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Az erdészet fejlesztése és a kutatás 

A z M T A — M É M erdészeti bizottsága előterjesztést készített Keresztesi Béla 
akadémikus vezetésével, az MTA-elnökség részére. A z előterjesztést megtárgyal
ta és véleményezte a M É M Erdészeti és Faipari Hivatala vezetői értekezlete 
1983. június 6-án, a M É M államtitkári koordinációs értekezlete szeptember 
16-án és az M T A agrártudományi osztálya október 4-én. A z Akadémia elnök
sége 1983. október 18-i ülésén az előterjesztést megvitatta és a további teendő
ket a 33/1983. számú határozatában fogalmazta meg. 

Az előterjesztést rövidítve, a határozatot teljes terjedelemben közöljük. 

A z előterjesztés 

Századunk magyar erdészete fejlesztésének kezdetei az első világháborút 
követő időszakban alakultak ki. Kaán Károly akadémikus, államtitkár irányí
tásával a faimport csökkentése, a mezőgazdasági termelés előmozdítása, vala
mint a klimatikus és egészségügyi viszonyok megjavítása érdekében Aföld-
fásítási programot és új erdőtörvényt dolgoztak ki. A z Alföld-fásítás kereté
ben a két világháború között 52 ezer ha, elsősorban futóhomokos és szikes 
területet, valamint vadvizes ártéri földet erdősítettek, fásítottak be. A z új 
erdőtörvény rendelkezései sOk tekintetben ellenkeztek a magán erdőbirtoko
sok érdekeivel, ezért a törvény a két világháború között csak kis részben 
valósulhatott meg. 

A felszabadulás után az erdők államosításával, a tervgazdálkodás bevezeté
sével lehetővé vált a jövő érd ékeit is szem előtt tartó erdészetfejlesztés meg
valósítása. A z Alföld-fásítási programot országfásítási programmá szélesítették 
és korszerű ökológiai alapon továbbfejlesztették. Ennek végrehajtása során, 
1946 és 1980 között, mezőgazdasági termelésre gazdaságosan nem hasznosít
ható földeken 522 ezer ha új erdőt és fásítást hoztak létre. A z erdészet 
három évtizedes fejlesztésének összefoglalásaképpen megállapítható, hogy az 
erdőgazdaság és a hozzá szervesen kapcsolódó faipar igen számottevő ered
ményeiket ért el, könnyített a magyar népgazdaság gondjain. A z ágazat 
számottevő fa- és fatermékimportot váltott ki és kedvező gazdaságossággal 
jelentős fakivitelt valósított meg. A többcélú erdőhasznosítás kihatásaként 
kedvezően alakította a természeti környezetet, hozzájárult az életkörülmények 
javításához. Ezen eredmények további kibontakoztatása érdekében — a sze
lektív fejlesztés elveinek megfelelően, a népgazdasági felhalmozás ütemének 
csökkentése mellett is —• indokolt az erdészet további egyenletes ütemű fe j 
lesztése. 

A különböző prognózisok szerint az európai fakitermelés az ezredfordulóig 
a várható szükségletnövökedésnék csak mintegy l/3-át tudja fedezni. Súlyos
bítja a helyzetet, hogy a fejlett államok egyre több intézkedést tesznek az 
erdők védelmi funkcióinak bővítésére. Ezek a tendenciák minálunk szükséges-



sé teszik az erdőterületek további növelését, a gazdasági és társadalmi viszo
nyokkal összehangolt, belterjes, többcélú erdőgazdálkodást, a faipar további 
számottevő fejlesztését, valamint a racionális fagazdálkodást és a fa teljes 
körű hasznosítását. A célok elérése bővülő termelést, termékszerkezet-váltást, 
gyors technikai fejlesztést igényel. A kutatásnak ezek megalapozása lesz az 
alapvető feladata. 

A kutatási hálózat és a kutatások anyagi megalapozása. 

Erdészeti kutatások ez idő szerint a M É M felügyelete alatt két intézetben 
és két egyetemen folynak. A kutatóhelyeken dolgozók összes létszáma 696 fő, 
amiből kutató 176 fő. Ez a létszáma az agrártudományi kutatásban összesen 
foglalkoztatott azonos létszámoknak 5,8%-a, ill. 8,43/0-a. Ezek a százalékok 
általában megfelelnek az erdészet mezőgazdasági ágazaton belüli szerepének. 
A M É M Erdőrendezési Szolgálat nem szerepel a kutatóhelyek között, bár szá
mottevő fejlesztő kutatást végez. Célszerű „nem főhivatású" kutatóhellyé 
minősíteni. Rendelkeznek nem számottevő nagyságú fejlesztőrészlegekkel az 
erdőgazdasági és faipari vállalatok is. 

A főhivatású kutatóhelyek .alaptevékenységét a M É M által kiadott és a 
költségvetésből, ill. a központosított állami alapokból finanszírozott két tárca
szintű célprogram és három intézeti program határozza meg. Ezek foglalják 
magukba az erdőgazdasági termelés átlagosan 50 éves termelési ciklusából adó
dó, hosszú időtartamú kutatásokat, valamint a faipari alapkutatásokat, melyek
nek a finanszírozása <a jövőben is csaik költségvetésből és {központosított állami 
alapokból oldható meg. A kutatóhelyek a megrendelésektől és a lehetőségeik
től függően folytatnak a termelővállalatok által finanszínrozott, rövid idő
tartamú, megbízásos kutatási-fejlesztési tevékenységet is. 

A költségvetésből az erdészeti kutatásra fordított 44,1 millió Ft az erdészet 
állami költségvetéshez való hozzájárulásának 1,2 %-a. 1983. január 1-től szá
mottevően csökkent a M É M központi MÜFA-alap és eltörölték a vállalatok 
műszaki fejlesztési alap képzési kötelezettségét is. Tapasztalataink szerint 
nagymértékű megrendelést a következő években a vállalatok nem képesek 
adni. Emellett irritálja őket, hogy a kutatási megbízásokat a Pénzügyminisz
térium 22% adóval sújtja. Tekintettel ezekre a körülményekre, célszerű len
ne, ha az erdészeti kutatás nagyobb súllyal szerepelne a M É M és OMFB köz
ponti alapból, valamint az MTA-főti tkári alapokból finanszírozott kutatások
ban. Célszerű lenne továbbá, ha a MÉM és az MTA illetékes kutatóintézetei 
tématerveikbe vennének erdő- és vadgazdasági, valamint faipari alapkutatáso
kat (ökológia, fiziológia, biokémia, genetika, növényvédelem, ökonómia ,stb.). 

A z erdészeti kutatóhelyeknek sok ezer hektárnyi, a legfontosabb erdőgaz
dasági tájakat behálózó, hosszú időtartamú kísérleti területhálózatuk van. En
nek a kísérleti hálózatnak a fenntartására szolgáló költségvetési támogatás az 
elmúlt évtizedben azonos maradt, a reálértéke pedig számottevően csökkent. 
Ennék következtében ma már az egyszerű fenntartást sem tudják biztosítani. 
Feltétlenül szükséges a kísérleti területek és telepek fenntartásához szükséges 
továbbfejlesztéséhez a megfelelő anyagi alapot előteremteni. 

A z erdészeti kutatóhelyek általában erkölcsileg és fizikailag elavult műszer
állománnyal és laborfelszereléssel, valamint kísérleti erő- és munkagépekkel 
rendelkeznek. A probléma megoldásához a V I I . ötéves tervben minimálisan 
70 millió Ft-ra volna szükség. 

A z erdészeti kutatóhelyek négy nemzetközi szervezet — az Erdészeti Kutató
intézetek Nemzetközi Szövetsége ( IUFRO) , a F A O , az UNESCO és a K G S T 
munkájában vesznek részt. Ezenkívül kétoldalú kapcsolatokat tartanak a 



KGST-országok, valamint Finnország és Ausztria kutatóintézeteivel. A z együtt
működések főként információcsere szinten folynak és devizamentes kutató
csere formájában valósulnak meg. Ritkán kerül sor megosztott kutatásokra. 
Sok haszonnal járhatna a IUFRO, a F A O és az UNESCO munkájába való, 
fokozottabb mértékű bekapcsolódás, a valutáris nehézségek azonban ezt nem 
teszik lehetővé. Sokszor még a Magyarországon rendezett nemzetközi értekez
leteken való részvétel is problémát okoz, mivel a részvételi díjak az R-alapot 
terhelik. Kívánatos lenne erre a célra megfelelő más alap létrehozása. 

Az erdészeti kutatás fejlesztése 

A z erdészeti kutatásban számos tudományterületen összefonódva folyik az 
alap, az alkalmazott és a fejlesztési kutatómunka. Ezek célszerű aránya az 
M T A elnöksége által 1978-ban kiküldött alkalmi bizottság felmérése szerint 
a következő: alapkutatás 15—30%, alkalmazott 50%, fejlesztési 20—35%. A 
nagyobb alapkutatási arány az erdőgazdaságokban jelentkezik, mivel a sajá
tos termőhelyi adottságok és fafájösszetétel miatt az erdőgazdasági alapkuta
tás számottevő részben „nemzeti tudományos" feladat. 

Az erdészeti alapkutatások 

Természetesen végeznek alapkutatásokat a többi erdészeti kutatóhelyen, 
valamint más, nem erdészeti intézetekben is. A z M T A is támogat erdészeti 
alapuktatási témákat az akadémiai intézetekben és a tudományegyetemeken. 
Feltétlenül szükséges, hogy az alapkutatási bázisintézmény egyrészt sokkal 
fokozottabban vonja be a tématerv összeállításába az eredményeket felhasz
nálni hivatott erdészeti kutatóhelyeket, másrészt fogja össze és érdemben 
koordinálja a többi erdészeti és nem erdészeti intézetben folyó alapkutatásokat. 
Az erdészetben is sürgető igény az irányított alapkutatások előtérbe állítása, 
a hazai sajátos feladatok megoldása. A z EFE a jelenlegi személyi és anyagi 
lehetőségeivel az alapkutatások ilyen koordinálását nem képes megoldani. 

Az erdőgazdasági kutatások bázisintézete az Erdészeti Tudományos Intézet. 
A z első világháború után, az Alföld-fásítási program hatására, előtérbe ke

rült az ökológiai kutatás, a második világháború után pedig kiterjedt erdei 
ökoszisztéma- és környezetvédelmi vizsgálatokat kezdtek. A z elért eredmények 
széles körben elterjedtek az erdőgazdasági irányításban és gyakorlatban, álta
lánossá vált az ökológiai, a környezetfejlesztési szemlélet. A jövőben még job
ban támogatni kell az erdészeti ökológiai és környezetvédelmi kutatást. A 
megfelelő egyetemi és akadémiai kutatóhelyek bevonásával elő kell segíteni a 
legfontosabb természetszerű származék- és kultúrerdő-ökoszisztémáknak az 
erdőgazdasági igényeknek megfelelő, rendszeres kutatását. 

Bár a hazai erdők hektáronkénti növedéke KGST-vonatkozásban is számot
tevő, a termelt fa minősége azonban — őshonos főfafajainkat kivéve — 
általában nem kielégítő. A nemesítés jövőbeni célkiűtzése, hogy minden fonto
sabb fajból álljanak rendelkezésre az eltérő termőhelynek megfelelő, gépi 
fakitermelésre alkalmas fajták, és segítsék elő a nagyobb termesztésbiztonság 
megteremtését. A nemesítésnek fel kell készülnie az újszerű faipari technoló
giákhoz alkalmas fajták előállítására is. 

Az erdőművelési kutatást a jövőben rendszerszemléletben célszerű végezni 
és a következő célra összpontosítani: a természetes felújításokat és mester
séges erdősítéseket megelőző fakitermelés erdőművelési feltételrendszerének 
a kidolgozása; az erdőnevelési modellek továbbfejlesztése, valamint a meg
valósításukhoz alkalmas környezetkímélő technológia és technika meghatáro
zása. 



Az erdővédelem gyakorlati módszerei iránt a második világháborút követően 
mind nagyobb igény jelentkezett. N ő az ilyen igény azért is, mert jelentősen 
gyarapodott az ültetvényszerű nyárasok, fenyvesek területe. A jövőben meg 
kell határozni azokat a feltételeket, melyek hozzájárulnak az erdei ökosziszté
mák stabilitásához. A megfelelő egyetemi és akadémiai kutatóhelyek részvéte
lével fel kell tárni a természetszerű és a mesterséges erdei ökoszisztémákban 
újabban a természeti környezet romlásának jeleként mutatkozó nagymértékű 
fapusztulások okait, ki kell dolgozni a szükséges megelőző intézkedéseket. 

A fakitermelés üzemszerű gépesítése, az ennek előfeltételét képező erdő
feltárás, erdei útépítés az ötvenes évek közepén indult be. Az eredmények el
lenére az erdőgazdaság műszaki színvonala elmarad az igényektől. A jövőben 
az egyes műszaki megoldásokat jobban össze kell hangolni az ökológiai, a 
környezetvédelmi, a nemesitési, a fatermesztési, a fakitermelési és ökonómiai 
kutatások eredményeivel. A meglevő géprendszereket ezek figyelembevételével 
kell továbbfejleszteni. Elő kell készíteni a technikai és technológiai áttörés 
lehetőségeit az erdőgazdasági munkákban. Fel kell készülni a mikroelektro
nika és a robotok alkalmazására és az automatizálás lehetőségeire. Még nagyobb 
figyelmet kell fordítani az erdei munkások és a természet védelmére. A z em
lített feladatokhoz a kutatás feltételeit legalább a jelenlegi szinten kellene 
biztosítani, de a jövő feladatainak ismeretében, a kutatókapacitás növelésére 
a méréstechnika, mikroelektronika, az automatizálási kutatások fokozására 
volna szükség. Meg kellene építeni az erdészeti gépkísérletekhez és gépvizs
gálatokhoz szükséges kísérleti állomást, amely részbeni bázisa lehetne a hazai 
erdőgazdasági gépfejlesztésnek is. 

Az ökonómiai kutatások kiemelt feladata az ágazati irányítás ökonómiai meg
alapozását segítő ismeretek fejlesztése. Emellett foglalkozni kell a földek 
racionális használata, valamint az annak megfelelő, differenciált erdőgazdálko
dás ökonómiai elveinek kialakításával. Olyan erdőművelési fincmszírozást és 
ellenőrzési rendszert kell kidolgozni, amely lehetővé teszi az erdőgazdálkodásban 
a rövid és hosszú távú érdekeknek a jelenleginél tökéletesebb figyelembevé
telét. Vizsgálni kell a piaci gazdálkodás lehetőségeit és korlátait az ágazatban, 
valamint a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás sajátos ökonómiai kérdéseit. 

A szervezetfejlesztési kutatásokban ki kell fejleszteni a lecsökkent vállalati 
erőforrások hasznosításának jobb, korszerűbb módszerét. A szervezési munka 
hatékonyságának növelésére létre kell hozni az erdőrendezéssel és az ágazat
irányítássál összehangolt, egységes elemekből álló szervezeti, irányítási, érde
keltségi és információrendszert, amelynek a létesítendő egységes számítógép
e s bizonylati rendszerre kell épülnie. Fokozott figyelmet kell fordítani a hu
mán tényezők alapos feltárására, az ergonómiai, munkapszicológiai kutatások
ra. 

Az erdőrendezési kutatások nagymértékben hozzájárulnak az erdészet fe j 
lesztéséhez. További fejlesztésük során az erdészet egész irányítási rendszeré
nek összehangolt fejlesztését kell figyelembe venni többcélú ( e rdő-+vad-
gazdaság), komplex erdőterveket kell készíteni. A szakterületek szerint illetékes 
kutatócsoportokkal együttműködve, ki kell dolgozni a hazai erdőkből az erdő
tervek szerint évente kitermelhető fa nyersanyasg teljes egészében való gazda
ságos kitermelésének erdő feltárási, gépesítési, faiparfejlesztési és ökonómiai 
feltételrendszerét. 

A vadgazdálkodás jövőbeni kutatásával kapcsolatosan a következőket cél
irányos kiemelni. A kutatóhelyek kapacitásukat csoprtosítsák át a fontosabb 
feladatokra. A komplexitást figyelembe véve, adjanak nagyobb súlyt az ala-



pozó kutatásnak és az ökonómiai vizsgálatnak. Helyezzék előtérbe a zárttéri 
vadtenyésztés technológiáinak a továbbfejlesztését és főleg a vadtakarmányo
zást. A z Erdészeti Tudományos Intézet tevékenyen kapcsolódjon be a mező-, 
az erdő- és vadgazdálkodás egyensúlyi problémáit megoldó kutatásokba. 

A faipari kutatás jövőbeni főbb feladatai: a faanyagok és fatermékek fizi
kai-kémiai tulajdonságainak további feltárása, javítása; a potenciálisn ren
delkezésre álló fa nyersanyag hatékony feldolgozásához a szükséges feltételek 
komplex vizsgálata; a faanyagvédelem hatékonyságának a növelése. Nélkü
lözhetetlen a fejlesztés, a kutatás technikai feltételeinek (műszer, kutatási se
gédeszköz stb.) jelentős javítása; a kutatóállomány felkészültségének gyors 
fokozása, a vállalati K + F tevékenység kialakítása, ill. javítása. A terület jelle
gének megfelelően fokozott mértékben keresni kell a külföldi eredmények 
adaptációs lehetőségét, új módszerek, eljárások tapasztalatcsere útján való 
megismerését, s ennek alapján licencek, „know-how"-k átvételét, valamint a 
hazai feltételek melletti alkalmazási lehetőségeinek konkrét kidolgozását. T ö 
rekedni kell arra,. hogy a jó kutatási eredmények minél gyorsabban gyakor
lati alkalmazásba vételét referenciabázisok létrehozása is elősegítse. 

Az MTA-elnökség 33/1983. sz. határozata* 

A z elnökség — megköszönve az előterjesztők munkáját — 
1. lényegileg egyetért az előterjesztésben foglaltakkal és az Agrártudomá

nyok Osztálya ajánlásaival; szükségesnek tartja azonban az előterjesztés és az 
ajánlások kisebb mérvű módosítását, pontosítását az ülésen felmerült néhány 
észrevétel figyelembevételével ;** 

2. megállapítja, hogy az erdészet — erdő- és vadgazdaság, faipar és fakeres-
kedelem — felszabadulás utáni nagy mérvű fejlesztésében, az erdővagyon 
nemzetközi viszonylatban számottevő gyarapodásában jelentősen közrehatott 
a kormány erdészetpolitikája, a magas szintű erdészeti szakképzés és kutatás 
és az élenjáró gyakorlat jó kapcsolata, valamint az erdészeti szervezetben 
hagyományosan kialakult szolgálati fegyelem, továbbá az erdészek szakmasze
retete és eredményes munkája. Kedvezően hatott, hogy az erdészet a mező
gazdaság keretében, annak szerves részéként fejlődött; 

3. egyetért az előterjesztésnek a hazai erdővagyon és erdészet gazdasági és 
társadalmi jelentőségére vonatkozó megállapításaival, és közérdekből szüksé
gesnek tartja az erdészet további, egyenletes ütemű fejlesztését; 

\ javasolja az illetékes minisztériumoknak (országos hatáskörű szerveknek), 
hogy vizsgálják meg az erdészet fejlesztésével kapcsolatos feltételek megterem
tésének lehetőségét, különösen 

—• az erdővagyon további, a gazdaságos élelmiszertermelésre távlatban sem 
alkalmas földek beerdősítésével való növelésében; 

— a hazai erdőkből évente kitermelhető fa nyersanyag teljes egészében 
való gazdaságos kitermelésében és faipari feldolgozásában; 

— a mező- és erdőgazdaság, valamint a vadgazdaság fejlesztésének össze
hangolásában; 

—• a jelenleg meglevő műszaki elmaradás felszámolásában és a termelés
fejlesztési célkitűzéseket megalapozó anyagi-műszaki ellátásban; 

* Az előterjesztést az elnökség 1983. október 18-án, Visegrádon vitatta meg. 
** Az előterjesztésnek már a pontosított változatát közöljük. 



— az exportcentrikus, éves vállalati érdékek és az erdőkkel kapcsolatos 
hosszú távú össztársadalmi érdekék jobb összehangolásában-; 

— a vállalati önállóságot és érdekeltséget a többcélú, optimális erdőhasznosí-
tás keretei között kibontakoztató ágazati irányítási rendszer továbbfej
lesztésében ; 

5. a környezetszennyezés és más okok hatására az erdőkben újabban jelent
kező, nagymérvű fapusztulások kiváltó tényezői és folyamatai feltárása és a 
szükséges erdővédelmi intézkedések mielőbbi kidolgozása érdekében szüksé
gesnek tartja, hogy a megkezdett erdészeti komplex kutatásban nagy összefo
gás keretében tevőlegesen vegyenek részt az 'Akadémia megfelelő intézetei és az 
illetékes tudományegyetemek. A z anyagi feltételek biztosítását a feladathoz 
az M T A és a M É M vizsgálja meg; 

6. tekintve, hogy a korszerű, többcélú erdőhasznosítás tipikusan interdisz
ciplináris tevékenység és tudomány, támogatja az O T T K T keretében komplex 
program indítását az erdővagyon további növelésének és jobb hasznosításának, 
a fenyőfaimport csökkentésének, valamint az erdők társadalmi és környezet
védelmi szerepe fokozásának jobb tudományos megalapozása érdekében; 

7. megállapítja továbbá, hogy az erdészeti termelésben egyre pregnánsab-
bá válik az ökológiai, biológiái, műszaki, ökonómiai és környezeti tényezők 
összehangolását igénylő fejlesztés, ezért célszerű fokozottabban fejleszteni mind 
az erdészeti, mind a hozzá szorosan kapcsolódó tudományágak (ökológia, bio
lógia, genetika stb.) területén folyó alapkutatásokat. Célszerű nagyobb súllyal 
szerepeltetni az erdészeti kutatásokat a M É M , az OMFB és az M T A által tá
mogatott kutatások között, a M É M és az M T A illetékes kutataóintézetei 
vállaljanak részt az erdészeti alapkutatásokból; 

8. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az erdészet növekvő népgazdasági és 
társadalmi feladataival, ezek tudományos megalapozásának szükségességével 
nincsenek arányban az erdészeti kutatóhelyek anyagi lehetőségei, az aggo
dalom annál indokoltabb, mert ugyanakikor az erdészeti kutatások költség
igényessége állandóan növekszik; 

— az erdészeti kutatás sajátos jellegének megfelelően kialakult, hosszú idő
tartamú kísérleti területek és telepek fenntartásához és kívánatos to
vábbfejlesztéséhez szükséges megfelelő anyagi támogatást nyújtani; 

— a kutatóhelyek elavult műszer- és gépparkjának, valamint laboratóriu
mainak felszereléséhez és számítógép-állományának bővítéséhez megfele
lő szintre hozatalához beruházási keretet szükséges létrehozni; 

9. felkéri az Agrártudományok Osztályát 

— gondoskodjék arról, hogy az M T A és a M É M illetékes bizottságai és in
tézményei megismerjék és megtárgyalják az előterjesztésben foglaltakat, 
határozzák meg az abból rájuk háruló feladatokat és kísérjék figyelem
mel ezek végrehajtását; 

— kezdeményezze erdészeti témák megoldásában az Akadémia illetékes tu
dományos osztályainál, az erdészeti bizottság, valamint a botanikai bi
zottság, a genetikai bizottság, a természetvédelmi bizottság, a szociológiai 
bizottság, szál- és rosttechnológiai bizottság, a földrajzi bizottság és a 
meteorológiai bizottság közös munkáját, együttműködését; 



10. felkéri az M T A elnökét, hogy az átdolgozott előterjesztést és a jelen 
határozatot tájékoztatásul küldje meg az illetékes irányító szerveknek, így az 
M S Z M P gazdaságpolitikai bizottságának és az Állami Tervbizottságnak is. 

Erdészeti és fafeldolgozási bemutató a Pilisben 

A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége 1983. október 18-án, Visegrádon 
tárgyalta meg az erdészeti kutatás helyzetéről készített előterjesztést. A z el
nökségi üléshez kapcsolódóan a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság azt kapta fel
adatul, hogy házigazdája és szervezője legyen egy olyan terepi bemutatónak 
és termékkiállításnak, mely az erdőgazdálkodásban, fafeldolgozásban és erdé
szeti gépgyártásban alkalmazott, élenjáró technológiákat, új termékeket, gépe
ket hivatott bemutatni. 

A z Erdészeti és Faipari Hivatal felhívására szinte az egész szakma meg
mozdult. A rendező mellett további nyolc erdőgazdaság, valamint a Nyugat
magyarországi Fagazdasági Kombinát, az Erdőrendezési Szolgálat, az Erdészeti 
Gépgyártó Vállalat, az Erdészeti Tudományos Intézet és a N Ö M I jelezte rész
vételi szándékát és ajánlotta fel segítségét. A segítőkész, feladatra koncentráló 
együttműködés eredményeként alig két hét alatt sikerült előkészíteni, meg
szervezni és az ülés reggelén Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi mi
niszter jelenlétében a vendégek és látogatók számára megnyitni a bemutatót. 
A négy szabadtéri helyszínen szervezett bemutató és a parkerdőgazdaság köz
pontjában előkészített termék-, poszter- és trófeakiállítás vaskos forgatóköny
véből csak néhány érdékességet szeretnék kiemelni. 

A szentendrei erdészet sikárosi magasrakodóján a csemetetermelés termékei
ből és gépeiből kaptak ízelítőt az érdeklődők. A Zalai E F A G az ország leg-

Az NYFK tölcséres csemetéinek bemutatása 



Vendégek a gépbemutatón 

korszerűbb csemetekertjéből — a bajcsai kertből —• mutatta be a Nyssula-
tekercses és a tasakos csemetetermelés tedhnológiáját. Itt láthattuk a Nagy
kunsági E F A G nemesített akác- és nyárcsemetéit, valamint a Nyugatmagyar
országi Fagazdasági Kombinát bejcgyertyánosi csemetekertjében programozott 
neveléssel előállított tölcséres csemetéket. A programozott nevelés minden 
részletében gépesíthető, folyamatos rendszert jelent, s a tölcséres csemeték 
a fagyos időszak és a kritikusan meleg, száraz július kivételével egész évben 
ültethetők. A kombinát szakembereinek közlése szerint 1983 augusztusában 
félmillió csemetét ültettek jó eredménnyel. A z első helyszín bemutatójának 
során a hazai erdészeti gépgyártás néhány új suháng-, és csemetekiemelő, illet
ve ültető gépe zárta. 

A második helyszín bemutatói két témakört foglaltak magukba. A z első té
makörön belül működés közben szemlélhették a látogatók az erdősítés és ápolás 
gépeit, gépsorait. Különösen a tuskóirtás nélküli erdősítési eljárásokat f igyel
ték érdeklődéssel a vendégek és a szakközönség. A második témakörben a 
teljesfás aprítéktermelési munkarendszert mutatták be a Balatonfelvidéki Er
dő- és Fafeldolgozó Gazdaság szakemberei gyérítési állományban. A döntést, 
előközelítést, rakásolást Clark—Bobcat döntő-rakásoló gép, a közelítést T 380 
GS vonszoló, az aprítást MORBARK 12 aprítógép végezte. A jó szervezés, és 
a műveletek közötti impozáns összhang mellett, valamennyi látogatót lenyűgöz
te a Bobcat kezelőjének rutinos manőverezése, magas szintű gépvezetési tech
nikája. 

A harmadik bemutató, melyet a parkerdőgazdaság visegrádi erdészete és a 
műszaki erdészet készített elő — képet adott a hagyományos fakitermelés és 
közelítés módszereiről és eszközeiről (KK 71 fogatos közelítő kerékpár, ER—600 
rönkvonszoló stb.), a Pilisi Parkerdőgazdaságban kifejlesztett és alkalmazott 
egységrakományos hosszúfás technológiáról. Működés közben figyelhették meg 
a látogatók a K—300 típusú Koíier-kötélpályát és az anyagmozgatás különböző 
gépeit (BARUTA 62—R FORWARDER, RP 12 rönkközelítő szerelvény, RP 
6—82 rönkszállító szerelvény). Ezen a helyszínen a sláger a KoZZer-féle billenő-
árbocos kötéldaru volt, amely 300—500 m távolságból képes faanyagot fe l -és le
felé mozgatni, 15—20%-os lejtőn és oldalról behúzni a kötéldaruhoz. 



A lepencei fafeldolgozó erdészet területén berendezett negyedik helyszínen 
a Mátrai és Nagykunsági E F A G , valamint az Erdészeti Gépgyártó Vállalat 
mutatta be a fa energetikai célú hasznosítására kifejlesztett gépeket, előtét 
tüzelő berendezéseket. Kiemelkedő volt a Mátrai E F A G műszaki fejlesztő szak
embereinek szereplése, hiszen minden gépcsoportban hoztak újdonságot, i l 
letve a már ismert géptípusoknál új megoldásokat (H—01 hasítógép, KG—3 
kérgezőgép, EA—03 faaprító gép, HP—200 előtéttüzelő berendezés). A z új tí
pusú egri faaprító gépnél — amely a nevelővágások faanyagának, il letve a 
vágástéri hulladéknak az aprítására alkalmas —• saját futógerendás daru 
biztosítja az aprítandó alapanyag adagolását a hidraulikusan meghajtott 
etetőrendszerbe.. A kezelőt fülke védi ' az időjárás hatásaitól. A Nagykunsági 
E F A G több típuscsaládot vonultatott fel az általa kifejlesztett és gyártott elő
téttüzelő berendezésekből. A gravitációs tüzelőanyag-adagolású (AA, AB, AC 
típusjelű) berendezések mellett működés közben mutatták be a vezérelt rend
szerű (ATB típuscsalád) 40—250 ezer kcal/h teljesítményű berendezéseket, me
lyeket középületek, szerelőcsarnokok fűtéséhez ajánlanák a gyártók. 

A szabadtéri bemutatókhoz kapcsolódott a lepencei fafeldolgozó erdészet 
megtekintése, amely évente 15 000 m 3 szálfát (hosszúfa) és 5000 m 3 rönk alap
anyagot fogad. A beszállítást MAZ—HIAB és KAMAZ—HÍAB hosszúfás sze
relvények végzik. A z alsó rakodón történik a választékolás, darabolás. A fel
fűrészelésre szánt rönkanyag osztályozását és máglyázását VOLVO 841 típusú 
homldkmarkolós rakodógép végzi. A röirikanyagot HDE—71 típusú ESTERER 
keretfűrész vágja fel. Évente mintegy 1500 m 3 normál és kisvasúti talpfa, 
1000 m 3 bányadeszka és 500 m 3 fűrészelt szelvényáru kerül közvetlen értékesí
tésre. A további, mintegy 6000 m 3 anyagból a továbbfeldolgozó csarnokban kü
lönféle fűrészelt és gyalult bútoralkatrészek, tömbösített és esztergályozott 
bútorelemek, temetkezési kegyeleti tárgyak készülnek, összesen 40 millió Ft 
értékben. A z üzemben képződő fűrészpor és forgács energiacélú hasznosí
tását célozza egy folyamatban levő beruházás, melynek befejezése után a 
megépülő hőközpont nemcsak az üzem fűtését és technológiai gőzigényét biz
tosítja, de a közeli visegrádi kórházat is ellátja gőzzel távvezetéken keresztül. 

Szentágothai János az MTA 
elnöke (balról) és Váncsa 
Jenő mezőgazdasági és élel
mezésügyi miniszter, a le
pencei fafeldolgozó üzem
ben, dr. Madas László ny. 
'igazgató (középen) kíséreté

ben 



A trófeabemutató (Fotó: ERTI, Körmendy T. felvétele) 

A parkerdőgazdaság központjának tanácstermében az Erdőrendezési Szol
gálat tablókon, posztereken mutatta be az erdőállomány-gazdálkodás fonto
sabb mutatóit, az üzemtervezés, üzemterv szerinti gazdálkodás, erdészeti tér
képezés történetét. Ehhez kapcsolódott a Vértesi, Somogyi, Mátrai EFAG-ok, 
valamint a Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinát legújabb faipari ter
mékeiből rendezett kamarakiállítás (ragasztott tartók, szalagparketta, cement
kötésű forgácslap, faragott bútorok stb.), s a sort a vadbiológiai kutatást 
bemutató tablók, fényképek és a trófeabemutató zárta. A látogatók megcso
dálhatták a szarvas és dám világrekord trófeákat, a martonvásári őzagancsot, 
amely a legutóbbi időkig ugyancsak világelső volt. 

Túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy a bemutató sikert aratott A két nap 
alatt több mint 1000 látogató tekintette meg. Köztük 300 diák az erdészeti 
szakközépiskolából, szakmunkásintézetekből és az Erdészeti és Faipari Egye
temről. Valamennyi társerdőgazdaság küldött 1—1 szakembercsoportot, de 10 
termelőszövetkezetből jöttek erdészek mintegy ötvenen, s ott voltak a lá
togatók között az erdőfelügyelőségek, az Erdőrendezési Szolgálat és a megyei 
tanácsok szakemberei is. A zárónapon Visegrádon ülésezett az országos fahasz
nálati értekezlet és programjába vette a bemutató megtekintését is. A z elis
merő, értékelő és esetenként jogosan bíráló észrevételek, tanácsok, javaslatok 
mellett számosan megfogalmazták azt az igényt, hogy rendszeressé kellene 
tenni a hasonló jellegű bemutatókat. — A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság más
kor is örömmel vállalkozik a házigazda szerepére. 

Dr. Berdár Béla 

A z erdei össz-szervesanyag (biomassza) termelés mérésének, mennyiségi meghatá
rozásának módszereit dolgozzák ki a brüni (CSSR) egyetemen 1985-ig terjedő kuta
tási terv keretében. Eddig csak a törzs-fa térfogat meghatározására vo l t megbízható 
eljárás, ezt most igyekszenek kiterjeszteni a kéregre, gallyra, tuskóra, gyökérre. Ez
zel kívánják alátámasztani ezen anyagoknak népgazdasági hasznosítását, i l le tve az 
arra va ló felkészülést. A teljes termőképesség meghatározását az erdőrendezés fe l 
adatává kívánják tenni és 10—25 é v múlva várnak rendszeres adatszolgáltatást. Ezen 
szervesanyag kitermelésének, feldolgozásának célszerű módjai ma még nagyrészt 
ismeretlenek, mégsem tartják korainak az i lyen felmérést, mer t csak az anyag j e 
lentkezési helyének, mennyiségének ismeretében lehet a megfelelő technológiákat 
kidolgozni, gazdaságossági számításokat e lvégezni . 

( A F Z t . 1983. 38. Ref.: Jéróme R.) 


