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Azt követõen, ismertette az ülés napi-
rendjét, külön említette a „Hagyatékol-
ható gondolatok” napirend elõzménye-
it, jelezve, hogy e témakör egy korábbi
javaslat alapján született sorozat folyta-
tása. Majd felkérte Merkel Gábor sze-
niortársat, a Wágner Károly Alapítvány
elnökét „Az Erdõfenntartási Alap jelen-
tõsége, ill. megszûnésének körülmé-
nyei”c. elõadásának megtartására.

Országos Erdei Alap, Erdõvásárlási
Alap, Állami Telepítési Alap, Erdõfenn-
tartási Alap, Országos Erdészeti Alap,
Mezõgazdasági és Erdészeti Alap, Erdé-
szeti Közcélú Feladatok, mind-mind
olyan fogalmakat takarnak a magyar er-
dõgazdálkodásban, amelyek az erdõk
fenntartására, a tartamos erdõgazdálko-
dásra való – több évszázados – törekvés
pénzügyi eszközökkel nyomatékosított
rendszerei. Miért is van szükség a szigo-
rú jogszabályi elõírások mellett pénzben
meghatározható biztosítékra is, hogy az
erdõk területe ne csökkenjen, sõt a le-
hetséges mértékig növekedjen?

Szögezzünk le néhány alapelvet. Az
erdõk fenntartása a tulajdonos kötele-
zettsége. Az erdõ korlátozott rendelkezé-
sû tulajdon. A korlátozásra közérdekbõl
van szükség. Az állam – az erdõrendezés
eszközeivel – közérdekbõl szabályozza
az erdõvel való gazdálkodást, ezért az er-
dõ teljesítõ képességének figyelembe vé-
telével, az ország mindenkori jóléti álla-
potához igazodóan, közcélú támogatás-
ban kell(ene) részesíteni az erdõgazdasá-
got. A támogatáshoz szükséges alap kép-
zésének nagyon sokféle rendszere mû-
ködik Európában, illetve a világon.

Történelmi áttekintés címen kaptunk
tájékoztatást a tartamos erdõgazdálko-
dásra való korai törekvésektõl, egészen a
II. világháborúig. Az erdõrendtartások,
már az erdõk fennmaradása érdekében
születtek, de a 19. század közepéig nem
voltak olyan jogszabályok, amelyek pén-
zügyileg is támogatott erdõfenntartási te-
vékenységekrõl intézkedtek volna.

Elõadónk részletesen ismertette az
erdõkrõl való törvénykezésben mér-
földkõnek számító, az 1879. évi XXXI.
törvénycikkel létrehozott „Országos Er-
dei Alap” képzésének és felhasználásá-
nak szabályait, s azt a folyamatot,
amelyben ez az Alap jelentõsen megha-
tározta a kincstári erdõk fenntartásának
körülményeit. Az I. világháború után,
az országcsonkító trianoni tragédiát kö-
vetõen, nagy jelentõségû – erdõket
érintõ – törvények, az alföldi erdõk te-
lepítésérõl és fásításokról szóló 1923.
évi XIX. és az Országos Erdei Alapról
szóló 1923. évi XX. törvénycikk té-
mánkra vonatkozó elõírásairól, az Alap
bevételeinek és tervezett kiadásainak
változásairól kaptunk ismereteket. Az
erdõk fenntartásának szabályozásában
bekövetkezett következõ változást, az
erdõkrõl és a természetvédelemrõl szó-
ló 1935. évi IV. törvénycikk jelentette,
amelynek rendelkezései kibõvítették az
Alap jövedelmét felépítõ bevételek kö-
rét és azokat a „közcélokat”, amelyekre
a bevételek felhasználhatók. Az elõadó
szavaival élve, „az ország erdõterületé-
nek jelentõs hányadát képezõ hitbizo-
mányi, magán vagy egyéb közösségi tu-
lajdonban lévõ erdõk költségvetésbõl
történõ közvetlen támogatásáról a tör-
vény nem rendelkezik, viszont a tizedik
cím alatt részletezi az adózási rendsze-
ren keresztül érvényesíthetõ kedvezmé-
nyeket(!)”. Ebben a törvényben jelenik
meg elõször rendelkezés, amely a kincs-
tári erdõkön túlmenõen pénzügyileg is
szabályozza az erdõk fenntartását. „A
törvény átfogóan rendezte a korábbi
törvények erdõgazdálkodással összefüg-
gõ elõírásait, oly mértékben elõremuta-
tóan, hogy egyes rendelkezései – az or-
szágunk számára szintén tragikus ki-
menetelû II. világháborút követõ teljes
társadalmi, gazdasági rendszerváltást
is túlélve – az 1961. évi VII. törvény ha-
tálybalépéséig érvényben maradtak.”

„Új korszaknak” tekintette elõadónk
az 1956-tól, az Erdõfenntartási Alap lét-

rehozásától, 1976-ig terjedõ idõszakot.
Az 1971-es rendelkezés alapján 1976-tól
az Alap erdõfelújítás és -fenntartás költ-
ség-elszámolási rendszerét kiterjesztet-
ték az állami gazdaságokra és termelõ-
szövetkezetekre is, de az Alap szekto-
ronként elkülönülõ részeiként. A II. vi-
lágháború utáni idõktõl 1990-ig tartó
szakaszt illetõen elõadónk többször hi-
vatkozott Halász Aladár egykori szenior-
társunk, tudományos alapozottsággal
feldolgozott, a „Faárrendszerünk és az
erdõmûvelés finanszírozási rendszeré-
nek történeti áttekintése 1945–1990” c.
munkájára, amely az Erdészettörténeti
Közlemények sorozatban jelent meg
2003. évben. Innen az idézet is, amely a
magyar erdõmûvelés sikerességében
majdnem 50 évig nagy szerepet játszó
Erdõfenntartási Alapról szól: „Az erdõfe-
lújítási, erdõnevelési és egyéb erdõfenn-
tartási munkák költségvetésbõl történõ
finanszírozása a központi költségvetésre
egyre nagyobb terhet rótt. A kormány, a
költségvetés tehermentesítésére, az erdõ-
felújítás és fenntartás biztonságos költ-
ségfedezetének megteremtésére 1956-ban
létrehozta az Erdõfenntartási Alapot és az
erdõk fenntartásáért való felelõsséget a
szakágazatra ruházta. Az intézkedés lehe-
tõvé tette, hogy az erdõk újratermelésének
és fenntartásának költségeit a fakiterme-
lésbõl származó jövedelembõl biztosítsa a
szakágazat. Az erdõfelújítás, erdõnevelés
pénzügyi támogatásának feltételei, gya-
korlatilag a szakágazaton belül valósul-
hattak meg, függetlenül az állami költ-
ségvetés mindenkori helyzetétõl.” 

Nagy változást jelentett az Alap kép-
zésében és mûködtetésében az 1968-as

Az Erdõfenntartási Alap története
Az OEE Szeniorok Tanácsának október végi rendezvénye

Az OEE Szeniorok Tanácsa 2013.

október 24-i ülését a NÉBIH Erdé-

szeti Igazgatóság székháza tárgya-

lójában tartotta. Dr. S. Nagy László

elnök üdvözölte a megjelenteket, és

külön köszöntötte azokat a szenior-

társakat, akik az elmúlt hónapok-

ban elismerésben, kitüntetésben

részesültek. Gáspár Hantos Gézát,

aki a tavalyi vándorgyûlés alkalmá-

val Tiszteletbeli Tagsági Díszokle-

velet kapott, majd dr. Szász Tibor és

Lutonszky Zoltán szeniortársainkat,

az Életfa Emlékplakett Arany foko-

zata kitüntetésük és gyémánt diplo-

májuk átvétele alkalmából. Merkel Gábor
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esztendõ, az „új gazdasági mechaniz-
mus”, (lényege: a korábbi – szigorúan
centralizált – gazdasági rendszer re-
formja. A központi elõírások mérséklé-
se és a vállalati önállóság szerepének
növelése, valamint a piac szabályozó
szerepének részleges elismerése volt.)
A faárak egységesek voltak, a korábbi
elvek alapján kirótt járulékok nem fe-
jezték ki az egyes tájak (erdõgazdálko-
dók) faállománybeli különbségébõl
adódó eltéréseket. Közelíteni kellett a
különbözeti földjáradék elvén megálla-
pítható erdõfenntartási járulék kiszámí-
tás módszeréhez.

A következõ nagyobb változás
összefüggött az erdészet és erdészeti
irányítás szervezetében bekövetkezett
1979. évi átszervezéssel, amikortól az
Erdészeti és Faipari Hivatal irányítása
alá tartozó erdõgazdaságok komoly
technikai és technológiai fejlesztések-
kel jelentõsen növelték a fakitermelésü-
ket, olyannyira, hogy a nyolcvanas
évek közepére az ország fakitermelése
elérte, sõt meghaladta az összes-fater-
més évi folyónövedékét. Ebben az idõ-
szakban, a nagy területre kiterjedõ er-
dõkárok miatt is fokzódott a fakiterme-
lés, amely néhány év eltolódással az er-

dõfelújítási feladatok jelentõs növeke-
désében mutatkozott meg. Mind ezeket
az Alapon keresztül, minisztériumi –
esetenként kézi – vezérléssel, több-ke-
vesebb sikerrel meg lehetett oldani. Az
alapon belül összevonták az állami er-
dõgazdaságok, állami gazdaságok és
termelõszövetkezetek eddig külön-kü-
lön mûködõ alapjait (bár a minisztéri-
um továbbra is elkülönülten adminiszt-
rálta). Az Alap mezõgazdasági szektora-
inál, a befizetések már az 1980-as évek
közepétõl nem fedezték a szükséges
költségeket, szektoronkénti átcsoporto-
sításra volt szükség, amely érthetõ el-
lenkezést váltott ki az erdõgazdasági
szektorban.

Az 1980-as évek vége felé a csökke-
nõ fakitermelések miatt apadtak az
Alap bevételei a tartalékok korábbi fel-
élése miatt, csak részben fedezték az er-
dõfelújítás költségeit. 1992-ig úgy lehe-
tett az Alap mûködését biztosítani,
hogy a támogatási célokat és az egység-
árakat csökkenteni kellett, ill. az egyes
mûveletek költségeit csak részben tá-
mogatta az Alap. Már ekkor megfogal-
mazódott az igény egy új kirovó-elosz-
tó rendszer kidolgozására. Az erdészeti
intézmények az erdõrészlet-szinten ki-

dolgozott elvonó és kirovó rendszerben
látták a megoldást (amely sohasem tel-
jesült).

Az Erdõfenntartási Alap megszûné-
sének elõjeleirõl a következõket hall-
hattuk: „Az 1990-ben beköszönõ törté-
nelmi fordulat az Erdõfenntartási Alap
létét kérdõjelezte meg. A tervezett tulaj-
donosi szerkezetváltás, a kárpótlásra
kijelölt területeken elrendelt fakiterme-
lési moratórium és egyéb piaci zavarok
miatt már 1990-ben közel 500 ezer m3-
rel csökkent a fakitermelés és az 1991.
évi elõ-tervek további 585 ezer m3 csök-
kenést jeleztek. Ugyanakkor a korábbi
években az üzemtervi lehetõségek hatá-
rán megvalósult véghasználatok miatt
a folyamatban lévõ erdõsítések állomá-
nya mûvelési- és az erdõfelújítási hát-
ralékok felszámolási költségei egyre
nõttek. 1991. évben nehéz gazdasági
körülmények között kellett biztosítani
az erdõmûvelési munkák pénzügyi fe-
dezetét, mivel költségvetési támogatás
nem állt rendelkezésre. A feladat meg-
oldása érdekében csökkenteni kellett az
erdõfenntartással, neveléssel kapcsola-
tos kiadásokat pl. a befejezett erdõsíté-
sek ápolása, tisztítás, nyesés, tûzpász-
ták stb. támogatásának felfüggesztésé-

A Szeniorok Tanácsa októberi ren-
dezvényének befejezõ részében, az El-
nök által már beharangozott „Hagyo-
mányozható gondolatok” sorozatban
dr. Jereb Ottó szeniortársunk, gyémánt
okleveles erdõmérnök-tanár nyilatko-
zott meg. Elmondta tapasztalatait,
amelyek szakmai sajátosságuk okán a
jövõ generáció számára is hasznosít-
ható szellemi értéket képviselnek. 

Szeniortársunk ismertette azokat – az
erdõmérnöki pályára terelõ – társadal-
mi, családi viszonyokat, amelyek ifjú
korában, Erdélyben (ahol a 10% ma-
gyarnak is magyar iskolája volt) a bá-
nyász családi közegbõl kiemelték.

Óradnán járt magyar elemi iskolába, s
a nyári szünidõk egy részét a radnaborbe-
reki bányaüzem területén töltötte. Vonzó-
dása az erdészpályához abban az idõben
érlelõdött meg benne. A környezõ erdõk
közelsége és szépsége, a fenyõk és a
hegyi legelõk illata kitörölhetetlen hatást
gyakoroltak rá. A pályaválasztásához hoz-
zájárult még az is, hogy egyik osztálytár-
sának az édesapja erdõmérnök volt.

Vázolta köztiszteletû Szeniorunk,
hogy hogyan került a Szatmárnémetibe
– ahol érettségizett is –, majd a Soproni
Erdõmérnöki Fõiskolára, hogy meg-
küzdjön a nagy távolság, és az új hely-
zete által elõidézett gondokkal. Mint ér-
zékeltük, nem eredménytelenül. A Sop-

roni élményekbõl kiemelhetõ, hogy ha-
mar beilleszkedett, mert erdélyi em-
berként jól ismerte az erdõt. Érdekes-
ségként említette azt a feladatot, ame-
lyet Fehér Dániel professzortól kapott:
1945-ben a megszálló szovjet csapatok
kórház, konyha és élelmiszer raktárak

„Hagyományozható gondolatok”
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vel, ami igen nagy felháborodást keltett
mind a szakfelügyelet, mind a gazdál-
kodók körében.” 

A következõ jelentõs változást, a
földmûvelésügyi alapokról szóló 1992.
évi LXXXVIII. törvény sok vitát kiváltó
elõkészítése után, a Pénzügyminisztéri-
um „ultimátumának” hatására, az elõ-
adónk által, egy éjszaka átdolgozott,
Országos Erdészeti Alap néven, 1993.
január 1-jétõl, tovább mûködõ rendszer
jelentette. Érdekessége az új Alapnak,
hogy a költségvetési támogatás megje-
lenik mint bevételi forrás. Az állandó lik-
viditási gondokkal küszködõ Országos
Erdészeti Alap mûködõképességének
megoldását csak a teljes mértékben
költségvetési forrásból mûködõ Mezõ-
gazdasági Fejlesztési Alappal való
összevonás jelentette. Az összevonásról
Mezõgazdasági és Erdészeti Alap néven
az 1995. évi XXI. tv. rendelkezik. Az er-
dészet számára – viszonylag – kedvezõ
összevonás eredményezte helyzet na-
gyon rövid ideig tartott, mert az 1996.
évi költségvetésrõl szóló 1995.évi CXXI.
tv. az elkülönített állami pénzalapok
nagy részét megszüntette, illetve az
egyes fejezetek (minisztériumok) költ-
ségvetésébe integrálta. Így az erdõfelú-

jítás és erdõfenntartás jogcímei Erdésze-
ti Közcélú Feladatok jogcímcsoport
alatt kerültek a minisztérium költségve-
tésébe. A jogcím csoport kiadásainak
fedezetét szolgáló befizetések, „Köz-
pontosított bevételek” címen, a minisz-
térium költségvetésétõl elkülönítetten
kerültek a kincstárhoz, a bevételek és
kiadások közötti közvetlen finanszíro-
zási kapcsolat elvben megszûnt.

Merkel Gábor szeniortársunk az er-
dészeti alapok szakértõje, az alábbi
mondatokkal fejezte be elõadását: „Az
1996-2004 évek közötti idõszakban a
fejezeti kezelésû erdészeti támogatási
elõirányzatok változó mértékû, de egy-
re csökkenõ költségvetési támogatás
mellett, a kincstártól visszaigényelt köz-
pontosított bevételekkel korlátozott mó-
don mûködtek. Az Európai Unióhoz
történõ csatlakozással együtt járó köte-
lezõ jogharmonizációval gyakorlatilag
búcsút intettünk az Alapnak és a ha-
sonló elven mûködõ erdészeti nemzeti
támogatásoknak. Az erdõfenntartási
járulék és fizetési kötelezettség is meg-
szûnt, a determinációk rendezése költ-
ségvetési támogatásból történt.”

Az elõadást követõen hozzászóltak:
Kondor Endre, Dudás Péter, Zachar

Miklós, dr. Pethõ József, Halasy Gyula,
Halász Gábor szeniortársak. Az elnök a
hozzászólásokat, az elõadó válaszait –
az elõadónak kinyilvánított köszönet
után – az alábbiak szerint foglalta össze:

– az elõadás hatására, de korábbi is-
mereteink alapján is, a különbözõ neve-
ken és szerkezetben mûködött, az erdõk
felújítását és fenntartását támogató pénz-
ügyi alapokat eredményesnek, az erdé-
szetben nagyon fontosnak ítéljük meg;

– törekszünk megismerni az alapok
nélkül mûködõ erdõfelújítási helyzetet,
a jelenben elérhetõ pályázati rendszer
lehetõségeit, kihatását az erdõmûvelés
eredményességére;

– ennek érdekében Halász Gábor tit-
kár vegye fel a kapcsolatot az Erdõren-
dezési, Erdõmûvelési Szakosztállyal,
egy 2014. évi közös rendezvény meg-
szervezését céljából;

–  amennyiben a megbeszélések, vi-
ták használhatónak ítélt javaslatokat,
véleményeket érlelnek ki, s a lefektetett
alapelvek irányába hatnak, azokat
összefoglaljuk, s az Elnökség, illetve a
tagság elé tárjuk.

Dr. S. Nagy László elnök,
Halász Gábor titkár,

OEE SzT

mûködtetésére lefoglalták az egyetem
fõépületének földszintjét és a kert déli
oldalán a mûhelytermek egy részét. A té-
li hideg idõben az oroszok eltüzelték a
növények jelzõtábláinak facövekeit is, s
a jelzõtáblák elkerültek eredeti helyük-
rõl. Ezeket kellett szeniortársunknak a
rendelkezésre álló vázlatok alapján hely-
reállítani. Csak késõbb jött rá, hogy mi-
lyen hasznot jelentett ez a „pluszmun-
ka”. Még a különleges növények helyét
is pontosan tudta, így tanulóit könnyen
vezethette oda, ahova csak akarta.

A technikumi évek meghatározóak
voltak életében. A sok kedves emlékbõl
kiemelt egyet és elmesélte, milyen gyûj-
teményekkel gazdagította a növénytan
szertárat, ezek közül is a legkedveseb-
bet, a rügygyûjteményt ismertette.

A fajok felismerésének biztos elsajátít-
ása elképzelhetetlen rügy-, levél- és ter-
més- (mag, toboz) gyûjtemények szigo-
rú megkövetelése nélkül. Már 1950
õszén elkészítette azt a rügygyûjtemény
mintapéldányt, amelyben rendszertani
sorrendbe szedve bemutatta, hogy az el-
sõ osztály második félévében minden ta-
nulónak hasonlót kell készíteni és meg-
adott határidõre beadni. A kötelezõen
begyûjtött 60 rügyet a tanult rend és csa-

lád sorrendjében kellett összesíteni, ma-
gyar és latin névvel ellátva, a mûszaki
rajz órán tanult szabvány betûket és tus-
sal kihúzott formát alkalmazva. Az írást,
s vonalhúzást Gál István minõsítette és
osztályozta, míg a rügyhatározás és latin
nevek hibátlan beírása a növénytani je-
gyekhez számítottak.

A szakmai kérdésekre térve, az elõadó
méltatlannak vélte, ami az akáccal, ezzel
az igen sokoldalúan felhasználható fafaj-
jal szemben kialakult. Figyelmünkbe
ajánlotta a lucfenyõt. Erdõfelújítására, jó
termõhelyen kiemelkedõ fatermõ képes-
ségére vonatkozóan szintén egyedi ta-
pasztalatokat osztott meg. Nevezetesen,
hogy a jó vízgazdálkodású bükk-elegyes
erdõben rendkívüli méretekre képes.
Például a soproni „Asztalfõn” 1000
m3/ha, értékes fatömeg termelésre.

Összehasonlító példákkal vont pár-
huzamot az állandó erdõborítás mód-
szerei és a fokozatos felújítási eljárá-
sok korábbi eredményes alkalmazása
között.

A bõséges szakmai példái mellett
közreadta a hosszú oktató és nevelõ ta-
nári munkája alatt a diákjai számára ki-
alakult jelszavait, melyeket igyekezett
tanulóiba betáplálni:

Legyetek szorgalmasak, mert csak
rendszeres és folyamatos munkával le-
het elfogadható eredményeket felmu-
tatni.

Legyenek becsületesek és igazmon-
dók, hogy ne szégyenkezve nézzetek
mások szemébe.

Szeressék egymást, hogy õket is sze-
rethessék; szeressék a szakmát, mely
megélhetést ad számukra, és szeressék
a Föld bármely területén élõ magyar
testvéreiket, nemzetüket, a hazát, mely
ápol, s eltakar!”

A „tanáruras”, „tanárbácsis” hangvé-
telû megnyilatkozás a szeniortársak
számára élményszerûen idézte fel saját
tapasztalataikat, az igen színes gondo-
latok pedig szellemi értékként raktáro-
zódtak. A tagság nagy érdeklõdéssel
hallgatta Ottó bátyánk bölccsé nemese-
dett gondolatait és közös reakció volt,
hogy érdemes hasonló napirendet be-
iktatni, mivel a visszaemlékezések egy-
aránt gazdagítják a gyakorlati szemléle-
tet, és hasznosak lehetnek ifjak, idõsek
számára egyaránt.
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