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A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás 1960 táján alakult ki, amikor a szö
vetkezés útját választó parasztság a mezőgazdasági földtulajdonával az erdejét, 
fásítását, továbbá az erdőbirtokossági közös tulajdonában volt erdők használati 
illetőségét is bevitte a szövetkezetbe. A z 1960. év végéig mindössze 48 000 ha 
egyéni erdő került szövetkezeti használatba. A z 1961. évi erdőtörvény végre
hajtása során a termelőszövetkezeti községekben és városokban megtörtént az 
erdőbirtokossági társulatok felszámolása és a földbirtokrendezés végrehajtása 
során 350 000 ha-ra emelkedett a szövetkezeti erdők területe. Ezekben, ha az 
erdő és a fásítás együttes területe a 30 ha-t meghaladta, az erdőgazdálkodás 
szakmai irányítását, járulék ellenében, a területileg illetékes erdőgazdaság
nak kellett ellátnia, 30 ha-on alul a tanácsi szakigazgatási szerv feladatává 
vált a szakmai irányítás. 

A z erdőtörvény előírta azt is, hogy az erdőt, fásítást kezelő szervek kötele
sek meghatározott iparifa-választékokat, államilag előírt egységáron az állami 
erdőgazdaságoknak megvételre felajánlani. A felvásárlás során sok vita támadt. 
A szövetkezetek bírálták az erdőgazdaságok minősítését és jogtalan haszon
szerzéssel vádolták őket. Ennek emléke még sokáig élt és a bizalmatlanság 
zavarta az együttműködést. A z erdőtörvényt 1970-ben módosító törvényerejű 
rendelet többek között megszüntette a kötelező szakmai irányítást és a kö
telező felvásárlást. 

Ettől kezdve lehet beszélni önálló szövetkezeti erdőgazdálkodásról. 
A jelentősen felszaporodott tsz-erdőkben az évi fakitermelés 1968-ra már 

megközelítette az egymillió m?'-t és a hosszú lejáratú erdőgazdálkodási tervek 
adatai szerint ez még fokozható volt — a gazdálkodás szakszerűségének javí
tása esetén. Erre adott ki a M É M és a T O T részletes irányelveket (MÉÉ, 
1968. V . 22.), amelyekkel főként az állami erdészeti szervek és a termelőszövet
kezetek együttműködésének erősítését szorgalmazta, de több termelőszövetkezet 
által létrehozandó közös vállalkozásokat is sürgette. Ez utóbbi főleg erdésze
ti szakember közös tartását és együttes fafeldolgozást vett célba. 

A z állami szakirányításnak hasznosságát felismerve, annak megszűntekor 
az előrelátóbb tsz-ek a korábban szakirányítást ellátó személy alkalmazásával 
társulásokat hoztak létre. Ez azonban csak néhány helyen történt és a tár
sulások intézmények ösztönzése továbbra is gond maradt. 

A társulás volt a fő problémája az 1975—1990. évre szóló, „ A z erdőgazdál
kodás fejlesztésének és a hazai fa nyersanyag komplex hasznosításának rész
letes koncepciója" című minisztériumi ÁTB-előterjesztésnek is: 

A szektorok közötti és szektoron belüli együttműködés fejlesztése ré
vén minden termelőszektorban és -szervezetben meg kell teremteni a 
fejlett, intenzív, hatékony erdőgazdálkodás, s a népgazdaság érdekeinek 
megfelelő fahasznosítás, ezen belül a jugoszláv—magyar cellulózipari 
együttműködéssel összefüggő nemzetközi kötelezettségek teljesítésének 
szervezeti, kereskedelempolitikai és szabályozási feltételeit. Ennek ér
dekében 



— társadalmi ráhatással, a megyei párt- és állami szervek egybehan
golt munkájával el kell érni, hogy az erdőgazdálkodás jelentőségét 
minden termelőszervezet azonosan értelmezze és annak fejlesz
tését feladatának tekintse; 

— a társulási jogszabályok alapján véglegesíteni kell az erdőgazda
sági és fűrészipari tevékenységre is kiterjedő társulások és egye
sülések szervezésének irányelveit, ennek keretében a kölcsönös 
anyagi érdekeltségre alapozva, meg kell teremteni a rendelkezés
re álló munkaerő és eszközállomány ésszerű hasznosításának fel
tételeit; 

— a meglevő társulások továbbfejlesztésével, elsősorban az állami 
erdőgazdaságok, s ahol a feltételek biztosítottak, a nagy erdőterü
lettel rendelkező mezőgazdasági nagyüzemek integrátori szerepé
vel, létre kell hozni az erdőgazdasági társulások és egyesülések ki
terjedt hálózatát. 

A fagazdasági tanács határozata 

A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás fejlesztésével az M S Z M P X I . kong
resszusán hozott, valamint ezt követően, több miniszteri értekezlet határozata 
alapján végül 1977. június 24-én, a fagazdasági tanács foglakozott. A z ülés 
tárgyalási anyaga az adott helyzetet — kivonatosan — a következőkben vá
zolta : 

Az elmúlt időszakban a tsz-erdők növekedési ütemét nem követte 
sem az erdőgazdálkodás szervezettsége, sem a fejlesztés terén szükséges 
előrehaladás. A tsz-erdőgazdálkodást még mindig a területi és szerve
zeti szétaprózottság, a munkaerőhiánnyal párosult, alacsony műszaki 
(gépesítési) színvonal és a hiányos szakember-ellátottság jellemzi, ön
állóan, vagy társulásos alapon szakemberek foglalkoztatását, továbbá er
dőgazdálkodási közös vállalkozásban való részvételt eddig kevés tsz vál
lait. Nincs megfelelő területi integráció, egyeztetett gép- és alkatrész
beszerzés, piackutatási, értékesítési, feldolgozási stb. program. Ebből 
következően az egyre növekvő erdőgazdasági (fakitermelési, erdőneve
lési, erdőfelújítási és erdőtelepítési) feladataikat a jelenlegi szervezeti 
formában alacsony fokú (sok esetben kezdetleges) gépesítettség és mun
kaerőhiány mellett, kisüzemi módszerekkel dolgozó, szakemberproblé
mával küzdő, elaprózott, gyakran melléküzemként folytatott erdészeti 
és fafeldolgozási tevékenység mellett, a tsz-ek megoldani nem tudják. 

A fenti helyzet azt mutatja és a X I . pártkongresszus ide vonatkozó 
határozata is azt támasztja alá, hogy az V. ötéves tervidőszak során 
elkerülhetetlenné vált a tsz-erdőgazdálkodás társulásos alapon történő 
továbbfejlesztése, korszerűsítése az önkéntesség és a kölcsönös előnyök 
biztosítása mellett, a helyi (megyei) viszonyoknak legjobban megfelelő 
formában. Pártunk X I . kongresszusán hozott határozat — többek kö
zött — kimondja: „folytatni kell a szövetkezetek termelést szolgáló tár
sulásainak, közös vállalkozásainak és vállalatainak létrehozását, bővíte
ni az állami gazdaságoknak, az állami vállalatoknak és a termelőszö
vetkezeteknek a fejlett, iparszerű mezőgazdasági termelés kiterjesztését 
elősegítő, szerződéses alapon nyugvó, közös tevékenységét.". 

A kongresszusi határozat idézett megállapítását kell alkalmazni a ter
melőszövetkezeti erdőgazdálkodás továbbfejlesztésére is, annyival in
kább, mivel a társulásos erdőgazdálkodás kialakításával lehetővé válik 
a nagyüzemi feltételek megteremtése, vagyis a megfelelő szervezeti egy
ség kialakítása, a műszaki fejlesztés (a megfelelő korszerű technika és 
technológia alkalmazása), szakemberekkel történő ellátás (beleértve az 
erdészeti szakmunkásokat is). A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás 
társulásos alapon történő továbbfejlesztésének két útja van: 

— termelőszövetkezetek között létrejövő (megyénként egy, esetleg ket
tő vagy három) társulás — szektoriális integráció; 

— területi társulás (lehetőleg megyénként egy) minden szektor rész
vételével — regionális integráció. 



A termelőszövetkezetek között létrejövő társulás — szektoron belüli 
integráció — egyes formái már eddig is megvoltak, és jelenleg egyre 
inkább elterjedőben vannak. Ezek a társulások — bár közelednek a 
fejlettebb gazdálkodáshoz — nem tudják teljesen kielégíteni a korszerű 
üzemszervezés igényeit. Ennek okai: 

— a területi szétszórtságot csökkenti, de teljesen megszüntetni nem 
tudja; 

— párhuzamos kapacitások létrehozását eredményezheti; 
— a nagyüzemi gazdálkodás csak részben valósítható meg, a fel

dolgozás vertikumát és koncentrálását nem szolgálja kellőleg; 
— a termelőszövetkezetek — eddigi tapasztalatok szerint — a meg

térülés ellenére sem hajlandók, vagy nem képesek induló alaptőke 
képzésére. 

A területi integráció megvalósítása, amely a szektorok határait át
lépve, az egyes területeken (pl. megyékben) levő, erdőgazdálkodást foly
tató szervezetek meghatározott erdőgazdálkodási (fakitermelési, erdő
felújítási és erdőtelepítési, erdőnevelési, szaporítóanyag és erdei mel
léktermék stb.) fafeldolgozási, értékesítési feladatok megoldására egye
síti, sokkal célszerűbbnek látszik a szektoron belüli integrációnál, mert 
biztosítani tudja 

— a területi koncentrációt; 
— a munkaerő és az eszközök gazdaságos kihasználását; 
— a korszerű technika és technológia bevezetését, illetve felhaszná

lását ; 
— a szakemberek által képviselt szellemi kapacitás kedvező alkal

mazását; 
— az egységes irányítású, a népgazdaság érdekeit előtérbe helyező 

erdőgazdálkodás kialakítását. 
A területi integrációba elsősorban a termelőszövetkezetek, állami gaz

daságok és a vízügyi igazgatóságok erdeit lehetne bevonni, továbbá még 
azokat az egyéb állami erdőket is, amelyekben — különös rendelteté
sük mellett — erdőgazdálkodás is folytatható. 

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek és az állami erdő- és fafeldol
gozó, valamint állami erdő- és vadgazdaságok közötti kapcsolat az utób
bi évben sokat és kedvező irányban fejlődik. A MÉM 25.083/2/1976. szá
mú államtitkári körlevele alapján a megyék vezetői megértették az erdő
gazdálkodó szervek vezetőivel, hogy a megnövekedett állami feladatok
nak csak társulásos alapon, az állami erdőgazdaságok integrációja ke
retében tehetnek eleget. 1977 májusában végzett felméréseink szerint 
a termelőszövetkezetek túlnyomó többsége hajlandó az együttműködés
re, de ennek feltételeit korszerűsíteni kell mind a társulási jog, mind 
a kölcsönös érdekeltséget elősegítő gazdasági szabályozás terén. 

A „megnövekedett állami feladatok" között elsősorban a cellulóznyár-ügy
lettel kapcsolatos értendő. A z idézett, 1976. május 31-én kelt körlevél tárgya: 
„Jugoszláv—magyar cellulózipari együttműködés". Bevezetőjében részletesen 
taglalja a megállapodás jelentőségét, a feladat súlyát, majd rátér teljesítésé
nek feltételeire: 

A mezőgazdasági üzemek nyárfakitermelését (a területek felújításá
val együtt) és a papírfa forgalmazását tehát integrálni kell. A tevékeny
ség jellegének megfelelően, nem a szektoriális, hanem a területi integ
ráció a legcélravezetőbb. Így lehet a termelőeszközök kapacitását a leg
inkább kihasználni, az anyagmozgatási távolságokat a legkisebbre csök
kenteni. 

Állásfoglalásunk szerint célszerű, ha az állami erdőgazdaságok látják 
el a szükséges integrálási feladatokat, kölcsönös érdekeltség alapján kö
tött, szerződéses együttműködés keretében. Ennek megfelelően a terü
letileg illetékes erdőgazdaságok — egységes elvekre felépített — ked
vező szerződéses feltételeket kínálnak az — erdőgazdálkodást folytató 
— egyéb szerveknek különböző fokozatú együttműködésre, illetve ter
melési és forgalmazási szolgáltatásokra. E szerződések — központilag 
szigorúan ellenőrzött — alapelve az, hogy az átlagos jövedelmet eset-



leg meghaladó nyereségtartalom csakis a nyárasok tulajdonosánál (ke
zelőjénél) jelentkezhet. A termelés és a forgalmazás erdőgazdaságok 
közötti koordinálása, valamint a LIGNIMPEX Külkereskedelmi Válla
lattal és a Papíripari Vállalattal létesítendő kapcsolat a Fagazdasági 
Vállalatok Országos Központjának a feladata. 

Mindezek alapján a körlevél a megyei tanácsok elnökeinek a hathatós se
gítségét kérte ahhoz, hogy a tanácsi apparátus teljes súlyával támogassa az 
erdőgazdaságok szerződéskötési szándékát, segítsen az esetleg helytelen értel
mezés folytán keletkező akadályok leküzdésében. 

Közbevetőleg megjegyzem, hogy a körlevél alapján — tudomásunk szerint 
— egyedül Győr-Sopron megyében történt meg az állami erdőgazdaságokkal 
való integrálás. A z ÉRTI a Kisalföldi E F A G megrendelésére ki is dolgozta 
a társulás szabályzatát és ügyrenjét (minden jobb meggyőződése ellenére). 

A z előterjesztés az 1977. évi területi megoszlásra nézve a következő adatokat 
tartalmazta: 

tsz-tulajdonban, ill. -használatban erdő 422 535 ha 
fásítás 23 729 ha 

az 1570 tsz-ben átlagosan 3 0 0 h * 
erdő és fásítás megoszlása !— 100 ha 8 ,o 

101— 400 ha 32 % 
401—1000 ha 38 % 

1001—2000 ha 17,5 % 
2001— ha 4,5 % 

Ilyen tájékoztatás alapján tárgyalta a fagazdasági tanács az egyértelműen 
szükséges társulás kérdését. Mind a M É M erdészeti és faipari, mind a szövet
kezeti főosztálya egyetértett abban, hogy sem egyesülés, sem központi iroda 
kialakítása nem időszerű, azokat a formákat kell megtalálni, amelyek a j e 
lenvolt gazdasági együttműködésnek kölcsönös érdekeltségen alapuló előnyö
ket adnak. K i kell dolgozni a legegyszerűbb együttműködések formáit, ezek
ből kell kialakítani a fejlettebb formákat. Végül is az a határozat született, 
hogy meg kell bízni az Erdészeti Tudományos Intézetet a társulások kiala
kulásának, működésének tanulmányozásával annak érdekében, hogy tapaszta
latok alapján adjon értékelést és javaslatot. Ehhez tette hozzá dr. Soós Gábor 
államtitkár, hogy: 

nem biztos, hogy a társulás centruma az állami erdőgazdaság kell, le
gyen! 

Az ERTI kutatási megbízatása 

A fagazdasági tanács határozatának megfelelően, az Állami Fagdazdasági 
Vállalatok Országos Központja ( F A G O K ) 1978. április 14-én kelt szerződéssel 
megrendelte a kutatást az ERTI-nél . A szerződés tárgya: 

1. A z erdőgazdasági és fafeldolgozó ipari tsz-társulások kialakulásának, mű
ködésének tanulmányozása; 

2. A tsz-erdögazdálkodás hatékonyságának növelését szolgáló . . . miniszté
riumi szintű és egyéb, főbb döntések előkészítésében figyelembe vehető 
javaslat készítése, különös tekintettel a nyárfatermelésre. 

A z E R T I a téma kényes politikai tartalmára tekintettel közreműködésre 
felkérte az Agrárgazdasági Kutatóintézetet ( A K I ) , ahol ezt 182 000 Ft szol
gáltatási költség fejében vállalták. A saját költségeket 51 000 Ft-ban irá
nyozta elő a költségvetés, aminek végső összege 387 524 Ft-ot tett ki. 



A meglevő társulások kialakulásának, működésének tanulmányozása 

A z 1976. év végén összesen öt szövetkezeti erdőgazdálkodási társulást tartot
tunk nyilván ( S T A T . É V K Ö N Y V , 1976.). A M É M erdészeti és faipari főosztá
lya 1977-ben négy erdőgazdasági termelést folytató, önálló jogi személyiségű 
szövetkezeti társulást, két erdészeti szolgáltatást ellátó és három, egyéb üzemi 
szolgáltatást nyújtó közös vállalkozást ( T Ö V Á L L - t ) ismert (Buza I. tájékozta
tása). 

A négy erdőgazdasági TÖVÁLL: 

1. Fagazdasági Közös Vállalkozás, Ibafa (Szentlőrinc), 
2. Békés megyei Termelőszövetkezetek Erdőgazdasági Közös Vállalkozása, 

Gyula, 
3. Hajdúhadház—téglási Termelőszövetkezetek Erdő- és Legelőgazdálkodó Ön

álló Vállakózása, Hajdúhadház. 
4. Nagykőrösi Termelőszövetkezetek Erdőgazdasága, Nagykőrös. 

A két, erdészeti szolgáltatást ellátó TÖVÁLL: 
5. Bihari Termelőszövetkezetek Erdő- és Vadgazdálkodási Közös Vállalkozása, 

Berettyóújfalu, 
6. Észak-zalai Termelőszövetkezetek és Szakszövetkezetek Erdőgazdálkodási K ö 

zös Vállalkozása, Zalaegerszeg. 

A három, egyéb üzemi szolgáltatásra alakult vállalkozás: 
7. Dél-zalai Termelőszövetkezetek Műszaki Szolgáltatási Közös Vállakózása, 

Nagykanizsa, 
8. Bánokszentgyörgy és Vidéke Termelőszövetkezetek Közös Vállalkozása, Bá-

nokszentgyörgy, 
9. Termelőszövetkezetek Közös Ipari Vállalkozása, Dávod. 

Valamennyit vizsgálat alá vetttük és akkori tájékoztató megállapításaink 
a következők voltak. 

ad 1. Fafeldolgozásra alapozódott, de megfelelő szakértelem hiányában, 
1967-ben súlyos veszteséggel feloszlott vállalkozás. Elrettentő példa a közös 
vállalkozásra a megyében. 

ad. 2. Harminc tsz által elsősorban az erdészeti szakirányítás ellátására ala
pított önálló vállalat. Induláshoz a megyében működő két tsz-szövetség 100—• 
100 eFt egyszeri támogatást adott, az alapítók pedig előlegeztek egyévi szak
irányítási díjat (85 Ft/ha). Erdőmérnök vezetés alatt jól működő, fejlődő
képes vállalat. Összesen 3650 ha erdő szakirányítását látta el és szolgáltatás
ként csemetét termel, fakitermelést végez. Fáját a Dél-zalai E F A G vásárolta 
fel. Az 1977. évi vállalati eredménye 700 eFt volt. Fejlesztési terve a megye 
valamennyi tsz-ét hatáskörébe vonni és megfelelő támogatás esetében felké
szülni fokozódó feladatok ellátására. 

ad. 3. Nevével ellentétben, csak erdőgazdálkodással foglalkozik. Három tsz 
összesen 1788 ha kiterjedésű erdejét kezeli, kétharmadban akác fáját nagyrészt 
feldolgozza üzemében. Eredményei alkalmasak a nagyüzemi gazdálkodással 
való összehasonlításra. 

ad. 4. Két tsz-nek összesen 1480 ha kiterjedésű erdejét kezeli és az egyiknek 
1200 ha-os új erdejében ellátja a fakitermelést. Túlnyomó részben akác fájá
nak mintegy felét saját üzemében feldolgozza, főként szőlőkaróvá. Gazdálko
dása állja az összehasonlítást a helyi nagyüzemével. 



ad. 5. Vadgazdálkodás csak a nevében szerepel. Kilenc tsz összesen 924 ha 
erdejét kezeli és 789 ha erdőt szakirányít. Fő tevékenysége az erdősítés, ez 
azonban 1980 után, terület hiányában, leáll. Utóbbi sok fejlesztési lehetősé
get nem ígér, mert a zömmel új telepítések tölgy fafaj úak és ezekben még év
tizedekig várni kell. Nemcsak a fejlődés, de a puszta fennmaradás is nagyobb 
területekre való kiterjesztést kíván. Eredményei csak részben hasonlíthatók 
össze a nagyüzemivel. 

ad. 6. 1969-ben alakult, szakirányítási céllal. Különböző szolgáltatásokat v é 
gez, illetve szervez. Szakirányítása kiterjed a fafeldolgozás koordinálására, 
irányítására is. Véleménye szerint a közös vállakózásban legfőbb kapocs a fa
feldolgozás, ami minden szempontból pozitívan értékelendő. Bizományosi ala
pon faanyagot is értékesít. Zala megyében a tsz-szövetségnek erdésze nincs, 
a két szolgáltató vállalatra támaszkodik. 

ad. 7. A tíz éve megszűnt erdőgazdasági szakirányítás pótlására létesült, ma 
11 000 ha erdőterületen látja el ezt a feladatot. A vállalkozásnak lényegesen 
nagyobb feladata az egyéb műszaki — építési, anyagbeszerzési, elektromos sze
relési stb. — tevékenység ellátása. Csak irányít, tervez, adminisztrál és tájé
koztat. 

ad. 8. Egyetlen, évi 5000 m 3 fát feldolgozó fűrészüzem. Három tsz alapítása, 
főként ezek fűrészelésre alkalmas fáját dolgozza fel. A z alapanyagot megvásá
rolja és 1977-ben 52% kihozatali ért el a fele részben akác anyagból. 

ad. 9. Két alapító tsz vállalata, fafeldolgozással foglalkozik, a nyersanyagot 
nagyobb részt vízügyi szervektől vásárolja fel, részben tövön, saját kitermelés
sel. Évi 8000 m 3 -t dolgoz fel — ebből 4000 a rönk, 2000 gyapotfa és 2000 fe
nyő szelvényáru. A primer feldolgozása lágy lombos, kihozatala 60%. A nye
reség 35%-a az alapítókat illeti. 

Az 1978-ban legújabb erdőgazdálkodási társulások 
A Somogy megyei tanács kettőmillió forintos, egyszeri támogatásával, 1977. 

január l-jén, a Homokszentgyörgyi „Aranyhomok" Tsz egyszerű társulást ho
zott létre a csokonyavisontai, a görgetegi és a rinyaújlaki tsz-ekkel, a Dél-so
mogyi Tsz-ek Fagazdasági Társulása néven. Összesen 5330 ha erdőben vonták 
össze a gazdálkodást. Minden tagnak saját szakembere van, így szakirányítási 
díjat nem fizetnek, a társulás csak a munkák kivitelezésére, gépesítésére ala
kult. Ennek érdekében vásároltak két csuklós közelítőtraktort, egy rakodó
gépes teherautót és egy erdősítő gépsort. A kivitelezést kerüköltségen végzik 
és év végén leszámolnak a költségekkel. 

Barcson a „Vörös Csillag" Tsz a darányi, vízvári, babócsai és a tótújfalui 
termelőszövetkezetekkel hozott össze Drávamenti Tsz-ek Erdőgazdasági Tár
sulása néven, Darány székhellyel, ugyancsak szolgáltató társulást. A társulás 
létrejöttéhez a „Vörös Csillag" egymillió forintot szabadított fel tartalékalap
jából. Itt is minden társulónak saját szakembere van és a gazdálkodást nem 
akarja kiadni a kezéből. A társulás az erdőgazdasági munkák gépesítésére, 
alkatrészjavításra, karbantartásra és fafeldolgozásra kíván szolgáltatásokat tel
jesíteni. 

A legújabb Pest megyében a Tápióvölgye Mezőgazdasági Tsz (Sülysáp) 1977. 
január l-jén, egyszerűbb gazdasági társulást hozott létre. Monori Járási Tsz-ek 
Erdőgazdálkodási Társulása néven, hat társult tsz-szel (Pilis, Gomba, Vecsés, 
Vasad, Monor, Ül lő) . Induláshoz területarányban, 995 Ft/ha indulótőkét adtak 
össze (2638 eFt beruházásra és 730 eFt forgóalapra). A társulás 3386 ha-n jött 
létre. A társult tsz-eknek saját szakszemélyzete van, az évi 5500 m 3 fahaszná-
latot, 43 ha felújítást és 120 ha-nyi telepítést nagyrészt saját eszközeikkel és 



munkaerejükkel látják el. A társulás nagygépekkel segít, terveket, leszámolá
sokat készít, kutat, csemeteellátást biztosítja, meliorációra tervez kiterjeszkedni. 
A társulást erdőmérnök (Kárpáti Zoltán) vezeti, most kap egy technikus he
lyettest. A társulás létrejöttét siettette a Nagykunsági E F A G elfogadhatatlan 
faárajánlata és a korábbi együttműködés kedvezőtlen tapasztalata. A társulás 
a szolgáltatásokat a szerződés mellékletét képező díjszabás szerint végzi. A tsz-
ek a leggyorsabb segítséget a csemeteellátás és a faértékesítés terén várják. 

Különösen a nyárjatermelésre irányuló hatékonyságnövelés 

A tsz-erdőgazdálkodás hatékonyságának növelését szolgáló, a szövetkezetek 
integrálásával kapcsolatos minisztériumi szintű és egyéb, főbb döntéseknek 
különösen a nyárfatermelést illető előkészítésére a vizsgálat kiterjedt a bólyi, 
a nagykőrösi, a kiskunhalasi, a nagykőrösi és a devecseri állami gazdaságokra, 
valamint a Kiskunsági, a Mecseki, a Délalföldi, a Mátrai és a Felsőtiszai 
EFAG-okra, a Gemenci Á E V A G - r a , illetve ezeknek tsz-ekkel kialakított tár
sulásaira. 

Előzetes jelentés 

A kutatás szerződött határideje december 5. volt . A minisztérium erdészeti 
és faipari főosztályának azonban e témát is tárgyaló novemberi, államtitkári 
koordinációs értekezletre már előbb fel kellett készülni, ezért előzetes jelentést 
és állásfoglaást kért augusztusban az ERTI-től . Ez szeptember 18-ra el is ké
szült, és ennek alapján tárgyalta később a koordinációs értekezlet. A z előzetes 
jelentés a kutatómunkáról a következő elemzést és javaslatot adta. 

Elemzés 

Vizsgálódásunk azt mutatja, hogy az egyes erdőgazdálkodó szervek
nek társulás iránti igénye és törekvése különböző: 

— a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok erdőgazdálkodási 
társulásának fő célja olyan területi nagyságrend kialakítása, amely 
lehetővé teszi a szakszerű irányításhoz szükséges szakemberek fog
lalkoztatását és korszerű technikai eszközök alkalmazását, illetve 
azok hatékony kihasználását; 

— az állami erdőgazdaságok érdekeltsége a meglevő erőforrásaik ka
pacitásának jobb kihasználásában, az elsődleges és továbbfeldol-
gózó faipari termelésükhöz szükséges alapanyag megszerzésében 
jelentkezik. 

Erre vezethető vissza, hogy a gyakorlatban főként a termelőszövetke
zetek és az állami gazdaságok szektoron belüli társulásai jöttek létre. 
Az állami gazdaságok társulásaihoz több termelőszövetkezet is társult. 
Az állami erdőgazdaságok és más szektorú erdőgazdálkodók között ed
dig társulások nem jöttek létre annak ellenére, hogy egyes helyeken 
együttműködés alakult ki. rövidebb-hosszabb távú szerződések alapján. 
Hatékony együttműködés majd csak a társulásokkal várható. 

A fagazdaság vertikális integrációja kialakítható a termelőszövetke
zetek és állami gazdaságok szakosított erdőgazdasági társulásainak lét
rehozásával és ehhez kapcsolódóan az állami erdőgazdaságok és a tár
sulások széles körű együttműködésének megszervezésével. 

Társulások eddig ott alakultak, ahol a tagok a fejlesztéshez szük
séges saját forrásokkal rendelkeznek, vagy pedig egyszeri támogatásban 
részesíthetők. Saját források az erdőgazdálkodás fejlesztésére általában 
kevés helyen állnak rendelkezésre, ez a társulások létrejöttét erősen 
fékezi. A jövedelmezőbb gazdálkodás lehetőségét a termelőszövetkeze
tek a saját feldolgozás fejlesztésében látják, a társulások egy része 
erre irányul. Kellő irányítás és az érdekeltségi viszonyok megfelelő ren
dezése nélkül ez a helyzet a korszerű fafeldolgozó berendezések kihasz
nálásának lehetőségit tovább csökkenti. 



Hasonló érdekütközés tapasztalható más területeken is. így a cse
meteellátás rendezetlensége folytán több erdőgazdálkodó szerv is cse
metetermelésre szándékozik berendezkedni. Ez, kellő irányítás hiányá
ban, újabb aránytalanságot idéz elő. De veszély rejlik feleslegesen pár
huzamos kapacitások létrehozásában vagy fedezetlen területek meg
hagyásával, mindenütt. 

Az érdekütközések sokrétűsége a feloldás érdekében konkrét helyi 
ismereteket követel, ezért a társulás és együttműködés irányítása, szer
vezése területi feladat. 

Nehézséget látszik okozni még a társulásban az elszámolás kiforrat
lansága, az anyagi ösztönzési rendszer tagonkénti eltérése és a bér
tömeg-gazdálkodás. 

Javaslat 
1. A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás fejlesztésének útja a szakoso

dás — társulás — együttműködés, a három együtt alkotja a vertikális 
integrációt. 

2. Az előrehaladás ezen az úton általában fokozatosan történhet, ennek 
szervezését folyamatos munkának kell tekinteni és nem oldható meg 
egyszeri — lezárt — intézkedéssel. 

3. Az integráció helyi szervezése a megyei szakirányítás feladata. 
4. A megyei szakirányítást ezen feladatának kellő ellátása érdekében 

meg kell erősíteni. 
5. A szervezési feladat megoldása érdekében a mezőgazdasági termelő

szövetkezetek területi szövetségének, az állami gazdaságok területileg 
illetékes főosztályának az erdőrendezőségnek, az állami erdőgazda
ságnak (fag. kombinát, EFAG, ÁSVAG stb.) bevonásával megyei er
dőgazdálkodási bizottságot kell létrehozni. 
A bizottság feladata ajánlásokat tenni: 

— a megye szakosítási-társulási-együttműködési tervének kidolgozá
sára; 

— a társulások és az állami erdőgazdaságok közötti együttműködés 
szervezésére, feltételeinek megállapítására; 

— a megye területén tervezett erdőgazdasági és fafeldolgozó ipari 
beruházások koordinálására; 

— a meglevő termelőberendezések hatékonyabb kihasználásának elő
segítésére. 

6. A minisztérium illetékes főosztályai — a szükséges intézkedések meg
tétele végett — vizsgálják meg a társulás és együttműködés elszá
molási, anyagi érdekeltségi és bérszabályozási rendszerét. 

A kutatási jelentés 

A kutatási jelentés 1978. november 18-án elkészült. Előterjesztése előtt az 
AKI-ban zsűrizésre került. Szakmai zsűritagok voltak 
Balázs István, Pest megye vb. mezőgazdasági osztály erdészeti, vadászati és 

természetvédelmi felügyelője és 
Gergely István, a Karancs Tsz elnöke. A zsűri a jelentésben foglaltakkal 

egyetértett. A jelentés a következő javaslatokat tette és megállapításait 
így foglalta össze: 

Javaslatok 
1. Az állami erdőgazdaságok és erdővel rendelkező mezőgazdasági ter

melőszövetkezetek szakosított társulásainak megvalósulását minde
nütt, ahol arra a feltételek megteremtődnek, elő kell segíteni. 

2. A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás fejlesztésének általános útja 
a tevékenységenkénti szakosodás, gazdaságok közötti társulás és szé
leskörű együttműködés, amely megvalósítja a fatermesztés vertiká
lis integrációját. Az előrehaladás ezen az úton általában fokozatosan 
történhet, nem valósítható meg egyszeri, lezárt intézkedéssel. Ennek 
szervezését folyamatos munkának kell tekinteni. 



3. Gazdaságok közötti szervező, irányító és koordináló fórumként a 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Területi Szövetségeinek, az Á l 
lami Gazdaságok Országos Központja területileg illetékes főosztályá
nak, az érintett erdőrendezőségnek és állami erdőgazdaságnak be
vonásával megyei erdőgazdasági koordinációs bizottságot kell létre
hozni. 
A bizottság feladata ajánlásokat tenni: 
— a megye erdészeti és faipari szakosítási-társulási-együttműködési 

tervének meghatározására; 
— a társulások és az állami erdőgazdaságok közötti együttműködés 

kezdeményezéseinek szervezésére, feltételeinek megállapítására; 
— a megye területén szervezett erdőgazdasági és fafeldolgozó ipari 

beruházások koordinálására; 
— a meglevő termelőberendezések hatékonyabb kihasználására; 
— egyéb, a fejlődés érdekében szükséges feladatoknak a gazdálkodó 

szervek által történő elvégzésére. 
4. Az állami erdőgazdaságok a cellulóznyárasok kitermelési és felújí

tási feladatok ellátása érdekében — tekintettel a sürgető export
igényekre és figyelembe véve az állami gazdaságok tapasztalatait is 
— erőteljesebben törekedjenek termelőszövetkezetekkel ültetvényes 
nyárra szakosított, speciális társulások létrehozására. 

5. Az együttműködések kiépülésének elősegítése érdekében az erdei fa
termékek alsó árszintjét hatóságilag limitálni kell. 

6. A szakosított (csemetetermelési, erdősítési, fakitermelési stb.) társu
lások és az ezeket összefogó együttműködések céljainak megfelelő, 
korszerű technológia és gépesítési irányokat az Erdészeti Tudomá
nyos Intézet dolgozza ki. 

7. A gépigényeket az AGROTRÖSZT mérje fel és tegyen intézkedéseket 
az eszközök beszerzésére, forgalmazásuk biztosítására. 

8. A technológiai előrehaladáshoz szükséges eszközök, gépek és szál
lítóeszközök beszerzését az MNB hosszú lejáratú, alacsony kamato
zású hitelnyújtással segítse elő. 

9. Az erdőgazdálkodó szervek bérszabályozó rendszerét felül kell vizs
gálni és szükség szerint úgy kell módosítani, hogy a társulást és 
együttműködést elősegítse. 

10. A társulások üzemi szervezetének kialakítására, a beruházások nagy
ságrendjének meghatározására, a gazdasági irányítás hatékonyságát 
megalapozó szervezési szolgáltatások ellátására az Erdészeti és Fa
ipari Tervező és Szervező Iroda keretén belül fel kell készülni — 
fokozatosan fel kell ébreszteni és folyamatosan ki kell elégíteni a 
korszerű üzem- és munkaszervezés iránti igényt. 

összefoglalás 

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek erdőgazdálkodási társulásai a 
következőképp csoportosíthatók: 

— egymás közötti társulás — gazdasági társaság; 
— szolgáltató közös vállalkozás — közös vállalat; 
— termelőszövetkezeti erdőgazdaság — közös vállalat; 
— termelőszövetkezetek csatlakozása állami gazdaságok cellulóznyár

társulásaihoz — gazdasági társaság. 
Állami erdőgazdaságok termelőszövetkezetekkel együttműködéseket 

hoztak létre, általában éves szerződések alapján. 
Az állami erdőgazdaságoknak meghatározó szerepet kell vállalniuk 

az ország erdőgazdálkodásának és fafeldolgozásának vertikális integ
ráció irányába történő fejlesztéséhez. E vertikális integrációt az álla
mi gazdaságok vertikumok szerint szakosított társulásai és együttműkö
dései útján kell megvalósítani. A társuláshoz szükséges bizalom a köl
csönös előnyökön nyugvó együttműködés tapasztalatai alapján teremt
hető meg. A megfontalások alapján, a mostani időszakban: 

— a mezőgazdasági üzemek erdeit a társulások útján koncentrálni 
kell olyképpen, hogy akkora területi nagyságok alakuljanak ki, 
amelyek lehetővé teszik a szakszerű irányításhoz szükséges szak
emberek foglalkoztatását, a korszerű technikai eszközök alkalmazá
sát, illetve azok hatékony kihasználását; 



— az áilami erdőgazdaságok a vertikális integráció fejlesztését szé
les körű együttműködés kiépítésével segítsék elő, az egyes szek
torok üzemeivel koordináltan biztosítsák a szaporítóanyag-ellátást, 
az erdősítési, fakitermelési, szállítási, értékesítési, gépjavítási, út
építési stb. feladatok megoldását. 

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek helyenként jelentős eszközö
ket tártak fel erdőgazdálkodásuk fejlesztéséhez. Az állami gazdaságok 
ugyancsak hasznosan járulhatnak beruházásaikkal a termelőszövetke
zetek erdőgazdálkodásának megsegítéséhez. Ezeknek az eszközöknek to
vábbi felszínre hozatalát, hasznosítását mindenképpen ösztönözni kell. 

Az erdőgazdaság és fafeldolgozás vertikális integrációjának szerve
zése a megyei erdészeti szakigazgatási szerv feladata. Az irányításban 
a szervezést gyakorlatilag megvalósító gazdaságok is részt kell, vegye
nek. Ennek érdekében a Mészöv, az ÁGK-főosztály, az erdőrendezőség 
és érintett állami erdőgazdaság bevonásával megyei erdőgazdasági koor
dinációs bizottságot kell létrehozni. 

A társulások és együttműködések elősegítésére felül kell vizsgálni és 
szükség esetén módosítani az erdőgazdaság és faipar szabályozó-, bér
es árrendszerét. A célnak megfelelő technológiai és gépesítési irányokat 
az ERTI dolgozza ki, ennek alapján a gépigényt az AGROTRÖSZT mér
je fel és gondoskodjék a beszerzésről, forgalmazásról. A szervezési szol
gáltatások ellátására az ERFATERV keretén belül fel kell készülni. 

A jelentést az intézet végül is a megrendelőnek leszállította, egyik példányát 
archívumba helyezte el (8—4/43/78. Arch. 45.). A javaslat közvetlen sorsáról, 
az annak alapján tett intézkedésekről az 1979. szeptember 10-én, Szentgotthár
don tartott termelőszövetkezeti erdőgazdálkodási napon a következők szerint 
számoltam be. 

Javaslataink elfogadását ismertük fel Királyi elvtársnak, a MÉM—EFH 
vezetőjének az MTA-n, 1979. március 14—15. között rendezett erdésze
ti és faipari tudományos ülés alkalmával elhangzott, majd AZ ERDŐ 
5. számában közzétett megnyilatkozásában foglaltakból. Azok helytálló
ságára vonatkozóan kaptunk bizonyítékot az ágazathoz tartozó szervek, 
valamint a megyei tanács mezőgazdasági osztályainak együttműködé
séről intézkedő, 7. számú MÉM-utasításban. Reményt nyújtott a gyü
mölcsöző együttműködésre többek között dr. Soós Gábor államtitkár
nak a M A G Y A R ,HlRLAP-ban a megyei szervezeteknek, a mezőgazda
ság területi irányítása megerősítéséről közölt tájékoztatása. 

A javaslatok megvalósításában most sajnos egyre-másra csalódnunk 
kell. A megyei fagazdasági bizottságok nem alakultak meg és az ügyek 
mai állása szerint, a jövőben sem látszanak megalakulni. De nem is 
volna, kit támogassanak, mert a megyei szakigazgatási szervek meg
erősítése sem történt meg. Még mindig van megye, amelynek szakigaz
gatási szervében erdőmérnök, erdészeti képesítésű szakember egyálta
lán nincsen, és ahol van, ott fulladozik a legsürgetőbb erdészeti, vadá
szati, környezet- és természetvédelmi feladatok ellátásában. 

Az élet pedig megy tovább. Ügy látszik, pusztán az idők szavára itt 
is, ott is társulások jönnek létre. Rádióhír adta tudtul június 23-án, 
5.45-kor, a Falurádió műsorában, hogy a Ráckevei Arany Kalász és a 
dunavarsányi termelőszövetkezetek 1000 ha erdő és egy tekintélyes fa
feldolgozó üzem hozománnyal, érdekházasságra léptek. Ráckevének már 
egy gyakorlott és két fiatal erdőmérnöke van. Közös fejlesztési csopor
tot hoztak létre, amiben mindenkinek egy-egy nyugati nyelvet legalább 
középfokon kell bírni, és ezek állandóan figyelemmel kísérik a fejlődést 
a saját gyakorlatukba való bevezetés, alkalmazás érdekében. 

Legutóbb az ERFA adott hírt arról, hogy Hajdú-Biharban a már ré
gebben működő három mellett újabb két társulás alakult. Kilenc ter
melőszövetkezet hozta létre Nyírábrány körül a Homoki Termelőszövet
kezetek Erdészeti Gazdasági Társaságát és tizennégy, Létavértes szék
hellyel, a Termelőszövetkezetek Erdészeti Gazdasági Társaságát. Magam 
győződtem meg arról, hogy Barcson sikeresen fejlődik a tavaly Homok
szentgyörgyön, illetve Darányban alakult erdőgazdasági társaságok egye-



süléséből létrejött, Drávamenti Erdőgazdasági Társaság. Megalakult az 
első olyan társulás is, amelynek ügyintézője (gesztora) állami erdőgaz
daság: a Győr-Sopron megye erdőgazdálkodási szervei által létreho
zott — közös név nélküli — erdőgazdasági társaság. Székhelye Győr, 
ügyintézője a Kisalföldi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság. Ügyeinek bo
nyolításában részt vesz a Soproni Tanulmányi Állami Erdőgazdaság is. 
A társaság szervezett működése most alakul és több tanulsággal szol
gál. 

A beszámoló kereken tíz évet foglal magában és azóta újabb tíz év telt el. 
Célszerű ennek történéseit is összefoglalni, részletes üzemi krónikák szervezett 
összeállításával és további rendszeres vezetésével, mert a termelőszövetkezeti 
erdőgazdálkodás előtt nagy jövő áll. 

elsőnek magyar kutató számára 

A Wüchelm—Leopold—Pfeil-díj európaszerte az egyik legjelentősebb erdé
szettudományi kitüntetés. Az NSZK-beli Albert Ludwig Egyetem erdészeti 
kara kezeli Freiburg i. Bresgau-ban. Az itt működő díjbizottság határozatára 
1989-ben magyar erdészeti kutatónak — dr. Sólymos Rezső c. egyetemi tanár
nak — ítélték oda. Az átadásra az elmúlt őszön rendezett freiburgi egyetemi 
héten ünnepélyes külsőségek között került sor. A Prof. Klaus Christoph 
Ewald kari dékán által aláírt adományozási okirat szerint a díjjal az alapító 
kívánsága szerint olyan személyiségeket tüntetnek ki, akik erre példamutató 
erdőgazdaságért kifejtett tevékenységgel érdemesültek. 

Dr. Sólymos Rezső esetében az erdőművelés, a faterméstan és az erdő
rendezés terén a saját, magyarországi működési területen túlmenően az eu
rópai erdészettudomány fejlődésére kiható jelentős hozzájárulást ismerték el. 
Megítélésük szerint dr. Sólymos Rezső a magyar erdőgazdaságnak egyik ve
zetőjeként már régóta következetesen kiáll a természetszerű erdőgazdálkodás, 
a hazai fafajok fokozott mértékű alkalmazása és elegyes állományok kiala
kítása mellett. Huzamosan és erőteljesen előmozdítja az NSZK-val a nem
zetközi együttműködést, a német és magyar erdészek közötti jó megértést. 

Az idegenből jött örvendetes elismerés egybeesik a kitüntetett hivatali szol
gálatának lezártával. Adjon a díj is buzdítást az immár nemzetközileg is mél
tón értékelt munkásság további folytatására, a hazain túl az elképzelt Euró
pa-ház erdőgazdálkodásának mind nagyobb javára. 

Jéröme René 


