
Az ülésszak közönségének egyik részlege 

— a fahasználat és a mechanikai fafeldolgozás vertikális fejlesztésének k i 
alakítása. 

A feladatok egyben meghatározzák a teljesítés érdekében szükséges szerve
zeti, szervezési és irányítási változásokat. Mindezek remélhetőleg hozzájárul
nak annak a magasabbfokú hatékonyságnak az eléréséhez, amelyet népgazda
ságunk fejlődésének a most kezdődő újabb szakasza megkíván. 

Fentiekből következően jelentős kutatási feladatok hárulnak az Intézet k u 
tatóira. A z o k teljesítése m i n d az Intézet vezetőire, m i n d az Intézet valamennyi 
dolgozójára fokozottabb és tervszerűbb feladatot ró. A magunk részéről mél
tányoltuk és fokozott figyelmet fordítottunk az Intézet munkájára és eredmé
nyeire. Továbbra is alapozni kívánunk az Intézet tudományos eredményeire a 
műszaki fejlesztések koncepcióiban. 

D R . K E R E S Z T E S I B É L A : Az Erdészeti Tudományos Intézet fejlődése 
és eredményei az elmúlt 25 évben 

Felszabadulásunk negyedszázados jubileumát a kutatóintézetek tudományos 
értekezletekkel ünneplik. A nagy tömeget megmozgató országos jubi leumi ren
dezvények fényes külsőségei helyett ezeket a szerény ünnepségeket a vissza
emlékezés, a megtett út értékelése, az elért eredmények számbavétele jellemzi. 
Negyedszázad jelentős idő a nemzet életében is, a dolgozó ember alkotó éle
tének pedig több mint a fele. M i , akik felnőtt fejjel, már a gyakorlatban dol 
gozva értük meg a felszabadulást, mégis úgy emlékszünk vissza az akkor i 
időkre, történelmi eseményekre, mikéntha csak most történtek volna. Minden 
olyan frissen él még az emlékezetünkben! H a viszont elkezdjük számba venni , 
m i történt azóta a szakmában, amelyben dolgozunk, hol tartott a magyar er
dőgazdálkodás vagy az erdészeti kutatás a második világháború végén, és hol 
tart ma, akkor úgy tűnik, nem 25 év, hanem sokkal több telhetett el azóta, 
c lyan mérhetetlen távolság választja el az akkor i gazdálkodást és kutatást a 
maitól. 

A z ország felszabadulása évtizedeken át visszafojtott óriási alkotóerőnek n y i 
tott szabad teret a magyar erdőgazdálkodásban. A z első világháború előtti 
években 60—70 millió aranypengő értékű fakivi te l le l rendelkező ország a t r i a -



nőni békeszerződés területi vonatkozásai folytán 30—150 millió aranypengőnyi 
fabehozatalra szorult. A z összbehozatalban a faimport foglalta el az első helyet. 
Ez az ország egész gazdasági életét kedvezőtlenül befolyásoló helyzet felrázta 
az erdészeti közvéleményt, elsősorban a haladó gondolkodású erdőmérnököket, 
ak ik Kaán Károly, a nagy magyar erdész irányításával átfogó erdőgazdaságpo
l i t i ka i koncepciót dolgoztak k i . Ennek legfontosabb programtételeiként említ
hetjük meg az Alföld fásítását, a tarvágásos gazdálkodás felváltását felújító-
vágásos gazdálkodással és az üzemtervszerű kezelés törvényerejű kiterjeszté
sét az ország minden erdejére. 

A haladó szakemberek kidolgozta erdőgazdaságpolitika, amelyet Kaán Károly 
révén hivatalosan is sikerült elfogadtatni, sok tekintetben ellenkezett a magán 
erdőbirtokosok érdekeivel. Ezért a két világháború között csak kis részben v a 
lósulhatott meg az erdőterület tervezett növelése, az ország erdőgazdaságának 
rekonstrukciója, átalakítása korszerű belterjes erdőgazdasággá. A gazdasági 
konszolidáció éveiben felcsillant ugyan az előrehaladás reménye, de az 1929— 
1933. évi gazdasági válság, majd az azt követő fasizálódás s a háborúra való 
készülődés idején ismét elhalványodott. A fasizmusba torkollott kapi tal izmus 
végeredményben az erdőgazdálkodás területén is szomorú örökséget hagyott 
maga után. 

A közösség érdekeit szolgáló korszerű erdőgazdálkodás előfeltételeit a fe l 
szabadulás teremtette meg. Még dúlt az országban a háború, amikor a Debre
cenben megalakult ideiglenes nemzeti kormány rendeletet fogadott el a nagy
birtokrendszer megszüntetéséről és a földmíves nép földhözjuttatásáról. Ez a 
földbirtokreform az erdők tulajdonjogi helyzetében is alapvető változást hozott. 
A közösség érdekeinek messzemenő figyelembevételével az erdőket nem osz
tották fel, javarészük az állam tulajdonába került. Ezze l mód nyílt állami er
dőgazdasági nagyüzemek kialakítására és a jövő érdekeit is szem előtt tartó 
erdőgazdálkodás fokozatos megvalósítására. Ez volt lényegében az első álla
mosítás a felszabadult Magyarországon és az erdőgazdaságok voltak az első 
állami nagyüzemek. A z államosítás és a munkáshatalom megteremtette a terv
gazdálkodás feltételeit. Most már nem állt semmilyen akadály a Kaán-féle 
erdőgazdaságpolitika megvalósítása előtt, s az erdőgazdasági felső irányítás 
valóban hozzá is kezdett a nagy munkához. M a j d az új helyzetből adódó újabb 
célok figyelembevételével átfogó koncepciót dolgozott k i . az erdő- és fagazdál-
kodás hosszútávú fejlesztésére: ezt a koncepciót a maga teljességében a m i 
nisztertanácsnak az erdőgazdasági termelés fejlesztéséről szóló, 1954-ben hozott 
határozata tükrözi. 

Több, jobb és olcsóbb fát termelni, ez lett az erdészet legfőbb célja. Elérésére 
az egész szakma összefogott, s az eredmény sem késett soká: szemben az elmúlt 
50 évben ki termelt átlagosan évi 3,5 millió m 3 fával, ma már évi 7 millió m 3 

vágható fatömeggel számolunk. A tervszerű állami erdőgazdálkodás tehát ne
gyedszázad alatt lehetőséget teremtett az évi fakitermelés 100%-os növelésére. 
Magyarország ezzel megszűnt erdőben, fában szegény ország lenni . A hazai fa 
nyersanyagbázis lehetővé teszi, hogy a fa-, valamint a cellulóz- és papíripart 
számottevő iparággá fejlesszük. 

A felszabadulás óta- eltelt időben a magyar erdőgazdaság tehát nagyot fe j 
lődött. A z erdősítések nagysága, a gazdálkodás belterjessége tekintetében az 
elsők között vagyunk Európában. Ebben a fejlődésben a tudományos kutatás
ban elért eredmények is szerepet játszottak. A z 1899-ben megszervezett hazai 
erdészeti kutatás 1949 óta az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) keretében 
folyik. A z intézet kis létszámú budapesti központból, valamint 6 táji kísérleti 
állomásból áll, az ország va lamennyi nagyobb természeti földrajzi táján mű
ködik kutatórészlege. A 240 intézeti dolgozó 27%-a, a kutatók 30%-a működik 



a budapesti központban, amely ebből is megítélhetően elsősorban irányító, ter
vező, ellenőrző és összegező tevékenységet lát el. A kísérletezés alapvetően az 
állomásokon folyik, ezeknek 310 község határában csaknem 6000 ha kísérleti 
területük van. A kísérleti területek i lyen kiterjedt hálózata európai viszonylat
ban is figyelmet érdemel. A kisparcellás kísérletek mellett az elért eredmé
nyek elterjesztésének és gyakorla t i alkalmazásának kiindulópontjául szolgáló 
üzemi kísérletek létesítését mindig alapvető fontosságúnak tartottuk. A fő
hatóság az ehhez szükséges hitelt az erdőfenntartási alapból biztosította szá
munkra , a mindenkor i igényeknek megfelelően az alap 1—2%-ának megfelelő 
összegben. Ujabban egy-egy erdészkerületnek megfelelő területre koncéntrál-

Dr. Lénárt Lajos miniszterhelyettes (középen) a gödöllői kísérleti telepen rendezett 
bemutatón 

j uk a kísérleteket. I lyen nagy kísérletkomplexumok .a budapesti központhoz 
tartozó Gödöllői Arborétum; a sárvári állomás alá rendelt bajti csemetekert, 
Kámoni Arborétum, zalaerdődi fenyőkísérleti telep; a Mátrafüredről irányí
tott lillafüredi bázis stb. 

A z E R T I megalakulása óta eltelt két évtized alatt az intézet vezetőségének 
határozott elképzelése volt az erdészeti kutatás fejlesztését illetően. Legfonto
sabb célként szerepelt: 1. a fatermesztés mennyiségi növelése és minőségi j a 
vítása, 2. az erdőgazdasági termelés korszerűsítése — a gépesítés, kemizálás 
— az erdőgazdasági munkának fokozatosan ipar i jellegűvé váló alakítása. 

A z erdészeti főhatóság magáévá tette az intézet elgondolásait és megfelelő 
feltételeket teremtett azok megvalósításához. Intézetünk szervezete ez alatt a 
hosszú idő alatt alapjaiban változatlan maradt, a belső szervezet, a kísérleti 
hálózat az intézetvezetés által célszerűnek tartott formában valósult meg. A l a p 
ja iban a kutatók elképzelései szerint kialakított kutatási program ezen két év
tizedes nyugodt időszak alatt számottevő eredményeket hozott és hatékonyan 
segítette az erdőgazdasági termelés hatalmas mértékű fejlődését. 

1949 óta az intézetben közel 500 témában készült eredménybeszámoló össze
foglaló jelentés. A kutatás irányváltozását mutatja, hogy amíg 1959-ben a be
adott jelentések 28%-a volt műszaki vagy közgazdasági tárgyú, 1969-ben ez az 
arány már 57%-ra emelkedett. A z elért eredményeket a tudományos osztályok 
beszámolói ismertetik részletesen. Itt csak azokra térek k i , amelyek a legna-



gyobb hatást gyakorolták a gyakorlat i erdőgazdálkodásra, illetve amelyek nem
zetközi elismerést kaptak. 

A, hazai fatermelés növelésének két alapvető lehetősége van: új erdők 
telepítése és a meglevők évi fatermésének a növelése. Ennek megfelelően ta
nulmányoztuk a hazai termőhelyi adottságokat, a termesztett fafajokat és a 
termesztési eljárásokat. 

Magyarországnak a harmincas évek végén Kreybig Lajos által szerkesztett 
talaj térképein a nagyobb erdőségek zöld foltokként szerepelnek, körülbelül 
ugyanúgy, mint A f r i k a vagy Brazília térképén a még fel nem tárt őserdők. 
Évtizedekkel elmaradtunk az erdészeti talajtan és termőhelyismerettan terén. 

A termőhelyek első differenciálását Babos Imre végezte el, amikor a termé
szeti tájakból k i indu lva 50 erdőgazdasági tájra osztotta fel az ország területét. 
Ezt követően Járó Zoltán vezetésével meghatározták kutatóink az egyes tájak 
talaj- és termőhely típusait, valamint azok termőképességét, s e munkájukkal 
lerakták a korszerű magyar erdészeti talaj- és termőhelyismerettan alapjait. A 
talajkutatásokkal egyidejűleg vizsgáltuk fő állományalkotó fafajaink termő
helyigényét. A termőhelyi viszonyoknak, a termőhelyek termőképességének, va
lamint a fafajok termőhelyigényének ismerete módot adott megfelelő erdő
telepítési és felújítási eljárások megválasztására és ezáltal az erdősítések ered
ményességének számottevő fokozására. A termőhely és a faállomány közötti 
összefüggések vizsgálata bebizonyította, hogy termőhelyeink potenciális termő
képessége nincs kihasználva. Még a természetes bükkösök is csak 70%-át adják 
a lehetséges fatermésnek. Még kedvezőtlenebb a helyzet a kultúr- és szárma
zék erdeifenyvesek, cseresek, akácosok vonatkozásában. A kidolgozott kor 
szerű termőhelyfeltárási módszerek segítségével minden erdőfelújításra vagy 
erdőtelepítésre kijelölt területre meg tudjuk adni azt a két-három célállományt, 
amely a termőerőt a legjobban hasznosítja. A termőhelykutatás 20 éves ered
ménye a termőhelytípusoknak, erdőtípusoknak megfelelő célállományok, erdő
felújítási, telepítési technológiák, állománynevelési eljárások és erdővédelmi 
előírások rendszere. Ezzel az eredménnyel a termőhelykutatás vonatkozásában 
hazai viszonylatban utolértük a mezőgazdaságot, nemzetközi vonatkozásban pe
dig felzárkóztunk az élenjáró szovjet és N D K erdészethez. 

A magyar erdőkben honos, illetőleg meghonosodott fafajok hektáronkénti 
évi fatermése országos átlagban 3,8 m : ! . Ezen belül a gyorsannövő fafajok tűn
nek k i nagy fa terméssel. A fatermés mennyisége mellett döntő jelentőségű a 
faanyag minősége, felhasználhatósága. A cser, az akác és a gyertyán fájával 
például egyelőre al ig tudunk mit kezdeni, szinte korlátlan mennyiségben 
igényli viszont faiparunk a nyárfát és a fenyőfát. 

Nyárfakutatással az Erdészeti Tudományos Intézet 1949 óta foglalkozik. A 
kutatások a nemesítésre, a termőhelykutatásra, a szaporítóanyag termelésének 
fejlesztésére, erdőnevelési és faterméstani vizsgálatokra, valamint erdővédelmi 
kutatásokra terjednek k i , ezeken a területeken hoztak a gyakorlatba bevezet
hető, illetőleg máris bevezetett eredményeket. 

A z általunk szelektált, illetőleg keresztezés útján előállított, valamint a kül
földről behozott és meghonosított új nyárfajták termesztési értékének meg
állapítására 1958—59-ben 8 fajtaösszehasonlító kísérleti nyártelepet, populétu-
mot létesítettünk. Mintegy 100 fajtát telepítettünk meg, összesen 120 ha terü
leten. A 10 éve folyó megfigyelések és felvett növekedési adatok szerint a régi 
nyárfajtákhoz viszonyítva kiugró növekedést mutat az T—214'-es olasz nyár, 
a Hollandiából kapott 'regenerata erecta' kultivár, az USA-ból származó 'OP—• 
229'-es hibr id , valamint több — Kopecky Ferenc által előállított — hazai h ib 
r i d ('H—353', 'H—380', 'H—381', 'H—422', 'H—427', 'H—428', 'H—452'). Ezek-



bői az új, valamint a legjobb régi fajtákból bajti nyártörzstelepünk ez idő sze
rint évente több mint egymillió dugvány vesszőt bocsát továbbszaporítás céljá
ból az erdőgazdaságok rendelkezésére. 

A z említett új fajták üzemi méretű bevezetésével a nemesnyárak által e l 
foglalt területeken a folyónövedék mintegy 30%-kal növelhető. Ez 30 éves 
vágáskorban, ha a tőárat az erdőfenntartási és erdőhasználati járulék együttes, 
összegével vesszük figyelembe, hektáronként mintegy 18 000 F t értékű többlet
hozamot eredményezhet. A termőhelykutatási eredmények lehetővé teszik a 
meglevő hazai nyárasok számottevő részének nemesnyárassá való átalakítását 
is. 30 éves vágáskorban ez hektáronként 41 000 F t értékgyarapodást biztosít
hat. A kutatási eredmények gyakorlat i alkalmazása tehát együttesen 1 591 m i l 
lió F t értékgyarapodást hozhat. A z intézetben 1953—1966 között nyárfakuta
tásra összesen 9,75 millió Ft-ot fordítottunk. Szembeállítva ezt a kutatási ered-

' menyek gyakorlat i alkalmazásának várható kihatásával, a kutatásra fordított 
összegek mintegy 150-szeresen térülhetnek meg. 

Intézetünk felmérése szerint az ország mai erdőterületén a fenyőfélék terület
aránya a jelenlegi 8,7%-ról a századfordulóra 19,3%-ra növelhető. Hektáron
ként évente 2—3 m 3 fatermést adó lomberdőket javaslunk 8—10 m 3 fát termő 
fenyvesekké átalakítani. Ennek a fenyősítési programnak az eredményeként a 
jelenlegi negyedmillió m 3 fenyőkitermeléssel szemben az évszázad végén már 
háromnegyed millió m 3 fenyőfát vághatunk k i évente. A félmillió m 3 többlet, 
tisztításokból és gyérítésekből adódik ugyan, mive l azonban a fenyők rosthosz-
szúsága a nemesnyárakénak 2—3-szorosa, már ez a vékony faanyag is rend
kívül jelentős lesz a hazai cellulózgyártás fejlesztésében. E vonatkozásban kü
lönös figyelmet érdemel az a kutatási eredmény, hogy a szárazabb termőhe
lyeken növő feketefenyő fája is alkalmas cellulózgyártásra. 

A fenyőnemesítés középpontjában ez idő szerint az erdeifenyő áll. Bánó Ist
ván és Retkes József több mint 300 kiváló tulajdonságú erdeifenyő törzsfát 
jelölt k i , s oltványaikból 27 ha-nyi klónvizsgálati telepet, illetve kísérleti mag
termelő plantázst létesített. A világhírű svéd erdeifenyő magtermelő ültetvé
nyek 5 kg/ha évi magtermésével szemben a m i kísérleti ültetvényünk ez idő 
szerint már évi 30 kg magot terem hektáronként. Ennek okát kiválasztott klón-
jaink genetikailag megalapozott jó magtermőképességében és a kedvező ég-

Dr. Gergely István miniszterhelyettes átadja az emlékérmeket 



hajlati adottságokban találhatjuk meg. Ez idő szerint évente összesen 350 kg:, 
plantázs fenyőmag terem hazánkban. Kecskeméti kísérleti állomásunkon Papp 
László az általa kidolgozott hidegágyas csemetenevelési eljárással 0,5 k g p lan-
tázsmagból 52 000 csemetét nevelt. A z összes rendelkezésre álló magból tehát 
máris mintegy 36 millió csemetét lehetne termelni . Erdőgazdaságaink az e l 
múlt időszakban évente mintegy 100—120 millió erdeifenyő csemetét ültettek 
k i , vagyis a plantázsmagból termelhető csemetemennyiség elérhetné az évi f e l 
használás V.3-át, V4_ét. Feltételezve, hogy nem kizárólag plantázsmagból ter
melt csemetével erdősítenek, hanem a plantázsmagból termelt csemetét a k o m 
mersz magból neveltek közé elegyítik megfelelő hálózatba és a későbbi tisztí
tások során a plantázsmagból nevelt csemete javára dolgoznak, már most b i z 
tosítani lehetne, hogy az erdeifenyö erdősítések lényegében nemesített mag
ból nevelt csemetével történjenek, ami forradalmi változást hozhatna fenyő-
termesztésünkben. Egyébként az ország egész erdeifenyő magszükségletét 100v 
hektár ültetvényben lehet megtermelni; a még szükséges plantázsok létesítése 
folyamatban van. 

Dr. Sali Emil főosztályvezető dr. Márton Jánossal, az Agrárgazdasági Kutató Intézet 
igazgatójával a gödöllői bemutatón 

A következő ötéves tervek nagy feladata lesz a mezőgazdasági műveléssel 
gazdaságosan nem hasznosítható több százezer hektárnyi szántó- és legelő
terület beerdősítése. A domb- és hegyvidéki területek beerdősítésére korszerű, 
ún. teraszos eljárást dolgozott k i Mátrafüreden Vilcsek János. Ez az eljárás l e 
hetővé teszi a talajelőkészítés, csemeteültetés és ápolás teljes gépesítését és ke— 
mizálását. 

A fatermesztési eljárások vizsgálatán belül a fő figyelmet az erdőnevelésre 
fordítjuk. A z E R T I kutatók által e téren elért első eredmények bekerültek az. 
1956. évi Erdőnevelési utasítás-ba. Gyakor la t i alkalmazásuk lehetővé tette, hogy 
a hektáronként ki termelt gyérítési fatömeg az 1957/58. évi 14 m 3-ről 1963/64-
ben 24 m ; !-re emelkedjék. Figyelembe véve, hogy a gyérítések évi területe 
55 000 ha körül van, az így nyert fatömegtöbblet igen számottevő. 

A z erdőnevelési módszerek további fejlesztésének alapjait hosszúlejáratú er
dőnevelési és fatermési kísérleti területek létesítésével rakjuk le. Sólymos Rezső 
és munkatársai már több mint 800 i lyen területet létesítettek, amelyeken e d 
dig több mint 10 millió mért adatot vettek fel. A z eredmények lehetővé teszik 
egész erdőnevelésünk átfogó racionalizálását. Még ez év folyamán elkészül az: 
új erdőnevelési útmutató, amely az 1956-ban kiadott utasításra épül, azt fej
leszti tovább. Előírásainak megvalósítása mintegy 20%-os javulást eredményez
het a faállományok minőségében. 



A fatermési kísérletek alapján készítettük el állományalkotó fő fafajaink új 
fatömeg- és fatermési tábláit is, a későbbiekben pedig évtizedes megfigyelé
sek adatai alapján az állományok tényleges növekedésmenetét és a különböző 
nevelési eljárások hatását visszatükröző normatív fatermési táblákat szerkesz
tünk majd. A z új fatermési táblák általában azt mutatják, hogy erdeink na
gyobb fakészletekkel rendelkeznek, mint korábban feltételezték. 

Felszabadulás előtti erdőgazdaságunkban nem folyt számottevő erdővédelmi 
tevékenység, az akkor i külterjesen kezelt lomberdőkben nem is igen volt rá 
szükség. A belterjesebb erdőgazdálkodásra való áttérés, a kiterjedt új h ib r id 
nyár és fenyő monokultúrák létesítése tette csak sürgetővé az erdővédelem 
fejlesztését. 

A csemetekertekben, erdősítésekben és természetes újulatokban számottevő 
kárt okozó fenyő tűkarcgomba elleni védelemben Pagony Hubert szisztemi-
kus gombaölő szerekkel folytatott kísérletei adtak kitűnő eredményeket. Jó 
eredményeket hozott a Hauer Lajos által kidolgozott véralbuminos vadkárel
hárítási módszer is, amelyet valamennyi vadkárosítással veszélyeztetett erdő
gazdaság alkalmaz és amelyet a lengyelek is átvettek. 

A z erdőgazdasági munkák gépesítése a felszabadulás után vette kezdetét 
•szovjet példák alapján és szovjet gépek segítségével. Ez idő szerint a csemete
ke r t i munkák gépesítettsége 30—60%; az erdősítésekben a talajelőkészítés gé
pesítettsége 60%, a csemeteültetésé 20%, az ápolásé 30%; a fakitermelésben 
a fadöntés és darabolás gépesítettsége 90%, a kérgezésé 25%, az utak nélküli 
erdőterületen folyó közelítésé 40%, az erdei földutakon történő kiszállításé 
45%, a kőpályás utakon történő faanyagszállításé 95%, a rakodás gépesítettsége 
viszont al ig haladja meg a 10%-ot. Intézetünk 1956 óta foglalkozik gépesítési 
kutatással. A z egyes munkafolyamatok —• erdősítés, állománynevelés, fakiter
melés, szállítás — gépesítési lehetőségeinek kutatása során vizsgáltuk a szóba 
jöhető technológiákat, kidolgoztuk az alkalmazandó gépek iránt támasztott er
dészeti és műszaki követelményeket, kiválasztottuk, esetleg kialakítottuk a leg
megfelelőbb gépeket. 

Dérföldi Antal és osztályának kutatói javaslatokat dolgoztak k i a Szovjet
unióban kia lakul t komplex fakitermelési munkaszervezet bevezetésére. A fa
kitermelő munkáscsapatok előzőleg csak a fák kidöntésével és választékokká 
történő feldarabolásával foglalkoztak, az ún. komplex brigádok elvégzik a 
közelítés és kiszállítás munkáját is. A komplex fakitermelés javaslatunkra tör
tént országos bevezetése gépi, energiában és munkabérben m 3-enként átlag 10— 
20 Ft , 3,5 millió m 3 ki termelt vastagfára vetítve átlagosan 56 millió F t meg
takarítást hoz. 

A fakitermelés legnehezebb és egyben legköltségesebb része az utak nélküli 
erdőterületen folyó faanyagmozgatás és az erdei földutakon történő kiszállítás. 
A z intézet Gépkísérleti Üzeme által kialakított közelítő eszköz, a fogatos kö
zelítő kerékpár alkalmazásával az adott körülményektől függően 30—50%-
k a l csökkenthető a közelítési és kiszállítási költség, s a természetes felújító 
vágásokban meg lehet kímélni a termőtalajt és az új erdőt adó újulatot is. 
1962 és 1964 között 800 közelítő kerékpárt készítettek, s ezekkel 1969 végéig öt 
és fél millió m 3 fát közelítettek k i . A z energiaköltségekben kimutatott tény
leges megtakarítás mintegy 30 millió Ft . A kerékpár kialakítására az intézet 
960 ezer Ft-ot költött, ez az összeg 7 év eredménye alapján 40-szeresen térült 
meg. 

Hasonlóan a termőhelyek és az erdősítési technológiák tipizálásához, Szász 
Tibor kidolgozta a fahasználati munkahelyek, vágásterületek, a fakitermelési 
munkaszervezetek és technológiák típusait. Amennyiben mód lesz rá, hogy az 



erdő- és fafeldolgozó gazdaságok könyveléséből kigyűjtsük ezekhez a megfelelő 
költségadatokat, az eddiginél sokkal reálisabb alapokra helyezhetjük a fahasz
nálat tervezését és eredményszabályozását. 

A z erdészeti gazdaságtani kutatásnak hazánkban al ig van múltja. Intéze
tünkben csak 1964-ben alakult Erdészeti Gazdaságtani Osztály. A kutatás az 
erdőgazdasági termelés gazdaságosságának a fokozását szolgálja: lehetővé 
igyekszik tenni az erdőgazdasági üzem, s ezen belül az alkalmazott vagy a l 
kalmazható erdőművelési eljárások, műszaki megoldások és szervezeti formák 
gazdasági hatékonyságának megbízható megítélését. Módszereket dolgozunk k i 
az üzemviteli feladatok legkedvezőbb megoldási variációjának a kiválasztá
sára, javaslatokat készítünk az erdőgazdasági tervezés fejlesztésére, a dolgo
zók alkotókészségének a kibontakoztatására és anyagi érdekeltségének a nö
velésére. 

Legjelentősebb folyamatban levő munkánk az erdősítések önköltségének a 
megállapítására irányuló vizsgálat. A jelenlegi egységárak meghatározása or
szágos terv-, i l letve tényszámok alapján történt. Célunk olyan új egységárak 
kidolgozása, amelyekben kifejezésre jutnak a termőhelyi adottságok, a termesz
tendő fafajok, a célszerű fő faállomány típusok és az ezeknek megfelelő tech
nológiai eljárások okozta különbségek. Már az előzetes eredmények is módot 
adtak az erdősítések önköltségének ésszerű csökentésére és az erdőfenntartási 
alap reálisabb tervezésére. 

K o r u n k erdőgazdasági céljait nem szabad kizárólag fa- és pénzgazdálkodási 
csúcsteljesítményekre korlátozni. A gazdasági eredmény mellett egyre fonto-
sabbá válik az a haszon is, amelyet az erdők kulturális és jóléti tekintetben 
hoznak. A fát termelő hagyományos erdőgazdálkodás egyre inkább jóléti er
dőgazdálkodássá a lakul át, amely a legnagyobb mennyiségű, legjobb minőségű 
fa és egyéb erdei termék tartamos és gazdaságos termelése mellett következe
tesen számol az erdők esztétikai és jóléti hatásával, az erdőt nem csupán f a 
anyagforrásnak, hanem a természetes emberi életkörnyezet egyik legfontosabb 
elemének tekint i , s eszerint óvja, ápolja és hasznosítja. Ennek figyelembevéte
lével vizsgáltuk, mennyiben szükséges az erdőművelés, az erdőhasználat, az er
dőrendezés, az erdészeti műszaki tevékenység eljárásait és gyakorlatát a jóléti 
gazdálkodás követelményeivel kiegészíteni. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az elmúlt negyedszázad intézetünk 
nagyarányú fejlődését eredményezte. A z 1898-ban 8 kutatót, 1934-ben 7 k u 
tatót foglalkoztató intézetben ma 63 kutató dolgozik. Korszerű, jól felszerelt 
táji kísérleti állomásokkal rendelkezünk, kísérleti területeink behálózzák az 
ország legfontosabb erdőtájait. Kutatómunkánk az eltelt 25 év alatt az erdő
gazdaságfejlesztés legfontosabb kérdéseinek a megoldását szolgálta, eredmé
nyeink számottevő szerepet játszottak az erdőgazdálkodás hatalmas fejlődésé
ben. Több professzort adtunk az egyetemi oktatásnak és sok kiváló szakembert 
a gyakorlatnak. Kutatóink szakcikkei , könyvei, előadásai jelentős szerepet ját
szottak a szakmai továbbképzésben. A z elért eredmények természetesen nagy
részt az intézet fejlesztését lehetővé tevő, a kutatási eredmények realizálását 
elrendelő s elősegítő irányító főhatóság, valamint a kísérleti hálózat kiépítését 
mind ig bőkezűen támogató és a kutatási eredményeket gyorsan alkalmazó er
dőgazdaságok érdeme. Ilyen szakmában, mint a miénk, a kutatóintézet v i 
szonylag könnyű helyzetben van. A fák puszta létezésükkel is gondolkodni ta
nítanak, mindig legalább száz évre visszamenően és legalább száz évre előre. 


