
dőfelügyeletet hatósági jogkörrel ruházták fel, amely az erdőfelügyelet hatás
körét egyértelműsítette. 

Az erdőfelügyelők adminisztratív, irodai leterhelésének csökkentése érdeké
ben szükségesnek ítélték a számítógépes adatfeldolgozást. Jelentős késéssel 
az erdőfelügyeleti számítástechnikai rendszer kimunkálása megkezdődött, de 
fejlesztésének jelentős gondja, hogy rendszerében eltér az erdőtervezéstől, és 
közvetlenül nem csatlakozik az erdőállomány-adattárhoz. Továbbra sem bizto
sított, hogy az erdőfelügyelő a szükségesnek ítélt mértékben munkáját alap
vetően a helyszíni szakmai felügyeletre, az erdőben végzett tevékenység pon
tos bizonylatolására és elemzésére fordítsa. 

Az ad hoc bizottság és ezt követően a MÉM—MTA erdészeti bizottság ren
dezvényein is megállapították, hogy „a tervértékelés rendszerét át kell dol
gozni, részértékelés helyett a folyamatértékelést kell kialakítani. A rövid és 
hosszú távú tervek értékelését súlyozni kell a népgazdasági tervidőszakok és 
az erdőtervi érvényességi időszakok javára. Az erdőtervi nyilvántartást úgy 
kell kialakítani, hogy olyan adatokat tartalmazzon, amelyek a végső értéke
léshez szükségesek." 

Az erdőrendezés (erdőtervezési, erdőfelügyeleti) fejlesztésének gondjaként az 
előterjesztés készítői kiemelték, hogy az erdőrendezési kutatásnak Magyar
országon évtizedet meghaladóan nincsen külön kutatási szervezeti egysége. Je
lentős eredmények születtek az erdőrendezés alapjait képező termőhelyfeltárá
si, erdőnevelési, faterméstani, erdővédelemtani és fahasználati kutatások te
rületén. Az erdőrendezési kutatások elhanyagolása miatt az előzőekben emlí
tett alapok sem érvényesülhettek teljes hatékonysággal. Az erdőállomány-gaz
dálkodás alapfeltétele az átfogó erdőrendezési kutatások felgyorsítása, az el
múlt évtized lemaradásának felszámolása. Időközben az Erdészeti és Faipari 
Egyetem erdőrendezéstani tanszékén az erdőrendezési kutatás szervezete ki
alakult, de kapacitása a szükséges, átfogó kutatásokat nem teszi lehetővé. 

Korszerű erdőgazdálkodás és a gazdaságirányítás kapcsolata 

Napjaink gondjaként többször megfogalmazódik, hogy a vállalati gazdál
kodás rövid távú érdekeltsége az erdőállomány-gazdálkodás hosszú távú ér
dekeit nem szolgálja. A hosszú távú érdekeltség letéteményese az erdőterv, de 
ütközésbe az előírások betartását kieszközlő, ellenőrző és kötelezettséget elő
író, az éves érdekeltség útjába akadályokat gördítő erdőfelügyelőség kerül. 
Az erdőállomány-gazdálkodás újratermelési feladatai az Erdőfenntartási Ala
pon keresztül valósulnak meg, de valós érdekeltséget nem biztosít és jogi sza
bályozásain keresztül a már kialakult feszültségeket oldja meg. Jogosan me
rül fel a kérdés, hogy hosszú távon ütközésekkel, jogi szabályozással, valós 
érdekeltség nélkül képesek leszünk-e erdeinket bővítetten újratermelni. 

Sürgősen el kell döntenünk, hogy az erdővagyon bővített újratermelésének 
biológiai és technológiai sajátosságai ténylegesen indokolnak-e a népgazdaság, 
illetve az agrárgazdaság anyagi termelésének közgazdasági formáitól való lé-



nyeges eltérést. A vállalatok mai gazdasági rendszerében működtetett közgaz
dasági formációk az ott dolgozók gazdaságpolitikai szemléletét formálják és 
eredményeként a gazdasági érdeklődés és törekvés objektíve áthelyeződik az 
iparszerű és az ipari tevékenységhez közelálló fahasználat (erdőipar) felé, 
ahol a gazdasági szervezet működése hatékonyabb. Ennek következtében az 
erdőművelés intenzitása és fejlesztési üteme lelassul, gazdasági hatékonysága 
tovább csökken. Folyamatában egyidejűleg olyan szemlélet alakul ki, misze
rint az iparszerű termelés hatékonysága — így a fakitermelésé is — fokoz
ható, nemcsak jobb szervezéssel, az előállított termékek műszaki színvonalá
nak növelésével, hanem az erdőtervi előírások be nem tartásával is. Várható
an a végrehajtás, ellenőrzés és irányítás konfliktusai tovább növekednek. Az 
ütközések gyakoriságát csökkenthetnénk, ha az ellenőrzés gyakoriságát is csök
kentenénk, de gondjaink e területen megmaradnának. 

Korszerű erdőgazdálkodás nem lehetséges ellentmondásos, rendezetlen köz
gazdasági szervezetben és fordítva, korszerű közgazdasági környezet sem ér
vényesülhet megfelelő színvonalú, korszerű erdőgazdálkodás követelményét 
érvényesítő erdőállomány-gazdálkodás és termeléstechnológia nélkül. Ennek 
elismerésével továbbra is szükségesnek kell meg'telni az erdészeti bizottság 
1978-ban kidolgozott ajánlásainak érvényesítését az erdőrendezés teljes ver
tikumában és gazdaságirányítási rendszerünk változásának megfelelően ki kell 
dolgozni az erdőgazdálkodás korszerű közgazdasági környezetének alapelveit és 
azok gyakorlati működtetését meg kell kezdeni. 

Ha fentieket elfogadjuk, még inkább sürgetővé válik az átfogó erdőrende
zési kutatások beindítása, illetve a feladattervezés keretében a kutatás átfogó 
tervének és koncepciójának kimunkálása. 

KÖRNYEZET- ÉS ERDŐVÉDELEM 
DR. IGMÁNDY ZOLTÁN 

Az elmúlt években számos éles, alapvetően azonban eredménytelen vita 
folyt a légszennyeződés hatásáról az erdők egészségi állapotára. Ezek a viták 
egyértelműen ráirányították a figyelmet arra, hogy más, részben vagy egész
ben a levegő minőségét vizsgáló hálózatok mellett az erdészetnek is feltétlenül 
szüksége van ilyen jellegű állomásokra. Ezek felszerelési és működési költ
ségeit számításba véve természetesen csupán korlátozott számú megfigyelési 
hely jöhet csak számításba. Ezek telepítésénél — a megfelelő tájak kijelölé
se után — figyelembe kell venni, hogy többmilliós értékű műszerparkjuk 
miatt csak állandó ellenőrzés alatt álló helyek alkalmasak erre a célra. Az 
állomások üzemeltetésére elsősorban az Erdészeti Tudományos Intézet jöhet 
számításba az ilyenirányú megfigyelésekre részben már felkészült kutatóival. 
Természetesen elképzelhető számos más megoldás is. 

Ilyen jellegű állomások felállítását csupán halasztani lehet, elkerülni azon
ban nem. A halasztás viszont lemaradást, a valós helyzet elködösítésének, a 
szükséges intézkedések elmaradásának vagy a szükségtelenek megvalósításá
nak veszélyét rejti magában. 

A környezet-, ezen belül elsősorban a természetvédelem élenjáró harcosai 
között mindig kiemelkedő szerepet játszottak elődeink és jelenlegi szakem
bereink közül is számosan. Ezt a pozíciónkat feltétlenül meg kell őriznünk 
annál inkább, mert világjelenségként, hazánk polgárainak érdeklődése és ér
zékenysége is egyre fokozódik az ilyen jellegű problémákkal szemben. 



A z erdővédelem területén is számos probléma végleges, vagy kielégítő megoldása 
válik szükségessé a közeljövőben. 

Erdeink egészségi állapotát, egyes tájakon fennmaradását, legalábbis „erdő" 
alakban való megtartását kétségkívül elsősorban a vadászatos gerincesek hihe
tetlen mértékű felszaporodása és ennek eredményeként károsítása veszélyez
teti. A fokozatosan növekvő erdősítési hátralékok, a visszaminősítések felszá
molása, a jövő állományainak egészséges anyagprodukciója stb. nagymértékben 
függ ennek a kérdésnek megnyugtató megoldásától. A vad állományát 
az erdő vadtűrő vagy -befogadó képességének határáig szabad csak fenntar
tani. Azaz csak olyan mértékben, amely nem fenyegeti erdeinket a fentebb 
felsorolt károsításokkal. A vadászgatás stásusszimbólumként való fennmara
dása, a szűk csoportérdek össztársadalmivá való deklarálása súlyos akadályt 
fog jelenteni ennek a kérdésnek a megoldásában. Reméljük azonban, hogy 
új gazdasági mechanizmusunkban sikerül talán ennek is részleges, esetleg tel
jes megoldása. 

Erdőgazdálkodásunk nagyon fontos feladata a fenyvesítés — elsősorban a 
Pinws-fajokra gondolok itt — kérdésének revíziója. Erdővédelmi szempontból 
nehezen megoldható vagy éppen megoldhatatlan feladatokat jelent egyes tá
jainkon az erdeifenyővel kapcsolatban fiatalosokban az erdeifenyő-ilonca, idő
sebb állományokban pedig a gyökérrontó tapló károsítása, illetve kórokozása. 
Ehhez járul még az állományaink legtöbb esetben pusztulását okozó levélkáro
sító lepkék (erdei fenyőaraszoló, -bagoly és -szövőpille) fellépésének veszélye, 
illetve ténye. Ezek ellen csak állandó megszüntető biológiai vagy kémiai vé
dekezéssel tudjuk állományaink fennmaradását biztosítani. Természetesen fel
merül a részmegoldás lehetősége, hogy az erdeifenyő helyett, ahol erre lehe
tőség van, részesítsük előnyben a feketefenyőt. Sajnos azonban a kérdés meg
oldása nem ilyen egyszerű. Feketefenyveseinket az utolsó 40 évben három 
ízben támadták meg járványt okozó kórokozók. Napjainkban éppen a diplo-
diás hajtásbetegség járványa tizedeli állományainkat. Ennek kimenetelének 
mértékéről egyelőre még teljes bizonytalanságban vagyunk. Ezeknek az is
mert tényeknek figyelembevételével kell döntést hoznunk, hogy milyen mér
tékben, mely Pinus-fajjal, mely tájainkon vezethet eredményre a velük tör
ténő telepítés, illetve felújítás. 

A fenyők kórokozói és károsítói ellen a jövőben kiterjedtebb és következe
tesebb megszüntető védekezési eljárásokat kell alkalmazni. Ezeknél a túlnyomó 
részben nem őshonos fafajoknál ugyanis gyakoribb és súlyosabb kimenetelű 
az ún. betegség- vagy károsítóláncolódás folyamata, amely végső soron az ál
lományok pusztulásához vezet vagy vezethet. 

Az akác- és feketenyárkiónok nemesítésének, illetve tenyésztésbe vonásának 
egyik fontos feltétele ezek vírusmentessége, illetve vírusrezisztenciája. Sajnos 
ezen a területen az erdészeti növénykórtan elmaradása, összehasonlítva más 
növénytermesztő ágazatokkal, nagyon nagy. Mi alapvetően a más termelési 
ágazatoknak erdei fafajainkra tett megállapításaira támaszkodunk. Ezen a té
ren tehát feltétlenül és sürgősen, lényeges előrelépésre van szükség. Ennek 
útja lehet pl. az ERTI-n belül egy kis virológuscsoport megszervezése vagy 
más kutatóintézet számára megbízás a bennünket érdeklő kérdés megoldására. 

Nincs megnyugtatóan megoldva az erdészet területén a vegyszeres gyomir
tás kérdése. Ebben csaknem minden gazdaság önállóan kísérli meg saját fel
adatainak megoldását. Teljesen hiányzik vagy nem kielégítő az információk 
áramlása ezen a vonalon. Korábban történt ugyan kísérlet a tapasztalatok 
összegyűjtésére és az így kapott adatok összesítésére és közlésére. Ez a mun-



ka tulajdonképpen az erdészeti növényvédelmi szakmérnökök önkéntes ösz-
szefogásával valósult meg. Megszűnését a szervezést vállaló kolléga állásvál
toztatása, illetve tragikus halála okozta. Hasonló formában, vagy az érdeklődő 
kollégák évente megszervezett találkozásával fel lehetne újítani ezt a nagyon 
hasznosnak tartott hagyományt. 

Utoljára, de nem utolsósorban nagyon nagy feladatot kell megoldani c töl
gyek erdővédelmében. Ezeknél a fajoknál egyaránt számos megoldatlan kér
dés van kórtani és rovartani vonatkozásban is. A teljességre törekvés igénye 
nélkül csupán néhányat említek meg ezek közül. 

Véleményem szerint egyrészt a felhalmozódott jelentős mennyiségű hazai 
megfigyelés részletes kiértékelésével, másrészt a szomszédos államok tapasz
talatainak figyelembevételével kielégítő és megnyugtató választ tudnánk adni 
a kocsánytalan tölgy hervadásos betegségének kórfolyamatára és járványtani 
vonatkozásaira. Ezzel egy kis lépéssel közelebb tudnánk kerülni a betegség 
leküzdésének ma még elég kilátástalannak tűnő módszereihez. 

Széles körű kísérletekkel tisztázni kellene a tölgyeket fenyegető rovarok 
— elsősorban lepkék — gradációja elleni védekezés számos, ma még vitatott 
kérdését. Így pl. útját lehet-e állni egy megfelelő szakértelemmel megszer
vezett biológiai vagy kémiai védekezéssel a gradációnak, vagy pedig ezzel csak 
meghosszabbítjuk annak lefolyását? 

A megszabott terjedelmen belül csupán csak a jövőben megoldandó, álta
lam legfontosabbnak tartott erdővédelmi problémákat vetettem fel írásomban. 
Természetesen ezenkívül még nagyon sok megoldatlan kérdése van erdővédel
münknek. Ennek alapvető oka a sajátosan csak növénykórtani, rovartani, 
gyomirtási stb. kérdésekkel foglalkozó szakemberek kis száma. Mivel a közel
jövőben ennek jelentős mértékű fejlesztésére nem számíthatunk, ezért más 
utat kell keresnünk. Ilyen megoldás lehet sajátos kérdésekben (pl. virológia) 
más intézmények szakembereinek bevonása a kutatásokba. Nagy, általában ki
használatlan tartalékot jelentenek azután az üzemben dolgozó erdészeti nö
vényvédelmi szakmérnökök, akik kutatók irányításával vagy önállóan is ké
pesek erdővédelmi kérdések részleges vagy teljes megoldására. 

OKTATÁS-KÉPZÉS ÉS MUNKAVÉDELEM 
DR. LÜKŐ ISTVÁN—DR. VÁRHELYI ISTVÁN 

Az MTA—MÉM erdészeti bizottsága 1988. január 14-i ülésén történő elhatározásá
nak megfelelően az oktatás, képzés és a munkavédelem területén néhány vonat
kozásban vannak bizonyos elképzeléseink, javaslataink. 

Az oktatás, a képzés nagyon szerteágazó folyamat és a gazdasággal, a társada
lommal egymást megtermékenyítő, kölcsönösen összefüggő rendszernek tekinthet
jük. Ezt a bonyolult, több szálon összefonódó rendszert csak komplexen (interdisz
ciplinárisán) és a tartalmi, szervezeti kérdéseket egyszerre szabad vizsgálni. Az 
erdészeti és faipari képzést is az egész oktatási rendszerbe beágyazottan kell ele
mezni és kutatni az ágazat műszaki-technikai színvonalának a munkaerőre gya
korolt hatását. 

Hasonlóan kutatni kell ágazatunkban is például a modern technika, a gépesítés, 
az automatizáció és elektronizáció hatását a munkatevékenységre és a képzésre. 
Tanszékünkön ilyen kutatás (a szociológia eszközeivel) megindult. Vagyis a tech
nológia és elektronikus forradalom korszerű világában ilyen hatások feltárására 
vállalkoztunk. 



Tudományos elemzésre lenne szükség a tekintetben is, hogy a vállalati és iskola
rendszerű szakképzés hogyan kapcsolódik egymáshoz, milyen változási, tartalmi 
korszerűsítések szükségesek a horizontális, a vertikális struktúrában. 

A felsőfokú képzésben bővíteni kell az elektronika, a számítástechnika oktatását. 
Az Erdészeti és Faipari Egyetem fejlesztési programjában szerepel a számítógép
park további növelése és oktatásának bővítése is. Nagyobb hangsúlyt kellene helyez
ni az elektronizációra, a robottechnikára és a biotechnológiára (amelynél a mikro
elektronika mellett számíthatunk nagyobb technológiai áttérésre). Szükségesnek lát
szik a mechatronika (amely a mechanika és az elektronika kombinálásával jött lét
re, és a mechanikus beavatkozást és az elektronikus vezérlést valósítja meg) tan
tárgy beiktatása az oktatásba. 

A társadalomtudományok területén rendszeres tartalmi átalakítás, korszerűsítés 
szükséges a megváltozott viszonyoknak megfelelően. Esetleg egyes tárgyak össze
vonása és új tárgyak bevezetése (a szociológiához hasonlóan pszichológiát), illetve 
ennek eldöntése is ide kívánkozik. 

A graduális képzésben megfontolandónak tartjuk a papíripari képzéshez hasonló 
oktatási rendszer megvalósítását esetleg más szakokon is. 

Szükség lenne az erdő-, faipari és papíripari mérnökképzés mellett a mérnök
tanár képzés bevezetésére is az iskolák igényei alapján. Esetleg egy-egy kurzus
sal, szakaszosan szervezve, az alapokat együtt oktatva, utána párhuzamosan a pe
dagógiai képzés a 3—4—5. évfolyamokban történne. 

A posztgraduális képzés igen nagy fontosságú. Előtérbe kerülését nem győzzük 
eléggé hangsúlyozni. Sok tényező indokolja, hogy előbbre lépjünk. Az eddigi tapasz
talatok alapján például a tudományos eredményeknek a gyakorlatba való gyorsabb 
átültetését e képzés (speciális szakok) résztvevőivel jobban lehet elérni. A tech
nikai, a technológiai váltás, a termékcsere felgyorsulása pedig megköveteli a rend
szeresen szervezett továbbképzést, sőt nem azokat követően, hanem azokat meg
előzően. 

Az Erdészeti és Faipari Egyetem terveinek és a szakmai igényeknek megfelelően 
rendszeres továbbképzés folyik több szakon (fatermesztési, környezetvédelmi, fa
feldolgozási stb.). Célszerű lenne azonban ökológus-mérnök és a már működő ok
tatók részére műszaki, mérnök-tanári kurzust is egy-egy esetben (nem rendszere
sen) indítani, ilyen képzést is biztosítani az EFE-n. Az egyre bővülő ismeretanyag 
a tudományos eredmények gyorsabb realizálását tenné lehetővé a kibontakozás, a 
megújulás és a megélénkülés érdekében. 

Javaslatunk például az is, hogy a posztgraduális képzésben, illetve egyes spe
ciális szakain a perszonális tényezők szerepének előtérbe kerülése miatt is szak-
szociológiai, szakökonómiai, szervezet- és vezetéselmélet stb. oktatására is sor 
kerüljön. 

A jövőben a kutatóintézetek munkatársait is jobban be kellene vonni a poszt
graduális képzés oktatóinak körébe, mivel a legújabb technológiát, technikát jól 
ismerik, és az ismeretadást korszerű eszközökkel, hatékonyan (videofelvételekkel) 
tudják biztosítani. 

A középfokú oktatásnál (technikus, szakközépiskolai, szakmunkás stb.) a távlati 
igényekre figyelemmel a képzési arányok javítására, korszerűsítésére is szükséges 
ügyelni. Jelenleg talán a munkás- (szakmunkás-, a betanított munkás-) -képzés 
aránya kisebb mértékű és nagyobb a technikus- és mérnökképzésé. Az OSZJ is 
felülvizsgálatra szorul, melynek alapján egyrészt a szakmák leágazásait kellene 
csökkenteni, szakmaösszevonásokat eszközölni az erdészet, de főként a faipar szak
ágazatában. Másrészt a különböző szinteket és azok követelményrendszerét (betaní
tott munkás, szakmunkás, technikus) kellene meghatározni. A teljes szakmai tevé
kenységrendszer lefedése, a technológiák folyamat jellegének erősödése (szemben a 
műveleti rendszerrel) az erdőgazdasági gépész szakmunkásképzés bevezetését is 
szükségessé teszi. Az egyes szakmák, illetve szakok beindítását körültekintőbben 



kellene elbírálni, és csak a megnyugtató feltételrendszer esetén engedélyezni. Tisz
tázni kellene a gazdálkodáson kívüli erdészeti tevékenységek (környezetvédelem, 
erdőőrzés, megfigyelés, rendezés stb.) szakemberigényeit és összehangolni az új fő
hatóságokkal (pl. Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztériummal). 

Tartalmi kérdések tekintetében a kiválasztott tanyanyag pontosan illeszkedjen 
a megváltozott szakmaszerkezethez. Világosabb célkitűzés kell a szakmunkás-, a 
szakközépiskolai, illetve a technikusképzés számára, mert ez is befolyásolja a köz
ismereti és szakmai tárgyak, valamint az elméleti és gyakorlati oktatás arányát 
A szakmaszerkezet, a specializáció szűkítésével együtt, csökkenteni kell a tantárgy
rendszer felaprózottságát. A korszerű, egyetemessé vált technikai elemeket be kell 
iktatni (pl. elektronika, mechatronika). Világosabban kellene meghatározni a szá
mítástechnikai képzés szakmai karakterét, specifikus elemeit. 

A betanított munkások képzését többlépcsős tanfolyami rendszerben lenne cél
szerű megvalósítani (pl. fűrészgépkezelőnek, fenyő-, nyár-, akác- stb. termesztési 
rendszerre való átállása). Ezt a képzést a munka melletti formában is meg lehetne 
valósítani, esetleg egy-egy környéken levő szakmunkásképzőben, összevontan. 

A betanított- és a szakmunkások továbbképzése is fontos. Ezért szükség lenne a 
szervezett, szisztematikus ismeretfelújító és -korszerűsítő tanfolyamok szervezésére. 
Ez elsősorban vállalati keretek között történne, de úgy, hogy össze kellene gyűjteni 
egy-egy terület (régió) valamennyi gazdálkodó egységénél (tsz, vízügy, közlekedés, 
ellátó-szolgáltató szervezet stb.) dolgozókat és így mindenünnen részt vennének 
a továbbképzésben. 

A munkavédelem területén a távlati fejlesztést két aspektusból közelítjük meg. 
Egyrészt szociális, illetve humánus oldalról és e célból a munka- és életkörülmények 
változását szociológiai vizsgálatokkal célszerű rendszeresen nyomon követni. Más
részt az EBOESZ korszerűsítésére a munka- és védőruha-felszereltség megújítására, 
kiszélesítésére lenne a jövőben nagyobb szükség. 

Tizennégy év után aktuális lenne egy újabb, empirikus vizsgálat. Az OEE szo
ciológiai és szociális bizottsága keretében indult el egy ilyen (az élet- és munka
körülményeket rendszeresen vizsgáló) munka, amelyben tanszékünk is közreműkö
dik. Az írásos interjú, a terepi, a munkahelyi szemrevételezéssel is párosuló munka 
kiterjed a mérnök, technikus, szak- és betanított munkás, ügyviteli, adminisztratív 
dolgozókra egyaránt. Célszerű a nők helyzetét külön, kiemelten is vizsgálni. E té
ren is egy komplex vizsgálatra irányul az együttes kezdeményezésünk. 

Az EBOESZ korszerűsítése, aktualizálása állandó, permanens feladatot jelent a 
jövőben is. Most — a távlatra vonatkozóan — a lényeg az lenne, hogy már nem 
elsősorban munkaműveletekre (műveletcentrikusság), hanem a munkafolyamatokra 
(rendszerekre, vagy legalábbis tipizált technológiai rendszerekre) koncentrált EBO-
ESZ-t kell kidolgozni, amelyet a technika-, technológiafejlődéssel párhuzamosan, 
rendszeresen korszerűsíteni szükséges. 

A munka- és védőruha-felszereltség esetében is célszerű annak mértékét, szintjét 
„hozzáigazítani" a mindenkori technológiai változásokhoz, a módosuló technikai és 
munkakörülményi változásokhoz. Pl. az erdőn végzett munka (fatermesztés, faki
termelés stb.) mindig zord, mostoha és egyéb körülmények között fog zajlani. Ezért 
egyrészt az időjárás viszontagságaihoz képest, a dolgozók mindig a humánusan el
várható módon és mértékben legyenek ellátva munka- és védőruhával. Azt nemcsak 
pótolni, hanem a „felszereltséget" is célszerű növelni. Másrészt szükséges a munka
hely olyan körülményeire is figyelemmel lenni — humanitárius megfontolásból —, 
hogy pl. az erdőn a dolgozóknak mobilizálható öltöző, mosdó, étkező, melegedő, 
csőbeállónak is egyaránt megfelelő létesítmények álljanak rendelkezésére. Elsősor
ban ilyenek rendszeresítéséről, azok felújításával, továbbfejlesztésével is az ember 
érdekében szükséges gondoskodni. 



JAVASLAT AZ MTA-MÉM ERDÉSZETI BIZOTTSÁG 
MUNKAPROGRAMJÁHOZ 
DR. RUMPF JÁNOS 

A kutatás, a fejlesztés, az oktatás és a gyakorlat szellemi kapacitásának és anya
gi erőforrásainak koncentrálásával, a szakma összefogásával törvényszerűen maga
sabb színvonalon és rövidebb idő alatt érhetjük el a kívánt eredményeket, mint az 
erők szétforgácsolásával, párhuzamos fejlesztésekkel, presztízskérdések miatt meg
osztva. \ 

Néhány fejlett ország példája meggyőzően igazolja az ilyen gazdasági kooperációk 
hatékonyságát a gépesítés, a technológiafejlesztés és a szakemberképzés területén. 
Svédországban a Skogsarbeten (a Svéd Fakitermelési Alapítvány), az NSZK-ban 
a Kuratórium für Waldarbeit und Forsttechnik — KWF (az Erdei Munkák és az 
Erdészeti Technika Kuratóriuma), Franciaországban az ARMEF (a Fakitermelés 
Racionalizálási és Gépesítési Társaság) létrehozásával sikerült megoldani a koráb
ban náluk is jelentkező fejlesztési és hatékonysági problémákat. A legfőbb ter
melők (állami vállalatok, nagyvállalkozók és magán-erdőtulajdonosok), az erdőipar, 
a kutatószervezetek, az oktatási intézmények, a gépgyártók és a szervezett munkások 
többé-kevésbé teljes körének összefogásával, a befizetett tagdíjakból gazdálkodva 
igazgatói tanács, kuratórium irányítja ezekben az országokban az egyes kutató
fejlesztő szervezetek munkáját és segíti az új eredmények terjesztését a gyakor
latban. 

Javaslom, hogy az MTA—MÉM erdészeti bizottsága kezdeményezze hasonló társa
ság, műszaki tanács hazai megalakítását, alapozva az egyes részterületeken már meg
lévő, kedvező eredményekre, illetve a biztató próbálkozásokra. Bátran állíthatjuk 
ugyanis, hogy egy ilyen összefogás az erdő- és fagazdaságunk egészére nézve ered
ményezne dinamikus műszaki fejlődést. 

AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET ÉS AZ MTA-MÉM ERDÉSZETI 
BIZOTTSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSE 
DR. HERPAY IMRE 

Az egyesület legfontosabb, több mint 100 éven át töretlenül képviselt célkitűzése 
az erdőgazdálkodás fejlődésének előmozdítása. Minden funkciónkban ennek kell 
megvalósulnia. Sikerrel vagy kevésbé sikeresen, de ennek az önmaga elé tűzött 
célnak érdekében dolgozott az egyesület. 

Az egyesületi tevékenység súlyát és jelentőségét megnövelte, hogy az MTESZ-ben 
tömörült egyesületeket az állami vezetés társadalmi szervezeteknek ismerte el, az
óta is legmagasabb szinten tájékoztatja az MTESZ országos elnökségét és a legfon
tosabb terveiről kikéri véleményét. Az MSZMP KB titkársága pedig olyan hatá
rozatot hozott, amely feljogosít bennünket segítő szándékú észrevételeink előterjesz
tésére, sőt ezt kötelességünkké teszi. 

Ebben a keretben a tudomány művelőivel való kapcsolatunk tulajdonképpen meg
alakulásunk óta megvolt. Talán nem szerénytelenség azt állítani, hogy együttműkö
désünk a kisebb-nagyobb hullámzástól eltekintve, mintaszerű volt. 



Helyi csoportjainknál és központi rendezvényeinken az előadók nagy része a tu
domány művelői közül kerül ki. Mindig is törekedtünk arra, hogy a kutatás leg
újabb eredményeit széles körben terjesszük, ill. tagságunk szakmai műveltségét 
minél magasabb szintre emeljük. Ugyanezek az alkalmak lehetőséget adnak a ku
tatóknak, hogy eredményeikről és terveikről megismerjék a szakemberek véle
ményét, majd a gyakorlatban való alkalmazás tapasztalatait. Nem túlzás azt állí
tani, hogy az egyesület közvetlen és élő kapcsolatot jelent a szakmai közvélemény
nyel. Ilyen kapcsolat nélkül a kutatás nem lehet elég hatékony. 

A magam részéről örömmel csatlakozom ahhoz a véleményhez, hogy az MTA 
erdészeti bizottságát tekintsük a legmagasabb erdészeti szakmai testületnek, önálló 
és egyedül csak a tudományos elemzésre alapozott állásfoglalásaikra nagy szüksége 
van a szakmának. Az egyesület megtiszteltetésnek fogja tartani, ha hozzájárulhat 
a bizottság eredményes munkájához, és ennek érdekében kapcsolatunk javulni fog 
többek között abban is, hogy egyesületünk lapjában, Az Erdőben kap tájékoztatást 
a szakközönség a bizottság állásfoglalásairól és javaslatairól. 

A következőkben javaslatot szeretnék tenni az OEE és az MTA erdészeti bizott
sága közötti együttműködés konkrét területeire a jelenlegi és a következő ötéves 
terv időszakára. 

Mi a legsürgősebb tudományos teendőnek tartjuk a következő 5 éves terv elő
készítését, egy olyan elvi állásfoglalás megfogalmazását, amely összefoglalja a hosz-
szú távú társadalmi érdek sérelme nélkül folyó erdőgazdálkodás feltételeit. Ez le
hetne az 1985. évi GPB—ÁTB politikai döntésének végrehajtása. Ha ezt nem tesz-
szük meg időben, akkor reménye sincs annak, hogy a következő ötéves tervben 
érvényesítsék a feltételeket. 

Miután ez ügyben levélben fordultam dr. Királyi Ernő és Grósz Károly elvtársak
hoz, Királyi elvtárs egy megbeszélést hívott össze, amelyen kinevezett egy öt főből 
álló bizottságot, akiknek feladatává tette az erdőgazdálkodás allergikus pontjainak 
összeírását. Ennek az anyagnak a megvitatására az 1988. márc. 24-i választmányi 
ülésen került sor. 

A kérdéskomplexum széles körű megvitatását még a múlt évben 1988. ápr. 28-ra 
irányoztuk elő ez évi munkatervünkben. Ezen minden tagunknak lehetősége lesz 
elmondani gondolatait. E két vita remélhetőleg jó segítséget fog nyújtani a tudo
mányos állásfoglaláshoz is. Annál is inkább, mert tudomásom szerint már több 
kutatási részeredmény rendelkezésre áll. 

Ugyancsak sürgős feladatnak látszik a Jugoszláviába exportált papírfa kérdése is. 
A velük kötött szerződés a 90-es években lejár. A meghosszabbítás vagy felmondás 
kérdése nagyon szerteágazó, bonyolult problémakör. Nagyon fontosnak tartanám a 
vagyonérdekeltségű erdőgazdálkodás kérdéseinek kutatását és olyan erdőtervezési 
módszerek kipróbálását, amelyek egy, a tartamosságot biztosító hozadékszabályozási 
rendszerben a kitermelhető fatömegnek fafajonként várható átmérőhatárait és minő
ségét is megadják. Az ilyen módon készült erdőtervek jelentős imnőségi fejlődést 
hoznának a kitermelt fa értékesítése, ill. hasznosítása terén is. 

A szaktársadalom az elmúlt években nem kapott elég információt olyan, alapvető 
kérdésekben, amelyek a kutatóknak talán természetesek, de az átlagnak nem. Szí
vesen állnánk az erdészeti bizottság rendelkezésére olyan rendezvényekkel, ame
lyek az egymás megértését szolgálják. 

Véget kell vetni a félreértések lehetőségének, amikor egy szakmai fogalmat nem 
egyformán értelmeznek, eljárásokat és módszereket nem úgy ismernek, ahogy eze
ket alkalmazzák. 

Szeretném remélni, hogy gyakran fogunk találkozni az MTA erdészeti bizottságá
nak tájékoztatásával Az Erdő hasábjain, a tudomány és a gyakorlat, az erdészet egé
szének egymásra hatása pezsdítően fog hatni egész ágazatunkra. 
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FAKITERMELÉSÜNK 
VIZSGÁLATA 

DR. VIDOVSZKY FERENC 

Az elmúlt években felerősödtek az erdőgazdálkodással kapcso
latos állásfoglalások. Az elismerés mellett egyre több elítélő kri
tika is hallható, olvasható. Tudnunk kell különbséget tenni orszá
gos gondok és helyi problémák között! Ma nem illik dicsekedni, 
pedig egyes gazdálkodók jogosan büszkék lehetnek tevékenysé
gükre. Természetesen előfordulnak egyes térségekben súlyos hi
bák is. 

Az alábbi vizsgálatokhoz, illetve megállapításokhoz a MÉM 
Erdőrendezési Szolgálat által készített erdőtervek és tanulmányok, 
valamint az erdőfelügyelőségeknek az erdőgazdálkodásról készí
tett évenkénti beszámolóiban közölt adatai szolgáltak alapul. 

Az erdőállomány-gazdálkodást kétféle feltételrendszer figyelembevételével 
lehet értékelni: 

1. Elfogadjuk a meglevő szabályozási rendszert és ezen belül végezzük az 
értékelést. Tehát azt vizsgáljuk, hogy a meglevő szervezetek hogyan lát
ják el kijelölt vagy körülhatárolt feladataikat. 

2. Az erdőállomány-gazdálkodás jogi, közgazdasági, szervezeti, irányítási 
rendszerét nem fogadjuk el. Ennek megváltoztatását feltételezve mondunk 
ítéletet a mai tevékenységekről. 

Magam részéről a hazai fakitermelés tervét, lehetőségét, tényszámait és prog
nózisát az 1. pont alatti feltételrendszert alapul véve, tehát a ma érvényes 
rendelkezések figyelembevételével elemzem. Célszerű azonban az azonos ér
telmezés érdekében néhány fogalmat előbb tisztázni. 

Fakitermelés éves tervszáma (terv): az erdőterv kezdő időpontjában megje
lenő fakitermelési előírások egy évre számított átlaga, vágásmódonként és fa
fajonként, területben és fatérfogatban kimutatva. Amíg az erdőterv érvényben 
van, addig a fakitermelési tervszám nem változik. A gazdálkodónál nagyobb 
területi egységre való számítás esetén (pl.: erdőgazdaság, erdőfelügyelőség, 
megye, ország stb.) az erdőtervenkénti fakitermelési tervszámokat összeadják. 

Fakitermelés éves erdőtervi lehetősége: mivel a fakitermelések nem ponto
san követik a fakitermelés tervszámát, a fakitermelés éves erdőtervi lehetősé
gét megkapjuk, ha az erdőterv kezdő időpontjában megjelenő, összes fakiter
melési előírásokból levonjuk az erdőterv érvényessége óta végrehajtott ösz-
szes fakitermeléseket, és elosztjuk az erdőterv érvényességéig hátralevő évek 
számával. 

Az éves erdőtervi lehetőség minden évben kisebb-nagyobb mértékben vál
tozik. A gazdálkodónál nagyobb területi egységre számítva, a fakitermelés éves 
erdőtervi lehetőségeit össze kell adni. 



Fakitermelési prognózis: az erdőterv érvényességi idején túlmutató, célirá
nyos fakitermelési lehetőség. Feladta, hogy egy meghatározott erdőterületre 
a fakitermelés tervezéséhez alapinformációt szolgáltasson. 

A fakitermelési prognózis elkészítésének célja, hogy az ágazati vagy vállala
ti stratégiai tervezéshez segítséget adhasson, az erdőrendezésben pedig irányt 
mutasson a fakitermelési tervszámok kialakításához. 

Véghasználatok tervszáma és végrehajtása 

Az érvényben levő rendelkezések szerint a véghasználatok tervezésének, vég
rehajtásának értékelését elsősorban a a mennyiségi mutatók alapján lehet 
elvégezni. Az erdőtervek hozamszabályozása, a véghasználatok éves teljesíté
sének fafajonkénti értékelése, az erdőfenntartási járulék képzése a fatérfogat-
hoz kötődik. 

Külön a fatéríogat- és külön a területszámokat figyelve a véghasználatok 
tekintetében megközelítően teljesülnek az erdőtervek mennyiségi előírásai (1. 
táblázat). 

A kétszeri túlteljesítés (1985-, 1986-ban) okait külön elemzéssel fel lehetne 
tárni, de általában az látható, hogy a terv és végrehajtás arányaiban szinte 
mindig kisebb a véghasználati területszázalék, mint a fatérfogat-százalék. Ez 
a tény két okkal magyarázható: az erdőtervi becsült fatérfogathoz viszonyít
va nagyobb a ténylegesén talált mennyiség, másrészt — és arányaiban nagyobb 
mértékben — a gazdálkodók a jobb minőségű faállományok kitermelését vég
zik elsősorban. Erre utal a m 3/ha értékek alakulása is. Az 1 hektárra jutó fa-
térfogat terv- és tényszámainak összevetése már igen régen azt jelzi, hogy 
a véghasználatok végrehajtása kedvezőbb a tervezettnél, de úgy is mond-

1 . A véghasználatok országos alakulása 
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év 
bruttó 1000 m 3 % ha % m- /ha év Fakitermelés 

éves tervsz. 
Végrehajtott 
fakitermelés 

- | - - 1 0 0 Fakitermelés 
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Végrehajtott 4 .100 Terv Végrehajtás 

1975 5314 4431 83 24224 19293 80 219 230 
1976 5332 4568 86 23679 19812 84 2 25 231 
1977 5289 4662 88 23215 19496 84 228 239 
1978 5359 4828 90 23120 19914 86 232 242 
1979 5425 5006 92 22866 20133 88 237 249 
1980 5510 5233 95 23128 20898 90 238 250 
1981 5572 5471 98 23128 21363 92 241 253 
1982 5682 5451 96 23479 21650 92 242 252 
1983 5 7 7 0 5493 95 23826 21988 92 242 250 
1984 5789 5516 95 23 579 22736 96 246 243 
1985 5899 6018 102 24107 24 481 102 245 246 
1986 6002 6056 101 25122 24635 98 239 246 
1987 6107 5 7 5 9 94 26155 23440 90 233 246 



hatjuk, hogy az átlagosnál jobb faállományok kerülnek kitermelésre. Ezt ed
dig a rendelkezések nem tiltották. A gazdálkodók válogathattak a véghasz
nálatra előírt erdőrészletek között. Az éves nyereségérdekeltségből következő
en egészen „természetes", hogy a kedvezőbb adottságú erdőrészleteket termel
ték ki. Ugyanakkor az erdőterveknek a 10 évnél korábbi megújítása is segít
hette a jobb erdőrészletek kiválogatási lehetőségét. Mert ha egy gazdálkodó 
pl. 8 évig általában az átlagosnál kedvezőbb erdőterületeit vágta ki, és 8 év 
után új erdőtervhez juthatott, akkor a kilencedik évben már az új átlagot, az 
új lehetőséget vehette figyelembe az éves fakitermelési tervének összeállítá
sakor. 

összességében, úgy gondolom, a véghasználatok országos mennyiségi terv-
és tényszámai senkiben sem válthatiák ki a helytelen erdőállomány-gazdálko
dás gondolatát. Egyes gazdálkodók az értékesebb fafajok véghasználatát nem 
minden évben úgy végzik, ahogyan azt az erdőtervek átlagszámai indokol
nák. Ennek oka néha a természeti jelenségek szélsőségei, melyek rendkívüli 
törésekben, száradásokban mutatkoznak. Emellett a piaci igények rövid távon 
való érvényesítésének „kényszere" is nagy csábításként hat erdőgazdálkodá
sunkban. A kirívó, hibás eseteket sokkal hamarabb észreveszik, mint a nor
mális, tehát jó tevékenységeket. A hibákból általánosítva igen szomorú ké
pet is alkothatunk. Mert vannak gazdálkodók, akik az elmúlt évek mindegyi
kében tölgyből jóval többet (20—30%-kal) termeltek, mint az erdőtervi átlag 
azt lehetővé tette volna. Ugyanakkor még több gazdálkodó teljesítette a tölgy 
véghasználati fakitermelését 80—95%-ra. 

Véghasználatok prognózisa 

A prognózisok készítésénél több módszer közül választhatunk. Az egyik eset
ben a múlt időszak tényszámai és törvényszerűségei alapján, függvényszerűen 
ábrázoljuk az időbeni változásokat és ezen függvény jövőbeni értékei képezik 
a prognózist. 

A másik esetben a prognosztizálandó esemény jövőbeni — könnyebben fel
tárható — körülményeit határozzuk meg és ebből következtetünk a prognosz
tizálandó esemény változására. Prognózis készítésére alkalmazható a szimu
láció módszere is, vagyis a vizsgálandó terület változásának törvényszerűsé
geit feltárva, évről évre előrehaladva rögzítjük az eseményeket. 

A fakitermelési prognózis elkészítésekor a fenti módszerek mindegyikéből 
merítettünk, de legnagyobb mértékben a szimuláció módszere érvényesült. 

Az erdővel, mint megújítható, sőt bővítetten újratermelhető természeti erő
forrásunkkal hosszú távon való, ésszerű gazdálkodás azt követeli, hogy nem 
a fakitermelésünket kell a piachoz igazítani, hanem fordítva, a hazai távlati 
fakitermelési lehetőség mainál pontosabb feltárása után, a faipar szerkezetét 
és a külkereskedelmet kell az igényekhez igazítani. Ennek érdekében a faki
termelési prognózis készítésekor a hosszú távon, egyenletesen kitermelhető 
fakitermelési lehetőséget, mint maximumot tártuk fel egy pontosan megha
tározott feltételrendszer körülményei között. 

Az 1986—2030 közötti véghasználati prognózis feltételrendszere: 

I. a) Tervezett erdőtelepítés csak 1990-ig került figyelembevételre, 8000 ha/év 
területtel és az alábbi fafaj arányokkal: tölgy 15%, akác. 17%, egyéb 
kemény lomb 7%, nemesnyár és fűz 16%, hazai nyár és egyéb lágy 
lomb 14%, erdeifenyő 15%, feketefenyő 13%, egyéb fenyő 3%. 



b) Az 1984—2015 közötti véghasználati mennyiségek kiszámításánál az aláb
bi forrásokat használtuk fel: 

— érvényes erdőtervi előírások, 
— ahol nem volt érvényes erdőtervi előírás, ott az erdőnevelési modell

táblák vágásérettségi koraival történt a prognosztizálás az 1984. ja
nuár 1-jei aktualizált adatokból kiindulva (VHOPT-modell), 

— a tervezett erdőtelepítések várható véghasználati lehetőségei, 
— a folyamatban levő és várható erdőfelújítások (csak a rövid vágás

fordulójú fafajok) várható véghasználati lehetőségei. 

c) 2015 után a véghasználati lehetőséget a lassan növő fafajoknál az 1981. 
január 1-jei állapotból levezetett, 2020-ra és 2030-ra előállított véghasz
nálati hozamterületekből számítottuk ki. 
Gyorsan növő fafajok esetében a felújításból és az erdőtelepítésből adó
dó véghasználati lehetőségek voltak a meghatározók. 

d) Az előbbiek alapján 1986—2030. között az összes véghasználati lehető
ség 289,46 millió bruttó m 3 . 2015-ig nem szabad túllépni a 6,3 millió m 3 

évi véghasználati mennyiséget, 2015 után a véghasználati lehetőség 
növekszik. 

e) A prognózis nemesnyár esetében az V—VI. fatermési osztályú faállo
mányok és az akác VI. fatermési osztály esetében elsősorban fenyőfel
újítással számol, amelynek vágásérettségi kora magasabb. 
Elkészült a fakitermelési prognózis az 1990—2000. közötti 150 ezer hek
táros erdőtelepítési program figyelembevételével is. Ezzel 2030-ig 14,28 
millió m3-rel növelhető a véghasználati és 7,31 millió m3-rel az elő
használati fakitermelés. Ennek az emelt színű erdőtelepítésnek a fakiter
melést növelő hatása 2050 után fog jelentkezni. 
A fakitermelési prognózist országosan a 2. táblázatban feltüntetett nyolc 
fafajcsoport bontásban készítettük el. A prognózis készítése során ter-

2. Véghasználati adatok országos összehasonlítása 
1000 m3 

F A F A J 

1 9 8 7 é v i 
1 9 8 6 - 2 0 3 0 p r o g n ó z i s 

1 9 8 7 - é v i á t l a g a 
F A F A J 

t e r v t é n y 

1 9 8 6 - 2 0 3 0 p r o g n ó z i s 

1 9 8 7 - é v i á t l a g a 

Tölgy 774 611 820 
Cser 951 991 1 0 1 0 

Bükk 377 357 440 

EKL 385 288 430 
Akác 1909 1748 1 7 5 0 
Nemes nyár 99Ő 1084 1 0 0 0 
E L L 460 3 7 2 5 1 0 

Fenyő 254 309 3 4 0 

Összesen 6 1 0 8 5760 6 3 0 0 



mészetesen nem vehettük figyelembe a helyi korlátozó körülményeket 
(feltártság hiánya, természetes felújítás lehetőségei stb.), így a valós 
fakitermelési tervek a prognózisnál kevesebb faanyaggal is számolhat
nak. 
A fakitermelési prognózis készítése során először 5 éves időszakokban 
számítottuk ki a véghasználati lehetőséget, majd kiegyenlítettük az 
egyenetlenségeket olyan elvvel, hogy fakitermelést előre nem hoztunk. 
Az egyenetlenségek részbeni magyarázata viszonylag könnyű. Pl. az 
1965—1975. évek között végrehajtott nagy faállományszerkezet-változta
tási program keretében igen sok akácosból fenyves lett. 1980-ban a 10 
—20 év közötti korosztályban 73 040 ha akácos volt, ugyanakkor 1986-
ban ugyanebben a korosztályban csak 52 489 ha. A különbség igen je
lentős: 20 551 ha. Mivel az akác vágásérettségi kora kb. 30 év, és az 
akác átlagos véghasználati fatérfogata 217 m 3/ha (1986), akkor 10—20 
év múlva a fenti területhiány évente átlagosan 446 ezer m 3 kitermel
hető akác fatéríogat hiánnyal egyenértékű. Az óriási fenyvesítési prog
ram eredményeként (az 1970-es 121 993 ha-ról 1987-re 237 368 ha-ra nőtt 
a fenyő területe) a fenyő véghasználatok csak 2020 után emelkednek 
ugrásszerűen. 

Az 1960-as évek második felének és az 1970-es évek első felének „cellulóz
programja" kiegyenlíthette volna az előbbi szerkezetátalakításból keletkező 
átmeneti hiányt. Sajnos azonban a telepítéseknek és a faállomány-nevelések
nek a szakszerűtlenségei ezt nem tették lehetővé. 

A fakitermelési lehetőség ingadozása természetes következménye a hazai 
erdőállományok egyenetlen fafaj-, kor-, szerkezetállapotának. A sok fafajú, 
zömmel lombos erdőállomány-gazdálkodásban ez szinte törvényszerű. Az erdő
rendezésre hárul az a felelősségteljes feladat, hogy a hosszú távú erdőtervezés 
során olyan végrehajtható erdőállomány-nevelési, véghasználati, erdőfelújí
tási terveket készítsen, melynek eredményeként hosszú távon egyenletes fa
kitermelést lehet folytatni. Az Erdőrendezési Szolgálat és jogelődjei ennek 
a szabályozó, kiegyenlítő tervezésnek mindig eleget tettek. 

A mai fakitermelési prognózis azt mutatja, hogy 40 éven keresztül évente 
6,3 millió m 3 faanyag a véghasználatokból kitermelhető. (Az eddigiek során 
ekkora véghasználatot még sohasem hajtottunk végre.) Ha azt a 6,3 millió 
m 3-t termelik ki, amit az erdőrendezők előírtak, akkor az erdőállományaink ál
lapota és termelőképessége hosszú távon sem fog rosszabbodni, sőt javulni fog. 

A fakitermelési prognózis feltételrendszerének bármilyen változtatása az 
egész prognózisra kihat. A minimálisnak hitt változások hatása is igen jelen
tős lehet 20—30 év múlva. Például, ha az erdőtelepítésre kerülő fafajok ará
nya a tervezettől eltér, ha az átlagos vágásérettségi kor másként alakul mint 
ahogyan azt terveztük, ha a hektáronkénti fakészlet módosul stb. 

Növedékfokozó gyérítés 

A 3. táblázat a növedékfokozó gyérítések 1975—1987. közötti országos ter
vét és végrehajtását szemlélteti. Ezekkel az eredményekkel már több szem
pontból sem lehetünk elégedettek. Az előírt területnek csak 80—95%-án haj
tották végre a növedékfokozó gyérítést, de ahol ezt elvégezték, ott a tervezett
nél jóval több faanyagot termeltek ki hektáronként. 

Azon is el kell gondolkodnunk, hogy amíg a növedékfokozó gyérítés hek
táronkénti fatérfogata 1975. óta csak 8%-kal növekedett, addig az előírása 
29%-kal nőtt. 



1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 

év 
bruttó 1000 m 3 % ha 7. m 3 / hn év Fqki ter rne 

les éves 
- teTv/c-Mmn -íStP'ftgi- -£•100 Faki terme 

les eves 4-100 Terv Végrehajtói 

1975 9 2 9 1 0 3 7 112 2 6 2 0 0 21176 81 35 49 

1976 9 0 7 1071 118 2 5 3 6 7 21380 84 36 5 0 

1977 9 0 2 1015 113 2 5 1 2 4 19952 79 36 51 

1978 946 1036 109 2 4 8 6 6 19794 80 38 52 

1979 9 5 2 1 0 4 0 109 2 5 0 3 7 1 9 2 5 4 77 38 5 4 

1980 9 7 4 1 0 2 3 105 2 4 5 2 6 1 8 9 6 2 77 4 0 5 4 

1981 9 9 2 1 0 3 5 104 2 3 7 6 6 1 9 3 0 5 81 42 5 4 

1 9 8 2 1 0 2 2 1 0 7 0 1 0 5 2 5 1 3 4 19266 77 41 5 6 

1983 1 0 3 4 1081 1 0 5 2 4 5 7 6 1 9 9 6 8 81 42 5 4 

1984 1 0 3 0 1015 9 9 2 3 8 7 3 18041 76 43 5 6 

1985 1011 1 0 4 0 1 0 3 2 3 4 1 7 19801 8 5 4 3 5 3 
1986 9 8 3 1 1 1 4 113 21951 j 2 0 8 4 0 9 5 4 5 53 

1987 9 5 1 1011 1 0 6 2 1 2 1 3 1 9 2 5 6 91 4 5 5 3 

4. A törzskiválasztó gyérítések országos alakulása 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

év 
bruttó 1 0 0 0 m 3 % ha % ha év Fakitermelés 

éves tervsz. 
Végrehajtott 
Fakitermelés -§-•100 Fakitermelés 

éves tervsz. 
Végrehajtott 
fakitermelés -6- . 100 Terv Végrehajtás 

1975 807 817 101 3 2 8 4 0 25933 7 9 25 32 
1976 811 8 9 9 111 32277 28062 8 7 25 32 
1977 816 8 8 2 108 31903 27036 85 26 3 3 

1978 824 923 112 3 1 6 7 0 2 7 2 7 9 86 26 3 4 

1979 8 5 6 9 2 8 108 31749 2 6 5 2 7 8 4 27 3 5 

1980 8 7 9 9 5 9 109 32139 2 7 2 5 3 3 5 27 3 5 

1981 878 1 0 5 9 121 3 0 2 0 8 2 9 5 1 2 98 29 3 6 

1982 912 1 1 0 2 121 3 0 8 4 6 29421 9 5 3 0 37 

1983 897 1051 117 3 0 2 8 8 2 9 7 2 0 98 3 0 35 

1984 8 8 0 9 8 9 112 2 9 1 5 1 27712 9 5 3 0 36 

1985 8 5 5 9 6 4 113 28314 2 7 0 6 7 96 3 0 36 
1986 8 2 7 982 119 27110 2 7 7 0 6 102 31 35 

1987 8 0 0 8 4 5 106 25914 2 5 5 3 6 I 9 9 31 35 



A 7 elmúlt években kiadott erdőnevelési modellek a nevelővágások terve
zése Í meg í tö í é í a belenyúlás szempontjából egységesebbé teszik. Az azon
ban n l X é P p e n hiba, ha évente néhány ezer hektáron nem vegzxk el a 
növedékfokozó gyérítéseket. 

Törzskiválasztó gyérítés 

Az országos összesítőt nézve (4. táblázat) a törzskiválasztó gyérítések terv-

S?S1 t*J£2rü ennél valamivel k i s e b b . enldneve-

SS modeUtáblák pedig ennél magasabb ajánlásokat tartalmaznak. 

Összefoglalás 

Az erdőállomány-gazdálkodás jelenlegi szabályozási körülményei között vizs
gálva az országos fakitermelési terveket és tényadatokat, problémákat csak 
a növedékfokozó gyértítések területén vethetünk fel. Ugyanakkor látnunk kell, 
hogy a fakitermelés szabályozásában és értékelésében az eddigi általános 
mennyiségi szemléletet meg kell erősíteni, fokozottan ki kell egészíteni mi
nőségre utaló jellemzőkkel is. Ezt az igényt nemcsak a 80-as években sokat 
hangoztatott jelszavak erdészeti adaptálása mondatja ki, hanem fakitermelé
sünk helyzete kényszerít bennünket, hogy amikor a fakitermelési tényadatok 
ennyire megközelítették a lehetőséget, jobban figyelhessünk a minőségre is. 

AZ ÉKÁSÓTÓL A HELIKOPTER FELE 

„Szakmánk alapja az erdőművelés!" 
— hívta fel nemrég jelmondat figyel
münket a helyes sorrendiségre. Annak 
ellenére, hogy az erdősítési kötelezettség 
— és még sorolhatnánk, mi minden — 
a véghasználatot követően fogja karon 
az erdőművelőket. Az a véghasználat, 
amelynek láttán gondolkodóba ejtett a 
szűk emberöltőbe zsúfolt sok változás, 
s ami annyiban érdemel csak említést, 
hogy alaptöveinek elhelyezését — épp 
huszonöt éve — társaimmal karöltve se
gítettem. Hangos elmélkedésre a kidön
tött törzsek tompa puffanása bátorít. 

A nyáras ültetésének kezdete egybe
esett egy jelentős korszakot — a poli
tikai gazdaságtan nyelvén a szocialista 
gazdaság alapjának létrehozását — kö
vető évekkel. A termelés újszerű ala
kulása nagyban, a megfigyelésre szánt 
populétum megteremtése kicsiben, a 
nagy lehetőségek, új ismeretek szerzésé
nek feltételeit testesítette meg. És mi
csoda ismereteket gyűjthettem!? A tech
nikai haladás álmomban sem képzelt 

távlatokat járt be rövid idő alatt, nem
csak erősen nagyító szemüvegen át vizs
gálva! Még ha itt-ott kissé torz is a 
látvány! 

A technika hordozói akkor szűkebb 
szakmai környezetemben: Béla, a mun
kacsapat vezetője. Mari néni, Sanyi bá
csi, Teri, Rózsi, Juli és Mari mint mun
katársak, akik vállán néha összekoccant 
az épp munkára szánt technika — ka
pa, ásó, meg ékásó. Gyalog haladtak és 
járták be a korábban el sem képzelt 
távlatokat a lakásuk és az erdei mun
kahely között és vissza. 

Valamivel később terepjáró gépkocsi
ban zötyögve került az erdőre ember és 
technika: az ültetők a lábuk közé szo
rított kapával és ékásóval, a fakiterme
lők motoros műrésszel, fejszékkel, ben
zines és olajos kannákkal az ülés alatt; 
s amíg egy ültető pár naponta alig több 
mint tizedhektárt ültetett be csemeté
vel, hogy a most megeredőkből, meg a 
jövőre pótoltakból nyolcvan év múlva 
újra vágható erdőt érleljen a természe-



ti erő, a két fakitermelő ez alatt két
szer akkora területen döntötte le az idős 
faállományt, hogy az ültetőknek más
nap kétszer annyit kelljen dolgozni, ha 
el nem megy a kedvük az egésztől. 

Az idősebbje már nem kedvetlenedik! 
Ékásójuk hallatlan ügyességgel hasít he
lyet a magoncnak, arcukon rejtélyes, a 
teremtés örömét, a jövő átélését kife
jező mosoly, ösztönösen érzik az axió
ma lényegét, amelyet Kirchhofí tollá
ból vett át Marx: „A hosszú termelési 
idő (amely csak viszonylag kicsiny munka
időt foglal magában), s ennélfogva a meg
térülési periódusok hosszú volta az er
dőművelést kedvezőtlen ággá teszi a ma
gán és ezért a tőkés üzem számára.. . 
Egyáltalában, a kultúra és az ipar fej
lődése kezdettől fogva oly tevékenynek 
mutatkozott az erdőségek pusztításában, 
hogy ezzel szemben mindaz, amit meg
fordítva, az erdők fenntartása és léte
sítése érdekében tett. teljesen elenyé
sző." A magángazdaság kénye-kedve már 
régen nem okoz kárt, ezt tudják, hiszen 
folyamatosan nő az ország erdőterülete. 
De, hogy milyen erőfeszítéssel, azt ér
zik! 

A fiatalabbja. ha odakerül, hamar be
leun a teremtésbe, pillanatok alatt el
megy a kedve az egésztől. Aligha ol
vashatunk olyan hirdetést is, hogy „Cse
meteültetést vállalok!". Tömegesen sem
miképp! 

Fakivágást? Fakitermelést? — Gyak
ran találkozhatunk a hirdetéssel! — 
Mert hát a használati érték vonzalma, 
mellette a technikai haladással, amely 
a fűrészelés gépesítésével nem állt meg, 
objektíve is a fahasználat felé csábít. 
Egyre inkább gépek vágják, darabol
ják, vonszolják, emelik, valamint ráz
zák a fát és a gépkezelőt, aki délután
ra imár kába, amikor belekezd a gmk-
ba. Az MRP, a Druzsba, a STIHL Cont-

ra, a STIHL AV és a Makeri; a „gyí, 
Ráró", a ZELOP. kerékpár, a forwar-
der. a KSK és a Morbark; a Csepel, a 
Tatra, a ZIL és a Kamaz; a gatter, a 
körfűrész, a gyalu és a szárítósorozatok 
vágnak, aprítanak, visznek és húznak 
a csúcson! 

Ezzel szemben a hegyvidék legjellem
zőbb ültetőeszköze: az ültetővas (ékásó, 
ültetőlándzsa)! Az erdősítés használati 
értéke: az egységár, tehát az érték, a 
ráfordítások; különösebb járadék híján 
nem ösztönöz a technikai felszereltség 
növelésére. Marad tehát az ékásó, meg 
akik dolgoznak vele. Közel egyidősek. 

Űgy érzem, tovább kellene próbálkoz
ni az ültetővas gépesítésével! Olyan, vi
szonylag egyszerű, szapora, látványos, 
vonzóan fizető technikát kitalálni, ame
lyik minden vonalon elébemegy a kiter
melés örömeinek, továbbá nem kiállí
tási tárgy csupán. Két haszna is lenne. 
Először: arra ösztönözné a kitermelőket. 
hogy utolérjék az ültetés műszaki szín
vonalát, ezzel aztán nagy fába vágnák 
a fejszét, a gatterosok örömére! Má
sodszor: nem lógna ki a sorból — mint 
ahogy kilóg — az a helikopter, ame
lyik évente végigszórja különféle sze
rekkel a csemetével beültetett szavan
nákat, beszórja az idejében nem érte
sített és a magas fűvel begyepesített 
területen ültetőket, akik ülhetnének in
kább a helikopteren, hogy melegük le
gyen. Mert a szavanna igazából meleg 
vidékek vegetációja. 

Az ültetőgép ez alatt beültethetné cse
metékkel a parlagot, esetleg közremű
ködne bizonyos hátralékok felszámolásá
ban. 

Leniünk tehát! Az ékásótól a helikop
ter felé. 

Apatóczky István 

Mit tehet az erdész az erdőért? — teszi fel a kérdést Edwin Plattner az Öster-
reichische Forstzeitung 1988. évi, 4. számában megjelent cikkében, amelyet Johan-
nes Ferenczyvel együtt írt. 

A kérdés felvetésére az erdők hete nyújtott alkalmat, amelynek keretében a két 
szerző erről a témáról hosszas tanácskozást folytatott. Még egy 1930-ban született 
megállapítással kezdik a feltett kérdésre adott választ, amely szerint: ,.Az erdész 
alkalmazott vagy hivatalnok, akinek az a feladata, hogy az erdőt ápolja. Ez az 
ápolás abból áll, hogy megneveli és kiülteti a csemetéket, elvégzi a gyérítést. Sok 
esetben az erdésznek kell elintéznie a faértékesítést. a munkások alkalmazását és 
fizetését. Munkájához tartoznak továbbá a vadvédelemmel, az erdővédelemmel, az 
utak karbantartásával, valamint az erdei patakok és tavak partjának rendben tar
tásával kapcsolatos feladatok." 

Az erdész tehát az erdőért dolgozik. Érvényes-e napjainkban is ez a hivatásbéli 
megfogalmazás? Általában igen, azonban a megnövekedett feladatok miatt nem
csak közvetlenül az erdőben dolgozik, de mindig az erdőért tevékenykedik. A fel-



adatok növekednek, a személyi állomány csökken. Ezt igazolja, hogy 1976. és 1986. 
között az erdészek száma Ausztriában 2065 főről 1824 főre apadt. Természetes, hogy 
a tulajdonviszonyok függvényében a legtöbb erdész magánerdőkbein. a szövetségi 
erdőkben, valamint a tartományi és községi erdőkben és hivatalokban dolgozik. 
A különböző feladatok és az osztrák erdők nagy jelentősége, valamint az erdők 
egészségi állapotának a növekvő problémája megsokszorozta a tennivalókat, mi
közben az erdészek létszámcsökkenése elérte a 12%-ot. A legutóbbi erdőtörvény 
Ausztriában 1975-ben jelent meg, amelynek értelmében a társadalmi érdekek biz
tosítása miatt az erdők fenntartásának érdekében 500 ha-onként egy erdészt kö
telesek alkalmazni. Ausztriában az erdősültség 46%, az erdők területe 3,86 millió 
ha. Nincs biztosítva az erdők ellátása, mert számos erdész nem az erdészkerületi 
szolgálatban működik. A közölt számítások szerint átlagosan 6500 ha területet kell 
egy erdészszakembernek ellátnia. 

Indokolt a szakképzést napjaink szükségletéhez igazítani. A képzés az erdész
iskolában kezdődik, amely érettségivel fejeződik be. Ezeknek az iskoláknak az a 
képzési célja, hogy kellő színvonalon oktassa az erdészhivatás ellátásához szüksé
ges ismereteket. Lassan hajtják végre az oktatási reformot, amelyről évek óta 
tanácskoznak. Az oktatást a harmadik és a negyedik év után három, illetve egy 
hónapos gyakorlattal egészítik ki. Az érettségi után legkevsebb kétéves gyakorlatot 
kell szerezni, mielőtt a jelöltek államvizsgát tehetnek. Ezt a tanulóknak kereken a 
60%-a választja. Csak az eredményes államvizsga után viselheti az erdész címet és 
vezethet 500 ha-nál nagyobb erdészkerületet. 

Néhány erdészetnél megkísérelték szakosított erdészekkel a jobb eredmények el
érését. Ma már el lehet mondani, hogy ez a rendszer nem volt eredményes. A 
szakosodás negatívan hatott az erdők állapotára. Éppen az erdei biotop szempont
jából fontosabb, a tapasztalatok, a jó áttekintés és a természetes folyamatok gyűj
tése. A szakosodás az erdőért való együttes felelősség elvesztéséhez vezet! Helye
sebb az erdőért való felelősséget egy kézben tartani. , 

Az erdész feladata az erdő számára elviselhető állapotban tartani a vadlétszámot. 
A növekvő vadkárosítás és a túlszaporodott vadlétszám érthetően igazolják, milyen 
fontos követelmény ez az erdésszel szemben. 

Éppen napjainkban igényli az erdő a legjobb szakmai erőket, mert ez az öko
szisztéma növekvő terheléseket kell, hogy elviseljen. Ezzel kapcsolatosan a tenni
valókat nem lehet az íróasztal mellől és minimális létszámmal ellátni. Az erdé
szeknek az újszerű problémák miatt, a nyilvánosság előtt kell az erdőért kiállni. 

Mindenekelőtt az erdők kedvező állapotáról kell gondoskodni, amely a faállomány 
létesítéssel, a fafajmegválasztással kezdődik, a természetes felújítás szorgalmazásá
val folytatódik, egybekapcsolva a kisparcellás gazdálkodással, az ésszerű erdei út
építéssel, a faállomány-kímélő gyérítésekkel és fakitermelési módszerekkel. A csa
padék az utóbbi 20 évben csökkenő tendenciájú. Éppen ezért fontos, hogy az erdő
feltárással ne okozzunk túl nagy drenázshatást. Mindezt a szakosított erdészekkel 
szemben csak a jó áttekintéssel rendelkező kerületvezető erdész tudja megvalósítani. 

A sokféle feladat megkívánja az állandó továbbképzést, valamint a törvény ál
tal meghatározott erdészlétszám alkalmazását. A szakszemélyzet csökkentése bűn 
az erdő ellen és egyúttal megnehezíti a fiatal erdészek elhelyezkedését. 

Az erdész a sokféle feladat és törvényes kötelezettség miatt nem kizárólagosan 
az erdőben látja el feladatát, azonban minden tevékenysége arra kell, hogy irányul
jon, hogy mindig az erdőt kell szolgálnia. 

Ref.: dr. Sólymos Rezső 

Microsoft a világ egyik legnagyobb és legismertebb szoftverháza. Központja az 
Amerikai Egyesült Államokban van, több leányvállalata található a fejlett tech
nológiát alkalmazó országokban. Az OEE-t megkereste NSZK-beli leányvállalatának 
képviselője azzal, hogy szívesen tartanának az edészek részére szoftverbemutatót. 
Budapesten, az elektronikai koordinációs bizottság szervezésében, a rendszerszerve
zési szakosztály rendezésében Sopronban került sor előadások keretében a bemu
tatóra. Dr. Herpay Imre elnök megnyitója után dr. Zumpf András (ERFATERV) 
a „Multiplan" (Microsoft) elektronikus tervezési rendszert és Dámosy Zsolt (Micro
soft, NSZK): WINDOWS integrált programcsomagot mutatott be. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Rovatvezető: Gáspár-Hantos Géza 

RENDEZVÉNYNAPTÁR 
J Ű L I U S 

1— 2.: Erdésznők országos találkozója SOPRON 
15.: Szlavóntölgy-gazdálkodás (erdőművelési szakosztály) G Y U L A 

22.: Az erdő- és vadgazdálkodás időszerű kérdései 
(balaton-felvidéki helyi csoport) KESZTHELY 

24.: Fásítás — erdőtelepítés — termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás 
(szolnoki helyi csoport) SZOLNOK 

A U G U S Z T U S : 

5—6.: Országos fakitermelő-verseny (kaposvári helyi csoport) ROPOLY 
6.: Erdésznap (miskolci helyi csoport) MISKOLC 

12—13.: Közgyűlés — „Több erdőt az emberért" DEBRECEN 
18.: Természet- és környezetvédelem jelentősége a Tiszai Tájvédelmi Körzetben 

(szolnoki helyi csoport) SZOLNOK 
22—24.: Az erdőpusztulás biológiája SOPRON 

26.: A Magas-Bakony természetvédelmi területei és az erdőgazdálkodás 
viszonyai (balaton-felvidéki helyi csoport) BAKONYBÉL 

S Z E P T E M B E R : 

8.: Kötélpályás anyagmozgatás hegyvidéken (erdőhasználati szakosztály) EGER 
10.: Az erdővédelemben alkalmazott új és a közeljövőben alkalmazható 

hazai és külföldi növényvédő szerek ismertetése (erdővédelmi szakosztály) BUDAPEST 
14.: Magtermelő állományok védelme (vértesi helyi csoport) T A T A B A N Y A 
15. Nemzeti parkok az Egyesült Államokban (Békés megyei helyi csoport) G Y U L A 
16.: Faanyagszállítás, rakodás, gépesítés (vértesi helyi csoport) T A T A B Á N Y A 

16—17.: Az erdeifenyő helye a magyar erdőgazdálkodásban 
(erdőművelési szakosztály) KECSKEMÉT 

23—24.: VII. országos erdőrendezési napok (erdőrendezési szakosztály) EGER 
30.: Az erdőművelés helyzete (debreceni helyi csoport) DEBRECEN 

Az országos választmány 1988. április 7-én, Budapesten, dr. Herpay Imre elnök 
vezetésével ülést tartott. Az elnöki megnyitó után dr. Schmidt Ernő vezérigazgató, 
országgyűlési képviselő ismertette „Az erdőgazdálkodás időszerű kérdései"-t össze
foglaló bizottsági jelentést. A jelentést élénk vita követte. (A jelentést, a választ
mányi ülésen és a június 2-i vitanapon elhangzottakat részleteiben fogja közölni 
AZ ERDŐ egy későbbi száma.) 

A gépesítési szakosztály kihelyezett ülését Sopronban, az Erdészeti és Faipari 
Egyetemen rendezte meg. A szakosztály ülés résztvevőit dr. Winkler András rektor
helyettes köszöntötte, aki tájékoztatót adott az egyetem munkájáról és a rövid 
időn belül bekövetkező változásokról az oktatás területén. Ezt követően került sor 
dr. Horváth Béla tanszékvezető előadására, amelynek fő témakörei: a csemeteter
melés munkarendszerei; a csemetetermelés jelenlegi helyzete; a fejlesztés lehető
ségei voltak, a gépesítettség tükrében. 

Vitaindítójában részletesen elemezte azokat a kérdéseket, amelyek napjainkban 
vitatottak. Szerencsésen ötvözte a kutatás eredményeit a gyakorlat tapasztalataival. 
A beszámolók közül Mátrabérczi Sándor osztályvezető részletesen kifejtette hazai 



és külföldi tapasztalatait, különös tekintettel a zalai- és csehszlovák tapasztalatokra. 
A szakosztályülés munkáját segítette, hogy meghívásukra jelen volt és felszólalt 
Varga Béla és Olaszy István, mint az erdőművelési szakosztály tagjai. Keszler György 
MÉM—EFH-osztályvezető hozzászólásában hasznos tájékoztatást adott az irányítás 
egyes kérdéseiről és a gépberuházás lehetőségeiről. Tóth József, Szamosi Ferenc és 
Horváth Imre, hozzászólásaikban szintén a téma fontosságával és jelentőségével fog
lalkoztak. Dr. Marosvölgyi Béla kiegészítésként a nagyüzemi és közepes nagyságú 
kertek gépesítésével foglalkozott, külön kitérve a fejlesztés, az oktatás, a helyi 
kezdeményezés fontosságára és a szerszámellátottság jelentőségére. Czágásch József 
szakosztályelnök összefoglalta az ülésen elhangzottakat, majd kitért a szakosztály 
tagságát ez évben érintő feladatokra. Az ülés résztvevői testületileg vettek részt 
dr. Káldy József halálának évfordulójára rendezett emlékülésen, amelyen az OEE 
elnöksége is képviselve volt. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

Kitüntetés 

A Magyar Népköztársaság Miniszter
tanácsa Markovics Lászlót, a Mezőföl
di Állami Erdő- és Vadgazdaság igazga
tóját és Takács Lászlót, a Somogyi Er
dő- és Fafeldolgozó Gazdaság vezérigaz
gatóját a gazdálkodás intenzív módsze
reinek és a korszerű technológiai eljá
rások alkalmazásának, a termelés bio
lógiai alapjainak megteremtésében, a 
termelés és feldolgozás vertikumának ki
fejlesztésében, az exporttevékenység bő
vítésében elért eredményeikért ÁLLAMI 
DlJ-ban részesítette. 

A magas kitüntetés adományozásával 
egyesületünk Markovics László szemé
lyében a székesfehérvári. Takács László 
személyében a kaposvári helyi csoport 
elnökét köszönti. 

* 

A budapesti intézőbizottság és a ter
melőszövetkezeti szakosztály „A termelő
szövetkezeti erdőgazdálkodás helyzete és 
fejlesztésének kérdései" címmel, vitadél
utánt szervezett. A témával kapcsolat
ban dr. Balázs István (OEE, Pest Megyei 
Tanács), dr. Horváth Gyula (TOT) és 
dr. Rada Antal (MÉM—EFH) tartottak 
vitaindító előadást. A különböző néző
pontból (egyesület, tanács, érdekképvise
let, minisztérium) kifejtettek egybecseng
tek a helyzetelemzésben, a problémák, 
gondok megítélésében és a fejlesztés kér
déseiben a termelőszövetkezeti erdőgaí • 
dálkodást illetően. 

Az elhangzottakat követő élénk esz
mecsere során hangsúlyozták, hogy 
egy és oszthatatlan magyar erdőgazdál
kodás van. az érdekek azonosak. így ért
hetetlen, hogy az erdőfenntartási járu
lék fizetésénél az egyes szektorok (álla
mi gazdaságok, termelőszövetkezetek, er

dőgazdaságok) eltérő összeget fizetnek az 
azonos értékű erdők kitermelése után. 
Kritikusan szóltak arról, hogy az új adó
rendszer hátrányosan érinti a csemete
termelést (a kisvállakozók kedve vissza
esett). Javasolták, hogy a belépő erdő
sítési kötelezettség és a befejezett erdő
sítések közötti különbség felszámolása ér
dekében, erőteljesebben kellene növelni 
az erdőművelési egységárakat. 

A vitadélutánon szó esett arról is, 
hogy negyedszázaddal ezelőtt — az er
dők kezelési és használati viszonyainak 
rendezése során — alapozódott meg a je
lentős eredményeket elért termelőszövet
kezeti erdőgazdálkodás, amelynek jelen-
icsége évről évre növekszik. A vitadél
utánon felszólalt: Boross György, Csil
lag Jenő, Csoboth Lázár, dr. Csötönyi 
József, Deszpot László, dr. Erdős László, 
Fekete Gyula, Gombos Istvánné, Kesz
ler György, László Mihály, Sugár Lajos, 
Strider Mihály, Tóth Alajos. 

* 

A budapesti csoportnál a FAO Euró
pai Erdészeti és az EGB Fabizottsága 
megalakulásának 40. évfordulója alkal
mával kiírt ifjúsági esszépályázat máso
dik helyezettje —Gadó György Pál er
dőmérnök — „Az erdészek lehetséges sze
repe az emberiség ökologikus gondolko
dásmódjának kialakításában" címmel, 
élénk érdeklődést kiváltó előadást tar
tott. Az alapos szakirodalmi ismeretekre 
épült előadás foglalkozott: 1. a válságos 
helyzettel, egyrészt a harmadik világ er
deivel a szegénység szorításában, más
részt az északi félteke erdőpusztulásával 
a környezetszennyeződéssel összefüggés
ben; 2. a lehetséges kiúttal, megoldás
sal, a szelíd energiastratégiával, amely 
a megújuló energiaforrásokra (nap, szél, 
növényzet) épül; és végül 3. milyen fel
adataik lehetnek az erdészeknek. Az 
utóbbiakkal kapcsolatban kiemelt hang
súlyt kapott az oktatás, a nevelés, a köz-



vélemény tájékoztatásának fontossága. 
„Miért tartom fontosnak az ökologikus 
gondolkodásmódot? — tette fel a kérdést 
az előadó. — Azért, mert ezt látom az 
emberiség egyetlen reményének." Az el
hangzottakhoz hozzászólt: Bencsik Imré-
né. Boross György, dr. Csötönyi József, 
Jéróme René, Kiss Géza, Somogyi Zol
tán. 

* 

A kaposvári csoport titkára, Choma 
Zsolt „Sikerült nagyobb társadalmi bá
zist teremteni" címmel a Somogyi Fa
gazdasági Híradó 1988. 1. számában (már
cius) példamutatásra követően mutatta 
be az OEE, illetőleg a helyi csoport mun
káját az erdőgazdálkodás feladatai tük
rében. 

# 

A pilisi csoport (Visegrád) összejövete
lén az „Erdészportrék" sorozatból a Dé
vényi Antal BEDÖ-díjas, nyugalmazott 
kerületvezető erdészről készített video
filmet mutatták be. 

A székesfehérvári csoport rendezvényén 
Kiss Zoltán titkár az egybegyűltek üd
vözlése után megemlékezett a február
ban váratlanul elhunyt Laki Sándor er
dőmérnök kollégánkról. Ezt követően ér
tékelte az 1987. évi egyesületi életet, a 
rendezvények tapasztalatait, valamint is
mertette az 1988. éves munkaprogramot. 
Karvaly Gyula gazdasági felelős az ez 
évi szakmai tanulmányút pénzügyi tá
mogatásának lehetőségeiről, majd a tag
díjfizetési morál tapasztalatairól szólt. 
Ismételt felhívást tett az MT.3111/1987. 
sz. határozat értelmében az OEE szenio
rok tanácsa kezdeményezésére lehetsé
ges, további nyugdíjemelési lehetőségek
ről, miután az előző évben 14 erdészeti 
középvezető nyugdíját sikerült felemel
tetni. Füredi Tibor szervezőtitkár be
számolt az Erdészeti Menedzseriroda be
mutatkozásáról és jelentőségéről, majd 
Boda Katalin ismertette az új erdész
egyenruha terveit, bemutatta a ruha
anyagokat, és a jelenlevők a legprakti
kusabb formaruhákat pontozással zsűriz
ték és választották ki. 

Végül mintegy kétórás videofilm-vetí
téssel színezett előadás keretében Kiss 
Zoltán titkár beszámolt az OEE székes
fehérvári helyi csoport 1987. évi jugo
szláviai, posztojnai erdőgazdaságnál 
folytatott szakmai tanulmányútról. A tö
mör, jól sikerült előadást a tanulmány
úton részt nem vett kollégák is nagy tet
széssel fogadták. 

A szombathelyi csoport a Vas megyei 
műszaki és mezőgazdasági hetek kere
tében — amelynek fő vezérfonala a hul
ladékhasznosítás volt —, a FATE helyi 
csoportjával közösen, önálló rendezvényt 
szervezett. Horváth Lajos vezérigazgató
helyettes elnökletével, a következő téma
körökben hangzott el előadás: dr. Pe-
thő József „Erdei hulladékok hasznosí
tása"; Vecsey Dénes „Fahulladékok ipa
ri felhasználása"; Kiss Ernő „Fahulla
dékok felhasználása az energiatermelés
ben". 

* 
A szakmai továbbképzés keretében, a 

helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották: 

BALASSAGYARMATON: 

Dr. Marosvölgyi Béla „A fa energeti
kai hasznosításának műszaki problé
mái — lehetőségei", 

SOPRONBAN: 

Dr. Illyés Benjámin „Az erdőművelé
si munkák finanszírozása", 

VESZPRÉMBEN (MN): 

Szekeres György: „Jövedelemiszabályo
zás és vállalati gazdálkodás" címmel. 

Űj tagfelvétel 

Handa Attila vadász, Miskolc; Petrik 
József erdésztechnikus, Tard; Budai 
László kertészmérnök, Eger; Hermann 
Márta egyetemi hallgató, Simontornya; 
Hollós Ferencné elektrotechnikus, Buda
pest; Kalauz József gépjármű-technikus. 
Szombathely; Mauser Iván agrármér
nök, Budapest; dr. Priszter Szaniszlóné 
gépésztechnikus, Budapest; Siklós György 
közgazda, Budapest; Szénási Vincéné 
térképésztechnikus, Isaszeg; dr. Tatár 
János gyógyszerész, Budapest; Takács 
Tibor erdészeti szakiskolai tanuló, Sop
ron; Békési László, Bodonczi László, Bo-
ruzs Gábor, Dobó László, Fagyas Zoltán, 
Frank József, Frankó Róbert, Gyöngyös-
sy Péter, Horváth Dénes. Horváth Olga, 
Hunya László, Jagicza Attila, Lázár Ta
más, Lelkes András, Maczinkó László, 
Major Tamás, Mitró Attila, Mohácsi 
Sándor, Motczár Viktória. Nagy Frigyes, 
Oláh Zsolt. Purger Zoltán, Rehor Mi
hály, Salamon Tamás, Samu László, Sör-
nyei Gábor, Stefanek Zoltán. Tóth Atti
la, Tóth Judit, Várady József. Varga 
Kornél, Varjú András, Vaski László er
dőmérnökhallgatók, Sopron. 



Halálozás 

Petrí János gyémántdiplomás erdő
mérnök, a németmokrai erdőhivatal (bus-
tyaházi eig.) volt vezetője, életének 85. 
évében. 1987. november 30-án, Kapos
várott elhunyt. 

Laki Sándor oki. erdőmérnök, a Mező
földi Állami Erdő- és Vadgazdaság épí
tési műszaki vezetője, 1988. február 9-
én, életének 44. évében, tragikus hirte
lenséggel elhunyt. Személyében pályája 
csúcsán, alkotóereje teljében levő, kitű
nő kollégát, csendes, szerény jó barátot, 
kiváló sportembert vesztettünk el. A 
mindannyiunk által szeretett és becsült 
székesfehérvári születű kollégánk az út
építési technikum elvégzése után, 1964-
ben iratkozott be az Erdészeti és Fa
ipari Egyetemre, ahol 1969-ben szerez
te meg erdőmérnöki diplomáját. 1963-
tól volt tagja a SMAFC kosárlabda 
aranycsapatának, ahol 1969-ig töretlen 
sportteljesítményeivel sok örömet és di
csőséget hozott szakmánknak és szurko
lóinak. Sikeres sportpályafutása 1969-től 
1977-ig, a Székesfehérvári Építők SC, 
majd 1977-től napjainkig az EFE Geo
déziai Főiskola csapatában folytatódott. 
Erdőmérnöki diplomája megszerzése 
után állt munkába első és egyetlen mun
kahelyén, a Mezőföldi Állami Erdő- és 
Vadgazdaságnál. 1969-től 1972-ig a so-

ponyai erdészet erdőművelési műszaki 
vezetői. 1972-től az erdőgazdaság köz
pontjában magas- és mélyépítési előadói, 
1979-től építési műszaki vezetői beosz
tásokat látott el. Munkáját mindvégig a 
magas igényesség, megfontolt, jól szer
vezett, sokoldalú műszaki felkészültség 
jellemezte. Irányítása alatt készültek el 
a ma álló legszebb erdőgazdasági épü
letek, vadászházak, víztárolók és feltá
róutak kilométerei. Az OEE erdőfeltárá
si szakosztályában aktívan és sikeresen 
tevékenykedett, szakmánknak kétszeres 
kiváló dolgozója volt. A Mezőföldi Ál
lami Erdő- és Vadgazdaság saját halott
jaként kísérték utolsó útjára, a székes
fehérvári, Béla úti köztemetőbe. 

Gulyás Jenő oki. erdőmérnök, nyugal
mazott fahasználati osztályvezető, 1988. 
április 4-én, életének 65. évében. Baján 
elhunyt. 

Szakmai munkásságán túl, újságíró
ként is tevékenykedett. Élete utolsó nap
jaiban is dolgozott a GÁEVG történe
tének megírásán. A bajai helyi csoport
nak ő volt a sajtófelelőse. Rendszeresen 
írt az Erdőgazdaság és Faipar, a Petőfi 
Népe c. újság részére és megszűnéséig, 
a Sylvanus üzemi lap szerkesztője volt. 

Kazi András, a GÁEVG közszeretet
nek örvendett, nyugdíjas vadászati elő
adója. 73 éves korában. 1988. április 3-
án. néhány hetes gyengélkedés után el
hunyt. 

A Kertai „Jóbarátság" Mg Tsz. pályázatot hirdet faipari mérnök részére üzemveze
tői munkakör betöltésére furnér-lemez üzemében. 

Pályázatot hirdetünk erdész munkakör betöltésére, középfokú szakmai végzettség
gel, 550 ha-os erdőterületünkben. 

Jó minőségű lakást biztosítunk. Fizetés megegyezés szerint és háztáji földjuttatás. 
Jelentkezni lehet a termelőszövetkezet elnökhelyettesénél. 

Cím: Mg. Tsz. Kerta 8492, tx.: 32-571, telefon: Kerta 6. 

Erdészeti, természetvédelmi vagy a természethez kapcsolódó munkakörben elhelyez
kedne az ország bármely részét 28 éves gépésztechnikus. Cím: Bognár Kálmán, 1162 
Budapest. Attila u. 95 

A Z ERDŐ SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. Elnök: dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági tudomány 
(erdészet) doktora, Budapest; főmunkatárs: Jérőme René, Budapest. — Tagok: dr. Balázs 
István, Budapest; Barátossy Gábor, Budapest; dr. Berdár Béla, Visegrád; dr. Bondor Antal, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Budapest; Bus Mária, Vszprém; Cebe Zol
tán, Szombathely; dr. Csötönyi József, Budapest; Deák István, Tamási; dr. Firbás Oszkár, Sop
ron; Gáspár-Hantos Géza, Budapest; dr. Göbölös Antal, Kecskemét; dr. Herpay Imre, a mező
gazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Sopron; Kadiicsefc János, Miskolc; Keszthelyi Ist
ván, Budapest; Király Pál Budapest; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági tudomány kandidátusa, 
Budapest; Korbonszky Kazimirné, Vác; Krümer Antal, Pécs; LOcsey Iván, Budapest; Mészáros 
Béla, Szombathely; dr. Rácz Antal, a mezőgazdasági tudomány (erdészet) kandidátusa, Buda
pest; Solymosi József, Budapest; Stádel Károly, Győr; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági 
tudomány (erdészet) doktora, Budapest; dr. Szodfridt István, a mezőgazdasági tudomány (erdé
szet) kandidátusa, Sopron; dr. Szikra Dezső. Visegrád; Tóth László, Szolnok; dr. Tóth Sándor, 
a mezőgazdasági tudomány (erdészet) Sandidátusa, Budapest; Varga Béla, Eger. 




