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Az FM Erdészeti Fõigazgatóság vezetõje
1954-ben kezdeményezte e szervezeti
egység kiválását a Minisztériumból, ami-
nek nyomán az 1040/MT határozat sze-
rint megalakult az Országos Erdészeti
Fõigazgatóság, mint fõhatóság, melynek
101 fõs szervezetében az erdõmûvelési
osztály vezetésére kaptam kinevezést. 

Ami az erdõmûvelés elméleti kérdése-
it illeti, az 1949-58. közötti idõben megje-
lent erdõmûvelési jellegû utasítások álta-
lános fogalmakat, alapelveket, ajánláso-
kat, keretutasításokat tartalmaztak. 

1954-ben jelentõs változást hozott e
téren Babos Imre „Magyarország táji er-
dõmûvelésének alapjai” címû könyve,
melynek elõszavában Kreybig L., Kos-
suth díjas akadémikus írja a következõ-
ket: „ A munka a magyar erdészeti sza-
kirodalom újszerû alkotása. Utat mutat
és lehetõvé teszi, hogy az erdõmûvelés
eddigi – differenciálást nélkülözõ – or-
szágos egységes irányelveit a valóság-
hoz jobban alkalmazkodó, az erdõgaz-
dasági tájakon alapuló irányelvekkel
cserélhessük fel. A geomorfológiai és
földrajzi tájak, valamint az erdõgazda-
sági tájak határvonalai gyakran egybe-
vágnak. Ez érthetõ, hiszen az erdõgaz-
dasági tájakat, tájcsoportokat az erdõte-
nyésztésre legfontosabb földrajzi, ég-
hajlati és hidrológiai jellemzõk figye-
lembe vételével alakítják ki. Egyedül a
kellõ részletességgel elkészített termõ-
hely-térképezés teremtheti meg ha-
zánkban a tervezõ erdõgazdaság
számára a megnyugtató biztonságot.”

A Babos féle könyv erdõgazdasági
tájakat leíró része irányt mutat az éghaj-
lati jellemzõkre, a genetikai talajtípusok
rendszerére épült talajleírásra, az agro-
technika alkalmazására, a fafajok távlati
területarányára, a kialakítandó állo-
mánytípusok megválasztására és szer-
kezeti telepítésére, természetes felújítá-
sokra és a vágásérettségi korokra vo-
natkozóan. A tájakon belül a helyes
módszer megválasztása a helyszínen
tervezõ erdõmûvelõ feladata. Az eljárá-
sok további mélyítése e termõhely-tér-
képezéstõl várható, amelyhez a tájak
kialakítása a keretet szolgáltatja csupán. 

A fentiek szerinti erdõmûvelési, -fej-
lesztési feladatok végrehajtásához
1955-ben elsõ kiemelkedõ feladatom
volt a háromfõs erdõmûvelési csopor-
tok megszervezése, élükön a csoport-
vezetõ kiválasztása és kinevezése. 

Az erdõgazdálkodás elméletének te-
rén újabb eredményt jelentett Majer An-
tal „Erdõtípus csoportjaink és erdõgaz-
dasági hasznosítása” címû cikk, mely az
Erdészeti Kutatások címû lap 1956/4.
számában jelent meg, mint egyfajta ter-
vezet az erdõtipológia szélesebb körû
gyakorlati bevezetésére. A szerzõ fõ
megállapítása a következõ: „Helyes, ha
erdõtipológia rendszerünket az elméle-
ti tudományok, elsõsorban a termõ-
hely-ismerettan (ökológia) és a növény-
társulástan (fitocönológia) széles alap-
jaira helyezzük. Igyekeztem a hazai és a
külföldi munkákat megismerni, haszno-
sítani és elkészíteni a mellékelt hazai er-
dõtípus-csoporttáblázatokat. Ezeket ha-
zai hasznosításra adom át.”

Ugyanebben a lapszámban látott
napvilágot Babos I.: „Homoki termõ-
helyláncok: a termõhely-tipológia alap-
ja” címû tanulmánya is. 

Az erdõtipológia szélesebb körû be-
vezetésére tett Majer tervezetet és javas-
latot a sors ajándékának tekintettem.
1957. január-februárban Fila József fõ-
osztályvezetõvel több alkalommal meg-
tárgyaltuk a Majer-féle erdõtipológia és
a Babos-féle termõhely-tipológia széle-
sebb körû gyakorlati bevezetésére vo-
natkozó tervezeteket. A megbeszélé-
sünk eredményeként célul tûztük ki,
hogy erdõgazdasági tájbeosztásra ala-
pozott erdõtípusonként és termõhely-
típusokként rendszerezett erdõtelepíté-
si eljárásokat és technológiákat kell ki-
dolgozni, egyrészt az erdõtipológia,
másrészt – ahol nincs erdõ – a Babos-
féle termõhely-tipológia alapján. 

Megbeszélésünk eredményeként
zöld utat kaptam mindennek beindítá-
sára. Az erdõmûvelési csoportvezetõk
szokásos tavaszi értekezletén (Dunán-
túli, Síkvidéki, Észak-magyarországi) vi-
tára bocsátottam a Babos-féle tájhatáro-
kra alapozott Majer-féle erdõtipológia
és a Babos-féle termõhely-tipológiai is-
meretek alapján az erdõfelújítási és -te-
lepítési irányelvek, eljárások kidolgozá-
sát. A csoportvezetõk a munka végre-
hajtását anyagi ellenszolgáltatás nélkül
vállalták. Ekkor bejelentettem, hogy a
tavaszi erdõmûvelési munkák befejezé-
se után erdõ- és termõhely-tipológiai el-
méleti és gyakorlati tapasztalatcsere ke-
retében továbbképzést tartunk. Ennek
megfelelõen 1957. május 13-24. között,
Huszárokelõpusztán – az erdõmûvelési

csoportvezetõk részvételével – megva-
lósult az erdõ- és helytipológiai elméle-
ti és gyakorlati továbbképzés, amelyen
elõadóként mûködtek közre az Erdé-
szeti Tudományos Intézet munkatársai,
Babos Imre, Járó Zoltán, Majer Antal,
Tallós Pál, Tóth Béla, Tóth Imre, Szod-
fridt István. (Ez a képzés késõbb megis-
métlõdött 1961. május-júniusában Bu-
dapesten, elõadóként a fent említettek
szerepeltek, résztvevõk voltak a  Buda-
vidéki Erdõgazdaság, továbbá az erdõ-
mûvelési csoport tagjai, erdõgazdasági
felügyelõk, erdõrendezési felügyelõk,
erdõrendezési fõmérnökök, erdõvédel-
mi felügyelõk, OEE, OEF., majd 1963.
május-júniusában az erdõgazdaságok
területén, az erdészetvezetõk, mûszaki
elõadók, kerület vezetõ erdészek rész-
vételével, ahol az elõadók az erdõmû-
velési csoportvezetõk voltak.

1957-ben az erdõmûvelõk megnyi-
latkozásai alapján „Erdõmûvelésünk
termõhelyfeltárási alapokra való helye-
zése” címmel három évre szóló részle-
tes feladat-, program- és ütemtervet ké-
szítettem, melyet 1958. elején átadtam
az OEF vezetõinek. 

Az erdõmûvelési csoportvezetõk az
„Erdõtipológiai útmutató” és javasla-
taim alapján 1960-61-ben elkészítették
az erdõgazdaságra vonatkozó egységes
táji elõírásokat, javaslatokat és azt meg-
küldték osztályomnak felülvizsgálatra. 

Ez erdõmûvelési osztály a szükséges
egyeztetések, kiegészítések és javítások
után az anyagot az általam felkért és kije-
lölt szakbizottságokban résztvevõ tudo-
mányos és nagy szakmai ismeretekkel bí-
ró szakemberek elé utalta. A szakbizottsá-
gok felülvizsgálata után került sor a táji
anyagok egyeztetésére és az erdõmûvelé-
si csoportvezetõkkel való véglegesítésére. 

Az ekként kialakuló „Zöld könyvek”
nemcsak egységes szemléletet terem-
tettek, hanem lehetõvé tették az erdõ-
mûvelésünk átértékelését, az erdõ éle-
tére ható törvényszerûsége mélyebb
megértését. Ezzel egyidõben elkészült
az erdõmûvelési új elszámolási rendje,
mely a határozott technológiai elõírá-
sokkal, a fokozott ellenõrzésekkel, az
évenkénti mûszaki átvételek és az
anyagi érdekeltség megteremtésével
együtt gyors javulást eredményezett.

1965-ben a 10 év elõtti 2,4 ha helyett
már 1,6 ha erdõsítési munka elég volt 1

A „ZÖLD KÖNYVEK”
„Magyarország erdõgazdasági tájainak erdõfelújítási, erdõtelepítési irányelvei és eljárásai”

keletkezésének, továbbfejlesztésének körülményei és eredményei
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ha sikeres erdõsítéséhez. A leírtak bõ-
vebben elolvashatók a „Zöld könyvek”
Általános irányelveket tartalmazó 15-
69. oldalán. Mindennek jogszabályi
megjelenése volt a 14/1964. (Erdészeti
Értesítõ) OEF sz. utasítás a táji erdõmû-
velés bevezetésérõl. 

A „Zöld Könyvek” (1963.) megjele-
nése kapcsán 1965-ben került sor az Er-
dõmûvelési-erdõtipológiai Kongresszus
megrendezésére. A magyar eredmé-
nyek jelentõségére mutatott rá Köstler
professzor, a Müncheni Egyetem Erdõ-
mûvelés Tanszéke egyetemi tanárának
akkori nyilatkozata: „Örvendetes volt
látni, hogy a magyar erdészet haladó
irányvonalat képvisel, amelynek meg-
valósításában a termelési gyakorlat, a
tudomány, az oktatás és a szakigazgatás
szakemberei együttmûködnek. Kiemel-
kedõ a kidolgozott irányelvek közlésé-
re és megvalósítására fordított szellemi
és anyagi energia. Különösen értékes és
jelentõs az a kísérlet, hogy ennek az ál-
talános szemléletnek a tükrében az
egész ország területén egységes irá-
nyelvek szerint alakítanak ki termõhely
feltárási módszereket, erdõtipológiát. A
rendelkezésre álló adatok, azok értéke-
lése, feldolgozása, a bemutatott erdõké-
pek azt a benyomást keltik, hogy fontos
és alapos munka folyt mind a felvállalt
feladatok, mind a gyakorlat alkalmazás
elõkészítését illetõen.”

Szintén elismerte a „Zöld Könyvek”
jelentõségét 1966-ban Dr. Simon Tibor,
az ELTE Növényrendszertani és Ökoló-
giai Tanszék egyetemi tanára a Botani-
kai Közlemények Könyvismertetésé-
ben. 

1966 tavaszán kezdeményeztem
Babos I., Járó Z. és Majer A. kollé-
gáimnál az Erdõtipológiai Kon-
gresszuson elhangzottak kiértékelé-
sét. Megbeszélésünk eredménye-
ként vállalták 1967 év végéig elké-
szítik Járó Zoltán: „Erdészeti termõ-
helyértékelés rendszere”, valamint
Termõhelytípusok és a célállomá-
nyok kapcsolata, Majer A. : Célállo-
mányok jellemzése, Babos I. : Ter-
mõhelytípusok és a tájak kapcsolata
dolgozatokat.

A célok és feladatok továbbgondolá-
sa mindamellett nem maradhatott abba.
A MÉM erdõmûvelési csoportja – Dan-
szky, Bondor – az Erdõtörvény, a gaz-
dasági irányelvek és az Erdõmûvelési
Kongresszus tapasztalatai és kritikái is-
meretében 1967-ben elemezte és érté-
kelte az erdõmûvelés külföldi és hazai
helyzetét, tendenciáit és a levont követ-

keztetések alapján körvonalazta a kon-
cepciókat és célkitûzéseket. Eszerint az
erdõgazdálkodás célja nem lehet más,
mint tartósan és egyre nagyobb mérték-
ben a lehetõ leggazdaságosabban biz-
tosítani a társadalom számára, javára az
erdõ többoldalú hasznosításából faka-
dó termelési és szociális javakat. Kizá-
rólag így érhetõ el, hogy az erdõ a jövõ
nemzedék minden lehetséges igényét
kielégítse. 

Az erdõmûvelési csoport a követ-
kezõ konkrét célkitûzéseket fogal-
mazta meg. Egységes szemléleten
alapuló, korszerû országos érvényû
irányelveket, eljárásokat és techno-
lógiát magában foglaló „erdõmûve-
lési rendszert” kell kidolgozni. Tu-
dományosan megalapozott, gyakor-
latias és korszerû országos erdészeti
terület termõhely minõsítõ és osztá-
lyozó rendszert kell kialakítani, en-
nek megfelelõen tovább kell fejlesz-
teni az 1963. óta érvényben lévõ, a
táji erdõmûvelés alapját képezõ er-
dõ- és termõhely-tipológiai rend-
szert és kötelezõvé kell tenni az er-
dõsítések elõtt a termõhely vizsgála-
tot, a termõhely feltérképezést. Meg
kell határozni a termõhely függvé-
nyeként telepíthetõ célállományo-
kat. Az erdõk rendeltetése szerinti
hasznosításának megfelelõen az el-
sõdleges fatermesztést szolgáló és a
különleges rendeltetésû erdõkben,
illetve fásításokban a gazdálkodási
irányelveket és módszereket diffe-
renciálni szükséges. Az erdészeti te-
rület hasznosítási és fafaj gazdálko-
dási irányelveit tovább kell fejleszte-
ni. Ki kell alakítani a korszerû erdõ-
mûvelési, így erdõ-felújítási, erdõte-
lepítési, fásítási, erdõnevelési, erdõ-
védelmi eljárások és technológiák
rendszerét, elsõsorban a biológiai,
mûszaki, technikai és gazdaságossá-
gi kérdések alapján, különös figye-
lemmel a gépesítési lehetõségekre.
Meg kell valósítani az erdészeti ne-
mesítés eddigi eredményeinek gya-
korlati hasznosítását (fajtaminõsí-
tést) és ezzel összefüggésben az elle-
nõrzött szaporító anyag termesztés
módszereit. Felül kell vizsgálni, és
korszerûsíteni kell az erdészeti mag-
és csemete-szabványokat. Megbízha-
tó alapot kell teremteni a szakmai és
pénzügyi szabályok követelményei-
nek kialakításához, meghatározásá-
hoz, a végzett munka értékeléséhez. 

(Erdõmûvelés I. 5-ik oldal)
Az általános elveken túl egyes szak-

mai követelmények is indokolták a

„Zöld Könyvek” korszerûsítését. Az ál-
lományok növekedésére a termõhelyi
tényezõk közül a legnagyobb hatást a
talaj gyakorolja. Az erdõtípus és a gene-
tikai talajtípus szintézise alapján viszont
biztonsággal elhatárolhatók az egyes
fajok tenyészterületei, az állományok
fatermelése alapján megvonható a határ
a gazdasági és egyéb rendeltetésû er-
dõk között, a termõhely típusok
összegzése a földrajzi, gazdasági egysé-
gek határvonalát is adja. 

A Majer-féle vízgazdálkodási fokok-
hoz laza termõhely feltárás csatlakozott.
A növényzet által jelzett vízgazdálkodá-
si fokok és a genetikai talajtípusok kö-
zötti összefüggés csak részben volt tisz-
tázott, így a következõkben bevezetés-
re kerülõ új termõhelytípológiai rend-
szer a Majer-féle erdõtipológiai rend-
szer termõhelyi realizálása: az alkalma-
zott tipológia kiegészítve talajtani-ter-
mõhelyi vonatkozásokkal. 

Sürgette a „Zöld Könyvek” korszerûsí-
tését az anyagi-mûszaki ellátottság szín-
vonala is. 1960-ban talaj-elõkészítõ, ültetõ
és ápoló gépek még alig álltak rendelke-
zésre. Továbbá 1960-ban még kevés szó
esett az erdõ egyéb funkcióiról, jóléti sze-
repérõl, késõbb azonban ezek érvényesí-
tése nélkülözhetetlenné vált. 

Hangsúlyozni kell azonban,
hogy a 60-as évek végére kiérlelõ-
dött törekvések iránya a „Magyar-
ország erdõgazdasági tájainak er-
dõfelújítási és erdõtelepítési irá-
nyelvei” címû munka továbbfej-
lesztése, de nem elvetése volt.
Ezért nem térünk ki az egyes erdõ-
gazdasági tájak –földrajzi, geoló-
giai és domborzati viszonyok tár-
gyalására, éghajlati jellemzésére,
növényföldrajzi adatainak ismer-
tetésére stb. Mindezek ott megta-
lálhatók. A különbség az volt,
hogy az erdõtípusok helyett a ter-
mõhely-típusok kerültek elõtérbe,
azokon mindössze 14 célállomány
szerepelt, és fejlettebb technológi-
ák merültek fel. Ilyen értelemben
tehát az újabb törekvések kor-
szerûsítését egyben kiegészítését
és folytatását jelentették az 1958-
ban megkezdett munkának, úgy
mondhatjuk, hogy a kettõ együtt
alkot teljes egészet. Mindennek
jogszabályi kifejezõdése volt az
1969. október 29-én kiadott MÉM
82 678 sz. utasítás, az Erdészeti Hi-
vatal Mûszaki Fejlesztési Fõosztály
„Erdõmûvelés továbbfejlesztése”
tárgybani intézkedése. (Erdõmû-
velés I.  22 oldal)
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Az erdõgazdaságok az 1968. fe-
bruár hóban kiadott irányelvek és
metodika (-Az erdészeti termõhely
értékelés rendszere. –A célállomá-
nyok jellemzése. –A termõhelytípu-
sok és a célállományok kapcsolata.
– Erdõterületek rendeltetése.) alap-
ján elkészítették a táji erdõfelújítási
és erdõtelepítési irányelvek, eljárá-
sok és technológiák, továbbá az
1956-ban megjelölt „erdõnevelési
utasítás” revíziójára vonatkozó ja-
vaslataikat. Mivel az erdõmûvelés fej-
lesztése rendkívül szerteágazó és mégis
komplex terület, a Fõosztály szerint a
munka csak akkor lehet eredményes és
megnyugtató, ha a továbbfejlesztés
munkájában az irányítás, a kutatás, a
végrehajtás és az ellenõrzés illetékesei
– az erdõmûvelési irányelvek, eljárások
és technológiák kidolgozásában – tevé-
kenyen közremûködnek. Ezért az erdõ-
gazdaságok javaslatai felülvizsgálatára
bizottságok kerültek megalakításra. A
bizottságokban részt vettek az állami
erdõgazdaság, állami erdõ- és vadgaz-
daság, állami parkerdõgazdaság képvi-
selõi (igazgató, fõmérnök, erdõmûvelé-
si osztályvezetõ, csoportvezetõ), az EFE
oktatói, az ERT-i munkatársai szakértõi
minõségben, az Állami Erdõrendezõ-
ség, illetve Erdõfelügyelõség vezetõi és
az OEE. valamint, a MÉM képviselõi. Az
erdõmûvelési irányelvek, eljárások és
technológiák erdõgazdaságonkénti re-
víziójára 1969. november 3. és 1970. ja-
nuár 31. között került sor. Az így kiala-
kuló összevont egységes erdõ- és ter-
mõhely-tipológiai rendszerrel megte-
remtettük termõhelyeink átfogó rend-
szerezését, mely alapul szolgálhatott er-
dõmûvelési munkánk rövid és hosszú
távon való felméréséhez és ütemezésé-
hez. Az erdõrészletek termõhelytípusba
sorolása és a feladatok rangsorolása ré-
vén a munka végrehajtásához szüksé-
ges elõfeltételek (munkaerõ, gép, sza-
porítóanyag, költség) egyértelmûen
meghatározatóak voltak. Az erdõgazda-
sági gyakorlat ezt követõen a terület-
hasznosítási, termõhely-értékelési és
ehhez kapcsolódó technológiai típusok
rendszerében mûködhetett, mely ma-
gában foglalta a gondolkodást, terve-
zést, végrehajtást, illetve számon kérést.
Az így kialakuló termõhely-minõsítõ
rendszer biztos alapjává vált az erdõk
osztályozásának és a jövõben is elõse-
gítheti a pénzügyi alapok hatékonyabb
felhasználását. 

A termõhelytipológiára épülõ „erdé-
szeti termõhelyértékelés” alapjaiban
megegyezik az elfogadott és a mezõ-

gazdasági területeken alkalmazásra ke-
rült” földértékelési rendszer”- rel.

A kialakított termõhelytípus rendszer
alapján 1969-ben bevezetett és évenként
nyilvántartott országos erdészeti termõ-
hely leltár.(Erdõrendezési adattár) 

Az ERDÕMÛVELÉS  könyvek  lekto-
rai: MÉM.: Dr. Birck O. Dessewffy
I.,Horváth I., Dr. Madas A. és az Erdé-
szeti  és Faipari  Egyetem  részérõl Dr.
Gál J. rektor, lektori véleményébõl
idézetek: 

„Hazánkban elõször 1963-ban je-
lent meg olyan összefoglaló szak-
mai útmutató (szerk. Danszky Ist-
ván), amely az erdészeti tudomá-
nyok akkori állásának megfelelõen,
ápolva a táji erdõgazdálkodás gon-
dolatát, hasznosan foglalta össze, az
elméleti és gyakorlati szakemberek
által elért eredményeket. A maga
idejében jelentõs mértékben segítet-
te elõ az erdõtelepítési, fásítási és
erdõmûvelési feladatok megoldását. 

Az eltelt egy évtized alatt, az erdé-
szeti üzemi gyakorlat és a tudomá-
nyos kutatás igen jelentõs lépéseket
tett elõre. Különösen a termõhely-
feltárás, a gépesítés, a szaporítóa-
nyag termesztés, az állományneve-
lési munkák racionalizálása terén
értünk el kimagasló eredményeket.

Az erdészeti termõhelyértékelés
új rendszere,a termõhelyi ténye-
zõk,komplex figyelembevételével
(éghajlat,hidrológiai viszonyok, ge-
netikai talajtípus), lehetõvé teszi az
adott termõhely számára sokkal na-
gyobb biztonsággal tudjuk ,a megfe-
lelõ célállományt megválasztani.

A célállományok jellemzése sike-
res és mindenre kiterjedõ, jól adja
meg az általános ökológiai jellem-
zést, a fafajok társulás- készségét, a
számba vehetõ elegyfajokat és erdõ
típusokat, már de nagyon hasznos
általános erdõmûvelési vonatkozá-
sokat is megad. Külön kiemelendõ,
hogy mind a célállományok jellem-
zésekor, mind a termõhelytípusok
és a célállományok kapcsolatának
jellemzésekor, mindenütt jelzi a
várható fatömeg nagyságát és mi-
nõségét. 

Az erdõgazdasági tájak és a ter-
mõhelytípusok kapcsolatának leí-
rásakor, sikerült az összhangot
megtalálni az eddigi táji erdõmûve-
lés és az új termõhely értékelés
módszerei között.

A termõhely- típus csoportok és
fatermesztési típusok összekapcso-
lásával, valamint a termõhely tesz-

telésének ismertetett új módszeré-
vel a korszerû követelményeknek
megfelelõ fatermesztési egységek
kialakítását teszik lehetõvé.

A korszerû erdõgazdálkodási szem-
pontoknak, megfelelõ az erdõterüle-
tek rendeltetésének ismertetése. 

A hazai szakirodalomban, szinte
elsõként találkoztunk az üdülõerdõk
és ezzel kapcsolatos teendõk szak-
szerû leírásával. Jól sikerültek a táj-
védelmi erdõk és fásítások, a mezõ-
gazdasági erdõk, a mezõgazdasági
területek és öntözõ rendszerek vé-
delmét szolgáló erdõk (erdõsávok,
fasorok),a hullámtéri véderdõk és
természetvédelmi erdõk leírását tar-
talmazó rész. Külön kiemelendõ,
hogy több mint egy évtizedes kutató-
munka alapján bekerültek a táji fa-
termesztési táblázatok is.” 

Az EFE rektora, lektori véleményé-
ben – a többi lektorral együtt – vissza-
igazolták az ERDÕMÛVELÉS „ új termõ-
helytípológia” igen jelentõs újszerûsé-
gét, szakszerûségét, alkalmasságát, idõ-
szerûségét.

Javaslom az EL. Vitafórumában, lek-
torok (3oldal) véleményét is folyamato-
san nyilvánossá tenni.  

A MÉM egyetértésével, határozatá-
val, az Erdõ- és Fagazdasági Egyesülés
gondozásában, könyv alakban is közre-
adjuk a „Erdõmûvelés” köteteit, 3800
példányban, 1972. márciusában. 

12/971 MINISZTERI EMLÉKESZTE-
TÕ MÁRCIUS 29-I ÉRTEKEZLETRÕL.

Tájékoztató jelentés az új érdõtelepí-
tési, erdõfelújítási, erdõnevelési és er-
dõvédelmi irányelvekrõl.

A miniszteri értekezlet a jelentést tu-
domásul vette és az alábbi határozatot
hozta:

Gondoskodni kell a jelentésben fog-
laltak széleskörû megismertetésérõl.
(Elõadások és bemutatók) 

Az új irányelveket foganatosítani kell
az oktatás célját szolgáló anyagokban is.

Az érdekelt minisztériumi részlegek
biztosítsák az Erdõgazdálkodási Sza-
bályzat és az Erdõmûvelés I. és II. fent
említett elvekkel való összhangját.

A ZÖLDKÖNYVEK és az ERDÕMÛ-
VELÉS, annak idején együtt jelentették
az erdõtípológia és a termõhelytípoló-
gia alapokra helyezett táji erdõmûvelés
bevezetését és kötelezõ alkalmazását.
Rendszerváltás után a kötelezõ szó el-
maradt.

MTA Erdészeti Bizotságától - Bondor,
Danszky, Járó, Majer  – Rendszerváltás
során kapott feladatként, a magyar erdõ-
mûvelés eredményeit és új célkitûzése-
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ket(10 oldal) kiemelt részeit felvázoljuk.
A szöveget kollégáim szerkesztették én
csak aláírásommal hitelesítettem.

Ebbõl idézetek:
– Az erdõgazdálkodás ökológiai ala-

pú fejlesztésének tudatos kiteljesedését
1970-tõl az ökológiai – termõhelyi illet-
ve ökoszisztéma szemléletû erdõmûve-
lés adta meg. Erdõmûvelés I – II. /

„Ez az ökoszisztéma szemlélet érvé-
nyesül az erdõfelújítások, erdõtelepíté-
sek, fásítások fafaj megválasztásában, az
erdõsítési technológiákban, az erdõ ne-
velésében és védelmében – a végrehaj-
tásban – az erdõfelügyeltben egyaránt”.

– Tudatosítanunk kell, hogy az ökoló-
giai ismereteken nyugvó erdõgazdálko-
dás alapja az erdõmûvelés. A korszerûen
egyeztetett erdõmûvelési elvek szerint
kezelt erdõ döntõen kielégíti a környe-
zet-természetvédelmi és üdülési funk-
ciókat. Vissza kell állítanunk az erdõmû-
velési munkák helyét, rangját és az erdõ-
mûvelésben dolgozók megbecsülését.

– Úgy érezzük, hogy volt egy kiváló
erdõmûvelõi gárda/Aranycsapat/, akik
minden ismert nehézség mellett nem a
politikának, hanem a magyar erdõnek
voltak tántoríthatatlan elkötelezettjei.
Életük, munkájuk, erkölcsi tartásuk pél-
da lehet. Újra lehetne kezdeni azt a szo-
ros, termékeny és kollegiális együttmû-
ködést, amely a 60-as években, a „Ma-

gyarország erdõgazdasági tájainak er-
dõfelújítási, erdõtelepítési irányelvei és
eljárási „ címû kötetek szerkesztése ide-
jén olyan gyümölcsözõ volt. 

Egy évtizeddel ezelõtt született meg
a gondolat,az EL-ban,Zöldkönyvek me-
gújításáról, melyet 2000-ben intézkedé-
sek sora követett.

Erdészeti Lapok 2007 június számában
olvastam „Megújultak a Zöldkönyvek”.A
hét kötetre utaló szöveget nem találtam.

EL.-ok május Mátyás Csaba akadémi-
kus kollégám cikke jelent meg: Felújít-
suk-e a Zöldkönyveket? 

E célból került sor a 2009.02.18-án
Vitafórum megrendezésére. Miután a
Zöldkönyvek és az ERDÕMÛVELÉS
mindkettõ szerkesztõje voltam kötele-
zettségemnek tartottam egy cikk megje-
lentetését”A Zöldkönyvek keletkezésé-
nek, továbbfejlesztésének körülményei
és eredményei” címmel. EL.-ok szerint
cikkem túl hosszúra sikeredett, elvetélt.

Számomra tudományosan és etikai-
lag elfogadhatatlan az ERDÕMÛVELÉS
könyv mellõzése, amely a Zöldkönyvek
megújítás során tapasztalható.

A Zöldkönyvek megújításával kap-
csolatos polémiák kulcskérdésének tar-
tom, az ERDÕMÛVELÉS köteteinek jog-
folytonossági aktualizálását. 

E körben felidézném az OEE.EL.
2004 szept. és nov. számban megjelent

Németh János megjelent cikkét – Merre
tart erdõmûvelésünk? – amelyen az er-
dõmûvelés hanyatlásáról ad számot,
mind a hazai tudomány,mind a gyakor-
lat területén,valamint 2004 nov. Schan-
dl Lajos: Hozzászólás és Haag János:
Egy tõ melletti erdész véleménye. 

1957-1970 A Zöldkönyvek és az ER-
DÕMÛVELÉS kötetei létrehozói. Fõha-
tóságok: OEF. és MÉM.,Elméleti-tudo-
mány – fõként Soó, Zólyomi akadémi-
kusok/ELTE/, Szaktudomány /ERTI,
EFE/ és a gyakorlati erdõmûvelõk.

A Zöldkönyvek és ERDÕMÛVELÉS
létrejöttében oroszlánrészt vállaló Ba-
bos Imre, Majer Antal, Járó Zoltán és
Solymos Rezsõ szaktekintélyek kiemel-
kedõ munkájukért az Erdészeti társada-
lom részérõl köszönet illeti. 

1955-1970 között – a sors mérhetet-
len jóvoltából – egy nagyon tehetséges
erdõmûvelõi gárdának voltam elfoga-
dott irányítója. Mondhatnám úgyis egy
nagyszerû zenekarnak melynek irányí-
tója: a karmester. 

Kelt Budapesten, 2009. április
Dr. Danszky István

a mezõgazdasági (erdészeti) tudo-
mány kandidátusa

* * *
A Dr. Danszky István szerkesztette Zöld Könyvek pro-
fesszori méltatása és az Erdõmûvelés kötetek lek-
torainak véleménye elolvasható az Erdészeti Lapok
honlapján (www.erdeszetilapok.hu).

T á j é k o z t a t á s
Az Erdészcsillag Alapítvány 2009/2010. tanévre Erdészeti
Ösztöndíj Pályázatot hirdetett három kategóriában:
1 fõ egyetemi hallgató
1 fõ szakközépiskolai tanuló
1 fõ szakiskolai tanuló
részére.
A pályázati kiírásra összesen hat pályázat érkezett be, mely-
bõl a:
– NYME Erdõmérnöki Kar (Sopron) 3 pályázatot
– Dráva Völgye Középiskola (Barcs) 1 pályázatot
– Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola (Ásottha-

lom) 1 pályázatot
– Mátra Erdészeti, Mezõgazd. és Vadgazd. Szakképzõ Isk.

(Mátrafüred) 1 pályázatot
küldött.
A beérkezett pályázatokat az Erdészcsillag Alapítvány Kura-
tóriuma 2009. július 21-i ülésén értékelte és az alábbi döntést
hozta:
egyetemi hallgató kategóriában Lunk Eszter (Sopron)
középiskolai tanuló kategóriában Mikulásik Márton 

(Barcs)
részesült ösztöndíjban.

Az ösztöndíjra jogosító okirat ünnepélyes keretek között, az
érintett iskola tanévnyitóján kerül átadásra.

Gémesi József
az Erdészcsillag Alapítvány

Kuratóriumának elnöke

Kerületvezetõ erdészek figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége kéri a kerületvezetõ
kollégákat, hogy  aki megõrizte szolgálati naplóját, jut-
tassa el a szerkesztõségbe. Szeretnénk ezekbõl a feljegy-
zésekbõl kivonatolni, és a tanulságos, érdekesebb ese-
ményeket, megfigyeléseket közreadni. A naplókat termé-
szetesen visszajuttatjuk a feladónak. Ha fénymásolatot
kapunk az is alkalmas a szerkesztésre. Megkülönbözte-
tett figyelemmel várjuk  idõs erdészek feljegyzéseit. 

A szerkesztõség

Új belépõk

Gyõr Erdõgazdaság HCs: Kertész Eszter erdõmérnök,
Kovács Richárd erdõmérnök; Nagykanizsai HCs: Gazsi
Richárd egyéb felsõfok; Tatabányai HCs: Lovasi Gábor
egyéb felsõfok; Szolnoki HCs: Sulyok Csaba erdõmérnök

Honlapjaink:
www.oee.hu • www.erdeszetilapok.hu
www.forestpress.hu • www.erdo.hu




