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DR. ERDŐS LÁSZLÓ, KLENCZNER ANDRÁS 

ÜL TETVÉNYSZERŰ FA TERMESZTÉS 
minta mezőgazdasági szerkezet átalakításának és egyben 

környezetkímélő gazdálkodásának lehetősége 
A hazánkban zajló társadalmi és gazdasági átalaku

lások kapcsán a közvélemény élénk figyelemmel fordul 
az erdőgazdálkodás felé, a társadalom részéről fokozott 
igények fogalmazódnak meg az erdők védelmi és jóléti 
funkciói iránt. A környezetvédők és természetbarátok 
esetenként meghökkentő javaslatai - hegyvidéki erdők 
parkerdőszerű kezelése - lehet, hogy hozzátartoznak a 
következő évezred életviteli és életminőségi feltételei
hez, azaz az erdők gazdasági jelentősége háttérbe szo
rul az egyéb társadalmi igényekkel szemben. 

Tény, hogy Európa erdei a savas esők és más lég
szennyeződésből eredően - eltérő mértékben, de folya
matosan - károsodtak, s így gazdasági funkcióiknak 
csak korlátozott mértékben tudnak eleget tenni. Mutat
ják ezt az egyre sűrűbben fellépő viharkárok, melyek 
következményei jelentős gondokat okoznak az érintett 
térségben. A viharkárok egyértelműen a fakitermelési 
lehetőségek csökkentését idézik elő, ami Európa faellá-
tását, illetve az importfüggőséget kedvezőtlenül érinti. 
Ismert az is, hogy Afrika, Ázsia és Latin-Amerika trópusi 
erdőövezeteiben katasztrofális mértékű az erdők fogyá
sa, pusztulása. Rövid néhány évtized múlva az innen 
származó faimport a minimálisra zsugorodik, így Európa 
faellátásában a hiány tovább növekszik. A hiány fede
zésére kínálkozó lehetőség a fatermesztés folytatása 
azokon aterületeken, amelyeken eddig mezőgazdasági 
termelés folyt. 

Európa - elsősorban az Európai Gazdasági Közös
ség - államaiban a mezőgazdaság termelékenysége és 
a fajlagos hozam 2-3 évtized alatt 3-4-szeresére emel
kedett, s csökkent a mezőgazdaságban foglalkoztatot
tak száma. Hazánkban ez a termelésnövekedés a ga
bonaféléknél 2-3-szoros, a vágóállatnál 2-4-szeres. A 
hozamok emelkedése máris értékesítési gondokat idé
zett elő, élelmiszerből hatalmas készletek halmozódtak 
fel. Ugyanakkor nőtt a műtrágya-, növényvédőszer- és 
az energiafelhasználás. A kemikáliák környezetkárosító 
hatása számos országban súlyos következményekkel 
járt. Ezek az országok felismerték, hogy az egészség és 
a környezetkímélő technológiák meghonosítása össz
társadalmi érdek, terjedőben vannak ezért az ún. bioter-
melési eljárások. 

Kitekintésként megemlítjük, hogy az Európai Gazda
sági Közösség országaiban mezőgazdasági művelés
ből eddig 1,6 millió ha terület került kivonásra a követ
kezők szerint: 
Olaszország 358 000 hektár 
Németország 893 000 " (A volt NDK-val) 
Franciaország 167 000 " 
Anglia 133 000" 

További területcsökkentést is előirányoznak, egyma
ga Németország 5 millió hektárral kívánja növelni a 
kivont területet. 

Ezeket a földeket erdőtelepítéssel, extenzív állatte
nyésztéssel és turizmussal kívánják hasznosítani. A 
gazdálkodók a hozamkiesésért 4-5 évig kártalanítást 
kapnak. Külön támogatás igényelhető az erdőtelepíté
sekhez. Pl. aki Németországban erdőt telepít, hektáron
ként évi 500 DM támogatást kaphat 20 év időtartamra. 
A fejlett ipari államok ezt a környezetvédelemre és a 
lakosság megtartására nyújtott támogatásnak tekintik. 

Svédországban a mezőgazdaság viszonylag ala
csony hozamokkal és költségesen termel, ugyanakkor 
élelmiszerből feleslege van. Ezért a földek alternatív 
hasznosítására füzek felhasználásával nagy ütemű bio
massza-termelési programot indítottak el. Ezt mind a 
kormányzat, mind a farmerszövetség anyagilag is támo
gatja. A biomassza a kommunális hőközpontok faaprí-
tékkal való ellátását fogja szolgálni. 

Alternatív hasznosításra váró területek 
és lehetőségek 

Hazánkban az 1980-as évek második felében vált 
kérdésessé az élelmiszer-termelés prioritása, merült fel 
az agrárpolitika átértékelésének a szükségessége. A 
kérdés jelentőségére való tekintettel az Országos Erdé
szeti Egyesület és a Magyar Agrártudományi Egyesület 
1988-ban közös tanácskozást szervezett az „Erdőgaz
dálkodás racionális földhasználat" témában. 

A tanácskozáson Keresztesi Béla akadémikus adott 
tájékoztatást a „Nagy zöld programról", a Magyar Tudo
mányos Akadémia elnöksége részére készített előter
jesztésekről. Ezek az állásfoglalások kívánatosnak tart
ják össztársadalmi érdekből az erdőterület további nö
velését, illetve 2050-ig 700 ezer hektár mezőgazdasági 
művelésű föld erdősítését. Az agrárágazat részéről Izin-
ger Pál ny. főigazgató 1 millió hektárra (300 ezer ha 
gyenge minőségű szántó, 100 ezer ha szanált szőlő és 
gyümölcsös, 600 ezer ha gyepterület) becsülte azokat 
a földeket, melyekkel mint leplezett parlagnak, vagy 
parlaggá váló területeknek más művelésű hasznosítá
sával kell számolni. 

Számítást végeztünk annak vizsgálatára, hogy a me
zőgazdasági termelés területi hatékonyságának javítá
sa révén milyen nagyságú gyenge, illetve közepes ter
mőképességű szántóföldnek művelésből való kikapcso
lása lenne lehetséges. Összehasonlítási alapnak a 
nyolcvanas években közepesnek tekinthető 1986-os 
évet vettük. Ekkor a vetzésterület 4631 ezer ha szántó
területet foglalt le. A tervezett magasabb hozamokkal -
ami összhangban van a kormány agrárprogramjának 
évi előirányzatával - az 1986. évivel azonos termék
mennyiség előállításához az ezredfordulón 3391 ezer 
ha vetésterület mutatkozik elegendőnek. A „felhaszná
ló" szántóterület 1241 ezer ha. Ez azt jelenti, hogy a 
mezőgazdaság 2000-ben a jelenlegi termékmennyisé-
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get 1241 ezer hektárral kisebb szántóterületen is elő 
tudja állítani. A felszabaduló szántóterület, amelynek 
más termelésszerkezeti hasznosítást kell keresni, a je
lenleg hasznosított szántóterületnek 27%-a! 

A terület nagysága a probléma időbeni feltárását, s a 
megoldás módozatainak kimunkálását sürgeti. A rend
szerváltás után a mezőgazdaságban a kedvezőtlen ten
denciák tovább növekedtek. Mindenekelőtt a volt szo
cialista piac elvesztése hatott kedvezőtlenül az élelmi
szer-termelésre. Napjainkban a mezőgazdaság bonyo
lult és kis jövedelmet termelő helyzetében már nemcsak 
a gyenge minőségű, hanem a közepes - 16-20 AK-ér-
tékű - földek művelése is kérdésessé válik. A felszaba
duló szántó- és egyéb művelési ágú földek hasznosítá
sára a következő lehetőségek kínálkoznak: 

erdősítés több változattal és céllal, 
gyepesítés, kérődző állatokkal való 
extenzív hasznosítás, 
halastó- és víztározó-létesítés, 
ugaroltatás, parlag. 

A következőkben a hasznosítási lehetőségek közül 
csupán az erdőtelepítés kérdéseit kívánjuk áttekinteni. 
Annál is inkább, mert ezen a területen igen gazdag 
gyakorlati tapasztalatokat tudunk összegezni, s a tulaj
donváltozás következtében a vállalkozóknak ajánlatot 
tenni. Hasznos támpontokat adhat a cellulóznyár prog
ram folyamán létesült telepítések értékelése. 

A 4-6 AK-értékű és nyárfatermesztésre csak részben 
alkalmas földeken létesített nyárasok átlagosan 10 
m /ha átlagnövedéket, illetve 150 bruttó m összfater-
mést értek el. Ez a viszonylag szerény növedék is 

ellentételezte a ráfordításokat és hektáronként átlago
san 3-5 ezer Ft/év jövedelem is képződött, ami 7,3%-os 
költségarányos nyereségnek felelt meg. A nyárfater
mesztés számára kedvezőbb adottságú földeken a nye
reség eléri vagy meghaladja a jó földek jövedelmét. 
Ezen alacsony hozamú földek kiválásával bizton
ságosabbá vált az üzemek termelése és jelentős költ
ségcsökkenés is jelentkezett. A fatermesztés az adott 
AK-értékű földeken az alacsonyabb költség- és eszköz
igény miatt jövedelmezőbbnek bizonyult a növényter
mesztéssel szemben. A cellulóznyár telepítésekből ki
kerülő faanyag jelentősen növelte a hazai faellátást, 
egyben jelentős exportlehetőségeket is nyújtott, fenyő
import-csökkenést is előidézett. Az ültetvényszerű fater
mesztés során nyert tapasztalatok alátámasztják és 
indokolják annak hazai kiszélesítését. 

A faültetvények (szilvikultúrák) sajátosságai 
A bevezetőben említett fakitermelést csökkentő okok 

következtében a jövőben egész Európában előtérbe 
kerül az ültetvényszerű erdőgazdálkodás. Ebben az 
átlagosnál kedvezőbb termőhelyi adottságok mellett, a 
mezőgazdasági termeléshez hasonló eljárásokkal folyik 
a fatermesztés. 

A szilvikultúrákra jellemző: 
— a klímának megfelelő gyorsan növő fafajok, Pinus-

és Eucaliptus-féléknek, 
— tág hálózatú telepítési formának, hektáronként 

1600-3100 db ültetési anyagnak alkalmazása, 
— egy vagy két ápoló vágás végzése és a 
— rövid vágásforduló (Pinus-féléknél 20-25 év, Eu-

caliptusnál 8-10 év). 



Számos dél-afrikai és dél-amerikai államban tértek át 
erre a fatermesztési formára. Annak ellenére, hogy a 
telepítések távoli vagy más kontinensről származó fafa
jokkal történtek és több millió hektár ilyen állomány jött 
létre, a specifikus károsítok mindeddig nem léptek fel. 
Egyedüli károsító a tűz. Azok az államok, melyek az 
erdőgazdálkodásnak ezt a formáját választották, rövid 
időn belül látványos módon faimportőrökből exportőrök
ké váltak. A Dél-Afrikai Köztársaságban a természetes 
erdők a gyarmatosítás idején elpusztultak, ma az 1,1 
millió hektár telepítés - ami 1%-os erdősültséget jelent 
- fedezi a 30 milliós lakosság faszükségletét. 

Chile a 2 millió hektárt meghaladó telepítéssel meg
háromszorozta a fakitermelési lehetőségét, ezáltal La
tin-Amerika legnagyobb faexportálójává lett. 

Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy az ültetvé
nyeknél a telepítési és kitermelési munkák végzése 
számos előnnyel jár a hagyományos erdőgazdálkodás
sal szemben. Az innen kikerülő faválasztékok, illetve a 
homogén faanyag mind az értékesítés, mind a feldolgo
zás tekintetében kedvező feltételekkel rendelkezik. 
Kedvező termőhelyi adottságoknál lehetőség nyílik a 
mezőgazdasági növénytermesztés és a fatermesztés 
együttes végzésére is (agroerdőgazdálkodás). Számos 
országban van erre is példa, ahol a lakosság élelmiszer
ellátása is ezt igényli. Megemlítjük, hogy az olaszországi 
nyárfatermesztés lényegileg köztes művelésen alap
szik. A jobb minőségű földek betelepítésével a köztes 
művelés hazánkban is nagyobb szerepet fog játszani. 

Erdőtelepítési formák és célok 

Fa- (növedék-) termesztés 
Lényegileg ebbe a fogalomkörbe tartozik a hagyomá

nyos célú erdőtelepítés. Cél: adott termőhelyen legna
gyobb növedéket hozó fafajokkal maximális értékű ipa-
rifa előállítása. A telepítések folyamán elsőséggel bírnak 
a gyorsan növő fafajok, a nyár és az akác, de számos 
más fafaj is szóba jöhet, melyek az adott termőhelyen 
eredményt hoznak. Vágásforduló a nyárnál 15 év, az 
akácnál 25 év, a többi fafajnál ennél magasabb. 

Lényegében a szántóföldi fatermesztés kialakítása 
és széles körű elterjesztése lehetne a megoldás egyik 
új módozata, ami sajátos telepítési és finanszírozási 
kérdések kialakulását veti fel. 

Biomassza-termelés 
Gyorsan növő és jól sarjadzó fafajok sarjainak 1-6 

évenkénti, esetleg ennél magasabb korban való levágá
sa ésfaapríték előállítása. Az apríték tovább pellettálha-
tó vagy tömbösíthető. Felhasználható farostlemez, for
gácslap, cellulóz előállítására. A biomassza-termelés 
elsősorban a fatermő képességre irányuló szelekcióra 
és nemesítésre, valamint biokémiai és biotechnológiai 
kutatásokra épül. Előnye a hagyományos fatermesztés-
sel szemben, hogy ugyanaz a gyökér és tuskó 3-4 
fordulóban is hasznosítható, tehát nem merül fel minden 
alkalommal a költséges újratelepítés. Ezenkívül a dug
vánnyal való szaporítás alacsony költséget igényel. 
Franciaországi és németországi kísérletekben a balzsa
mos és fekete nyarak keresztezéseivel 10-11 t/ha/év 

abszolút szárazanyagot, Svédországban pedig fűzfé-
lékkel 12-15 t/ha/év szárazanyagot (cca. 30 m-es nö
vedék) értek el. A nyarak és a füzek mellett termé
szetesen más fafajok is szóba jönnek, melyek rostfeltá
rása viszonylag egyszerűbb. így folynak kísérletek éger
rel, nyírrel, platánnal és bálványfával. 

Energiaerdő 
Lényegileg azonos az előbbivel, a faanyag itt ener

gia-előállításra szolgál. Kézenfekvőnek látszik hazánk
ban az akácnak ily célra való felhasználása. A Karancs 
Mgtsz-ben végzett telepítések 4,2 t/ha/év szárazanya
got hoztak, ami megfelel 1,4 t/ha olajegyenértéknek. Az 
energiahordozók árának folyamatos emelkedése előbb-
utóbb ráirányítja a figyelmet hazánkban is afaapríték ily 
célú felhasználására. Ausztriában 1071 faapríték-tüze-
lésű kazánról van tudomásunk. Ezek döntően a magán
háztartást szolgálják. A gazdálkodók a vágástéri hulla
dékot és a gyümölcsös nyesedékét használják tüzelés
re. A biomassza-termelés a mezőgazdasági támogatás 
miatt eddig nem volt kifizetődő. Több országban folynak 
kutatások biomasszából termokémiai úton olyan folyé
kony termék előállítására, mely a dízelolajhoz hasonló 
üzemanyag céljára használható. 

Vadászerdő 
Az alacsony növedékű és kevésbé értékes faállomá-

nyú erdőket célszerű vadászerdőkké átalakítani, illetve 
az új telepítéseknél a vadgazdálkodás céljainak megfe
lelő fafajokból és cserjékből álló védősűrűket, lőnyiladé-
kokkal, etetőutakkal, röptetősávokkal ellátott vadászer
dőt kialakítani. Fokozódik az érdeklődés a vadaskertek, 
valamint az apróvadvadászat iránt, amelyre egyre emel
kedő fizetőképes kereslet jelentkezik. A vadgazdálko
dás kiterjedt vadföldműveléssel és mezőgazdasági hát
térrel (mezőgazdasági melléktermékek) figyelemre mél
tó eredményt ad. Főleg az apróvadtenyésztés terén 
vannak ki nem használt lehetőségek. Ehhez azonban ki 
kell alakítani a közös érdekeltséget, ami a vad védelmét 
és életfeltételeit jobban figyelembe veszi. Pl. az erdősá
vok mentén a vegyszeres kezelések mellőzése, vad
földrendszerek kialakítása stb. 

A levegőszennyezettségnek az erdőkre gyako
rolt káros hatása értékelését és folyamatos megfi
gyelését nemzetközi irányelvek szabályozzák (ICP-
„Forests"). Ezeknek megfelelően alakították ki 
Ausztriában a megfigyelőhálózatot és ezen tevé
kenységüket három fő területre irányozzák elő: 
nagyterületi reprezentatív koronaállapot-felvétel, in
tenzív levél-és talajanalízis, speciális ökoszisztéma
elemzés. 

Hasonló célra Bajorországban a főbb erdőterüle
teken mintegy 20 klímaállomást létesítenek. A háló
zat első elemei már 1990-ben működésbe léptek és 
a teljes kiépítést 1993-ra tervezik. A beruházásra 2 
millió márkát irányoznak elő. 

(ÖFZ1990.10., AFZ 39. Ref.: Jéróme R.) 



Üdülőerdő, szabad Időerdő 
A szabadidő növekedésével a jövőben nagyobb igé

nyekjelentkeznek az egészséges pihenésre, atömeges 
belső turizmusra. Az elvárosiasodott lakosság, főleg az 
ifjúság részére kívánatos a természettel, az erdő, nö
vény- és állatvilágával való kapcsolatteremtés lehetősé
ge. Az ilyen célú telepítéseket továbbra is állami, esetleg 
önkormányzati forrásból kell fedezni. 

A telepítések feltételei 
Mindenekelőtt tisztázásra szorul, hogy milyen telepí

tés minősül ültetvénynek és melyek erdőnek, illetve az 
ültetvény egyáltalán erdőnek minősüljön-e. A dombvi
déki szántók és legelők, melyek valaha az erdőhöz 
tartoztak, nyilván más elbírálás alá esnek, mint a köze
pes minőségű szántók. A gyenge minőségű és az eró
ziónak kitett telepítéseket kívánatos a jövőben is célcso
portos erdőtelepítésként kezelni. Az ültetvényeken - ha 
erdőnek is minősülnek - biztosítani kell az egyéb kötött
ségtől mentes gazdálkodást. Csak egyszerű kivitelű 
erdőtervről és információnyújtásról lehet szó. 

A célcsoportos erdőtelepítési keretek korlátozott mér-
iéke a vázolt program megvalósítását csak hosszú tá
von teszi lehetővé. Kívánatos ezért a jobb adottságú 
földeken való telepítést vállalkozói formában kezelni. 
Máris működnek nyárfatelepítő szakcsoportok és jelen
tős a külföldi érdeklődés is ilyen célú földbérlet irányá
ban. A mezőgazdaság szerkezetátalakítása tehát az 
eddigiektől eltérő beruházási, finanszírozási és érde

keltségi formák kialakítását tételezi fel. Ebben a kisebb 
- 30-40%-os - hányad lehet állami támogatás, a na
gyobb hányad pedig saját forrás. Annak érdekében, 
hogy a szerkezetátalakítás a vállalatok, társaságok, 
szakcsoportok és egyének részére vonzóvá váljon, ter
mészetesen kedvező hitellehetőségeket - adókedvez
ményt, illetve -mentességet, közös vállalatok útján kül
földi vagy a világbanki hitellehetőségeket - szükséges 
nyújtani. Mindezek mellett széles társadalmi összefo
gásra van szükség, melyben a különböző agrárszerve
zetek és érdekképviseletek is nagy szerephez jutnak. 
Az Állami Gazdaságok Országos Egyesülése az ÁGE 
Erdőgazdálkodási és Fafeldolgozási Szakbizottságával 
közösen készített erre vonatkozóan egy koncepciót, 
amit az FM-en keresztül a PHARE magyarországi kép
viseletéhez is eljuttatott. 

Közös feladatunk a földnek mint a legfontosabb ter
mészeti erőforrásnak ésszerű hasznosítása. A magyar 
mezőgazdaság részére olyan alternatívákat kell találni, 
ami új munkahelyeket és bevételi forrásokat jelent, egy
ben a vidéki lakosság kiegyensúlyozott fejlődését teszi 
lehetővé. 

Ha 20-25 éven belül 700 ezer hektár erdőtelepítés -
ezen belül intenzív fatermesztés - megvalósulna, az 
ország erdősültsége rövid negyedszázad multán a je
lenlegi 18%-ról 25%-ra emelkedne. Ennek előnyeit a 
környezetvédelemtől a vízgazdálkodásig, az ember és 
környezet kapcsolatától a gazdasági eredményekig a 
társadalom és az utókor fogja élvezni. , 

Erdők és fák panteonja 
- egy különleges építmény a Mátra alján -

Egy óriás fenyőtobozra emlékeztet az erdők és fák panteonjának felépítménye, amely a Mátra alján a Pipis hegy északi 
lejtőjén kapaszkodó fenyves szélén épülne, a közelben fekvő erdészeti középiskolai komplexum átriumával szemben, 
Eperjessi László, Gyöngyös város főépítészének tervei szerint. A panteon az erdő és afa kultuszát hivatott szolgálni. A kb. 
12 m átmérőjű kör alakú alépítményben kiállítási területet rendeznek be, a tölgyfából épülő stilizált toboz magasságát 15 
m-re tervezték. 

Az erdők és fák panteonjának csak egyik - bár legfontosabb - funkciója lesz, hogy az odalátogató természetkedvelőknek 
tájékoztatást adjon az erdő életéről jelentőségéről. 

A panteonra el nem hanyagolható szerep vár az itt tanuló erdésztechnikusok, gépészek, erdészeti szakmunkások 
nemzedékeinek a környezetvédelem és a környezeti kultúra elhivatott szakembereivé történő nevelésében is. 

A mátrafüredi Vadas Jenő Erdészeti Középiskola célkitűzése az erdők, és fák panteonjának felépítésére támogató 
visszhangra talált a magyar és az európai erdészek körében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége védnökséget vállalt e szimbolikus építmény létre hozása felett. 
Az építkezés kő- és faanyagszükségletét az erdészszakma adja össze. A viszonylag szerény készpénzszükséglet előterem

tésében a természetbarátok és mindazon személyek és közületek támogatására számítunk, akik hisznek a környezeti kultúrát 
szolgáló építmény megépítésének szükségességében. 

Az építkezést 1994-ig szeretnénk befejezni. A kiállítás megnyitására 1996-ban kerülne sor. 
Az erdők és fák panteonjának építésére szánt támogatási összegek az 

OTP Gyöngyös 352-90055-1865 

„Erdők és fák panteonja" számlára fizethetők be. 
A befizetés kulturális és közművelődési célú közérdekű kötelezettségvállalásnak minősül és így az adóalapból leírható. 
Támogatásukat az erdészek, az iskola tanulóifjúsága és a tantestület nevében köszöni: 

Simon László, 
az intézmény igazgatója 



ERDÉSZETI POLITIKA 

A z Országos Erdészeti Alap működése 
Franciaországban 

A hazánkban zajló politikai-gazdasági rendszerváltás 
szakmánkat sem kerüli el. Folynak a viták a jogi, szer
vezeti és pénzügyi kérdésekről. Ez utóbbiak során került 
szóba az Erdőfenntartási Alap átalakításának - egyes 
szélsőséges vélemények szerint megszüntetésének -
szükségessége. Az biztos, hogy a jelenlegi formában 
működésképtelen az Alap. Azonban az is biztos, hogy 
megszüntetésével megszűnne az erdőfelújítások, az 
erdőfenntartás, kutatás, fejlesztés anyagi háttere. Ez 
tehát nem járható út. 

De merre tovább? 
Az alábbiakban egy, követésre alkalmas példát sze

retnék bemutatni. A Franciaországban már 1946 óta 
működő Országos Erdészeti Alap (Fonds Forestier Na
tional - FFN) módszereit hazai viszonyainkra alkalmaz
va, megoldhatnánk az erdőfelújítás-fenntartás, sőt az 
erdőtelepítések finanszírozási problémáit is. Franciaor
szágban 1991. január 1-től megreformálták az FFN -
nevezzük a továbbiakban ezzel a jól kimondható rövidí
téssel a francia országos erdészeti alapot - táplálását 
és felhasználását. A reform célja az volt, hogy 

1. igazságosabbá tegye az alap feltöltését azáltal, 
hogy ezt a kötelezettséget az egész fafogyasztó iparra 
kiterjesztik. Különösen jelentős lépés volt a faőrlemé-
nyeket (farostlemezt, papírt és kartont) előállító ipar 
bevonása; 

2. áttekintnetőbbétegye az FFN feltöltési és felhasz
nálási rendszerét, mert az erdészeti és faipari ágazat 
különböző tényezői - egy irányító bizottság keretében -
előadhatják véleményüket és javaslataikat a felhaszná
lásra vonatkozóan, magyarán az érdekeltek betekintést 
nyertek az FFN működésébe; 

3. beil/esszeaz FFN rendszerét az Európai Közösség 
adó- és jogrendszerébe. Az FFN feltöltése, táplálása 
adőkkalXörlérvk. Az adót a feldolgozó vállalatok fizetik 
be az FFN számlájára, de azt beépítik a termékek áraiba 
és így végül a fogyasztó fizeti meg. Ezzel a rendszerrel 
elérték azt, hogy az erdő felújításának, fenntartásának 
és bővítésének terheit az egész társadalom viseli. 
Az adó mértéke termékcsoportonként különbözik: 

1,5% - parketta, lambéria, párkányok, lécek, 
- ácsszerkezeti elemek (ipari és rétegelt

ragasztott ácsszerkezetek, zsaluzóanyagok), 
- ipari csomagolás, raklapok után; 

1,0% - deszka, donga, fából készült tartók, 
- késelési és hámozási eredetű furnírlapok, 
- rétegelt lemezek után; 

0,5% - épületasztalos-ipari termékek (ablakok, ajtók 
és ezek tokjai, zsaluszárnyak, nyílászárók), 

- könnyű csomagolóanyagok (ládák, dobozok, 
ketrecek), 

- farostlemezek és forgácslapok után; 
0,1% - papír és karton után. 

Az adót a fenti kulcsokkal a termék önköltsége után 
számítják ki. Az esetleges beszerelési költséget nem 
kell figyelembe venni az adó kiszámításánál. 

Az eddigiek alapján feltűnhetett, hogy az FFN-t nem 
a kitermelt fa mennyisége után fizetendő járulékkal vagy 
adóval töltik fel, hanem a feldolgozott fa értéke után 
fizetett adóval. Azonban létezik Franciaországban az 
elsődleges erdei választékokat terhelő adó is, ez a 
szociális jellegű Mezőgazdasági Társadalmi Szolgálta
tások Költségvetését - francia nevének rövidítésével a 
BAPSAT-t - táplálja. Ez az alap a nehéz helyzetben 
lévő, vagy nyugdíjas erdészeket támogatja. Ez az adó 
1,3% mértékű és a közút mellé kiszállított iparifa (rönk 
és rostfa) értéke után kell fizetni. A trópusi eredetű fa 
kivételével az importált és exportált fa értéke után is kell 
fizetni, de ez a feldolgozóipar feladata. 

Az alábbiakban röviden összefoglalom az FFN támo
gatási rendszerét. 

Ingyenes mag vagy csemetekiutalás a Mezőgaz
dasági Minisztérium által elfogadott csemetekertből, 
mezőgazdasági vagy parlagterületek beerdősrtésére 
vagy erdőfelújításra. Ez utóbbinál azonban feltétel az, 
hogy az új állomány minőségileg és mennyiségileg is 
többet produkáljon az előzőnél. Elszámolhatók az erdő
sítés kapcsolódó, előkészítő munkái is. A támogatás 
nem haladhatja meg az elfogadott forgamiadó-mentes 
költségvetés 50%-át. 

Készpénzes támogatás - részletes költségvetés 
alapján - az alábbi munkákra: 
— erdőtelepítés, erdőfelújítás és ápolás, törzsnevelő 

nyesés, 
— erdészeti infrastrukturális beruházás (pl. útépítés) és 

tűz elleni védekezés, 
— tűzoltó anyagok, gépek vásárlása, 
— erdei károk (beleértve a vadkárt is) elleni harc műve

leti és anyagi költsége, 
—speciális erdőművelési és felújítási anyagok költsége, 
— üzemterv készítése. 

A támogatás nagysága a benyújtott költségvetés 
összegének 10—50%-áig terjed. Erdőfelújítás esetében 
az előző vágás bevételének 20%-át kötelező befektetni 
a munkák finanszírozásába, ill. ezt az összeget eleve 
levonják a költségvetés végösszegéből. A támogatás 
odaítélésének területi korlátai is vannak, a megvalósítás 
pedig határidőhöz kötött. 

Készpénzkölcsönök 
— telepítési és felújítási munkákra, beleértve az előké

szítő munkákat és az ápolást - 0,25%-os kamatozá
sú, 30 éves futamidejű kölcsön; 

— erdészeti infrastrukturális beruházás és a tűz elleni 
védekezés költségeire - 2,5%-os kamatozású, 20 
éves futamidejű kölcsön. 

A támogatás vagy kölcsön folyósítását szigorúan el
lenőrzik. Meg kell jegyezni, hogy az FFN támogatásaiból 



a francia államerdészet csak közvetve - a községi er
dőkben elvégzett munkák után - részesül. Az állami 
erdőkben végzett munkákat nem támogatja az FFN, 
ennek költségeit az államerdészet saját bevételeiből 
képes fedezni. Sőt, általában ő támogatja éves nyeresé
géből az FFN-t. 

Röviden összefoglalva, tehát így működik a francia 
erdőfenntartási alap. Franciaországban senki sem kér
dőjelezi meg az Alap szükségességét. Mindenki belátja, 
hogy az amúgy igen költséges erdőfelújítás, fenntartás 
és telepítés az Alap segítségével oldható meg társadal
milag legigazságosabban és leghatékonyabban. 

Barna Tamás 

DR. MÁTYÁS CSABA 

Magyarország erdeiben a fák 61,6%-a szenvedi meg a 
légszennyeződést. Legegészségesebb fafajunk a luc (81,3%) 
és a feketefenyő (65,1%), kevésbé a bükk (47,7%), a nyarak 
(463%), a gyertyán (41,2%), az erdeifenyő (40,6%), még 
kevésbé a cser (36,8%), az akác (35,9%), legkevésbé a 
kocsányos tölgy (26,1%) és a kocsánytalan (26,1%). Ezt 
közölte Szepesi András és társa annak az 1990. évi vizsgá
latnak eredményeként, amit hazánkban ECE szabványok 
szerint folytattak. A megbetegedés legfontosabb elősegítő-
jének a mintegy 10 éve tartó rendkívüli aszály bizonyul. 

(AFZ 1991. 25. Ref.: Jéröme R.) 

Fák az életért" Az erdészeti politika globális kérdései 
aX. Erdészeti Világkongresszus fényében 

(Akadémiai előadás) 

A X. Erdészeti Világkongresszust a FAO és a 
francia kormány szervezésében ez év szeptemberében 
Párizsban rendezték meg. Az itt hallott legfrissebb ada
tok szerint a trópusi-szuptrópusi övezetben folyó erdő
pusztítás évi üteme 17 millió ha - ez Magyarország 
teljes erdőterületének kb. tízszerese. Ez az ütem per
cenként 32 ha-nak felel meg. 

Mivel a sebesség, a száguldás korát éljük, hadd 
érzékeltessem a pusztítás gyorsaságát egy erdősávon. 
Egy átlagos, három sorban telepített erdősáv szélessé
ge 10 m. Az említett ütem mellett percenként 32 km-t 
haladna előre a pusztítás, ami 1920 km/óra sebesség
nek felel meg. Ez egy szuperszonikus vadászgép gyor
sasága! Ilyen ütemet alapulvéve a főváros határában 
lévő Budai-hegyek teljes letárolásához 1 óra 20 percre 
lenne szükség. 

Az erdőterületek rohamos fogyásának problémája 
már régen megszűnt szakmai kérdés lenni; ökológiai, 
szociális, gazdasági és politikai problémává lépett elő. 
Bennünket legközelebbről érintő vetülete a fenyegető 
klímaváltozás, amelynek mértékéről csak nagyon bi
zonytalan prognózisokkal rendelkezünk. 

A trópusi-szubtrópusi erdők pusztításának közvetlen 
kiváltója a népességrobbanás. Míg a fejlődő országok 
népességének szaporodási rátája a háromszorosa a 
fejlettekének, egy főre jutó erdővagyonuk már most is 
csak egyharmada az utóbbiakénak. Ez a kedvezőtlen 
arány a jövőben tovább romlik. 

A fejlődő országok ma a világ adósságállományának 
50%-át nyögik. Jelenleg mintegy 600 millióra tehető a 
legszegényebb, éhínség határán tengődök száma. Ez a 
szám 2025-re (optimális becslések szerint) egy milliárd
ra növekszik. 

A nyomor és a népességrobbanás kényszerpályáján 
szinte egyedüli lehetőségnek látszik az erdők kiterme
lése, felégetése mezőgazdasági termelés céljára, illetve 
az erdők legelőként való igénybevétele. Ugyanígy, a 

nyomor szülte kényszer vezet a tűzifatermelés, faszén
égetés növekedéséhez is (jelenleg az összes kitermelt 
faanyag 50%-át elégetik). 

Mindezek miatt az erdőpusztításban 90%-ban a me
zőgazdasági termelés, létfenntartás szempontjai az el
sődlegesek. A kereskedelmi célú fakitermelés a pusztí
táshoz „csak" 10%-kal járul. 

Az erdőpusztítás közvetlen, legveszedelmesebb kö
vetkezménye az elsivatagodás: ez a trópusi területek 
45%-át veszélyezteti. A sivatag előrenyomulása pl. Szu
dánban évente 3 km. Ennek folyamán 
— eltemetődnek a termőtalajok, 
— a talajvízszint elérhetetlen mélységekbe süllyed, 
— a nyomor az erdők eltűnésével csak tovább fokozó

dik, 
— és ördögi körként további környezetpusztítást vált ki. 

A mérsékelt övi fejlett, ill. posztszocialista országok
ban úgy tűnik, nem kell hasonló katasztrófára számítani, 
hiszen a szabályozott erdőgazdálkodás elvileg erre ga
ranciát nyújt. Sőt, a statisztikák az erdőterület lassú 
emelkedését regisztrálják Európában, így Magyarorszá
gon is, ahol a háború utáni 12%-ról 18%-ra tornáztuk fel 
az erdőterületet. Mielőtt azonban elégedetten hátradő
lünk, szeretnék néhány nyugtalanító számadattal szol
gálni. 

Nagyon komor, sőt katasztrofális adatok kerülnek 
napvilágra most a szovjetunió-beli erdőállapotról. A leg
frissebb információk szerint a gátlástalan környezetrom
bolás, az erdőtüzek, a megfelelő ellenőrzés és a felelős
ség hiánya, a pénzeszközök szűkössége oda vezetett, 
hogy jelenleg az elpusztult, ill. felújítás nélkül maradt 
boreális erdők területét 107 millió ha-ra teszik, s ez a 
SZU erdőterületének mintegy 15%-át teszi ki. 

Hozzánk közelebb eső példa a „szennyes (fekete) 
háromszög", a volt NDK-lengyel-cseh határvidéken. Itt 
a 600 m feletti hegyvidéken ökológiai katasztrófahelyzet 
alakult ki. A teljesen megsemmisült hegyvidéki erdők 



összterülete mintegy 120 ezer ha, ökológiailag igen 
érzékeny, labilis területről lévén szó, ennek hosszú távú 
következményei egyelőre beláthatatlanok (pl. ivóvíz
ellátás). Az immisziós károk további 8 millió ha erdő 
területét közvetlenül veszélyeztetik - ezen belül igen 
jelentős az a terület (1 millió ha felett), amely tulajdon
képpen emberi tartózkodásra is alkalmatlan, közvetle
nül egészségkárosító. 

Az erdőterület csökkenésének, az erdei ökosziszté
mák elpusztításának sokrétű ökonómiai, ökológiai, tár
sadalmi következménye közül még egyet szeretnék ki
emelni, a változatosság csökkenésének kérdését. 

Változatosság alatt biológiai-ökológiai értelemben az 
élőlények sokféleségét értjük. A sokféleség az élet alap
vető jellemzői közé tartozik, elvesztése hosszú távon 
— a földi evolúció beszűküléséhez, 
— gazdaságilag a potenciálisan fontos tulajdonságok 

elvesztéséhez, és 
— az ökológiai stabilitás további csökkenéséhez vezet. 

Az erdővel gazdálkodók etikai kötelessége, hogy azt 
úgy kezeljék, hogy potenciális termőképességét és sok
féleségét tartamosán megőrizzék. A biológiai sokféle
ség olyan kincs, amely semmilyen mesterséges eszköz
zel nem pótolható. 

Mindez egyeztetést kíván meg egyrészt a nyers
anyagtermelés, másrészt az immateriális értékek szol
gáltatása között az eddigieknél sokkal szélesebb kör
ben. Ez a feladat csak a politikusok, a társadalom és az 
erdőhöz értő szakemberek (szándékosan nem erdészt 
írtam) párbeszéde útján a hírközlő eszközök beható 
közreműködésével oldható meg. Ebben a szerep
osztásban mindegyik félnek meg kell tudni értetni érde

keit a többi féllel, és nyitottá kell válni a mások szem
pontjai iránt. 

Számunkra, erdészek számára valószínűleg a legké
nyesebb kérdés e tekintetben az erdőgazdálkodás 
szükségességének elfogadtatása. A mélyebb ökonó
miai-ökológiai összefüggések hiányos ismeretéből 
adódóan szembe kell néznünk az erdőgazdálkodással 
szemben ellenséges felfogás terjedésével, amelyet 
csak türelmes és kitartó párbeszéddel hidalhatunk át. 
Meg kell értetnünk, hogy a tartamosság elvének tiszte
letben tartásával termelt faanyag olyan természeti kincs, 
melynek hasznosításáról azért nem mondhatuk le, mert 
bármilyen más helyettesítő anyag vagy energiaforrás 
igénybevétele nagyságrenddel nagyobb környezetkáro
sítással, illetve nem megújítható erőforrásaink felélésé
vel jár. 

Sajnos ez az a terület, ahol a legtöbbet kell tanulnunk. 
Kapcsolatteremtő készségünk, ugyanúgy mint konflik
tustűrő képességünk gyenge. Erveinket nem tudjuk 
megfelelően „eladni", nem tanultuk meg a társada
lommal való párbeszéd megfelelő formáit. Az erdész
szakma művelői hagyományosan elszigeteltek, mint 
ahogy képzésük is elkülönül a rokon szakterületektől, 
különösen pedig a humán területektől. Az erdőgazdál
kodóknak, de a társadalomnak is fel kell ismernie, hogy 
az erdő tartamos fenntartásának és hasznosításának 
kérdése olyan társadalmi ügy, amely a nemzeti kere
teken is túllépő, nemzetközi együttműködést tesz szük
ségessé. Örömmel kell üdvözöljük ezért az olyan alkal
makat, amilyen a mai, amikor nagyobb nyilvánosság 
előtt nyílik lehetőség gondolatok cseréjére és a párbe
szédre. 

LÜKO ISTVÁN 

K i t e k i n t é s a nyugat-európai e r d ő m é r n ö k k é p z é s b e 
A társadalmi rendszerváltozás következményei a fel

sőoktatásban is elindítottak bizonyos változási folyama
tokat. Ez történt (történik) az erdőmérnökképzés terüle
tén is, ami egyrészt tartalmi-tantervi „megújulást", más
részt újabb szakok, szakirányok tervezésével profitbőví
tést, képzési szerkezetátalakítást jelent. Egyfelől egyre 
nehezebb elhelyezkedni a friss diplomás erdőmérnök
nek, másfelől az „Európához való közelítés" megválto
zott követelményt támaszt a hazai felsőoktatással szem
ben. A mérsékelt, reális, tényeken alapuló „kitekintés" 
segítséget nyújthat a problémahalmaz megvilágításá
ban. Ehhez szeretnék adalékkal szolgálni részben a 
tanulmányutunk tapasztalatai, részben a témával foglal
kozó dokumentumok alapján. 

Nézzük először azt, hogy mely országokban, hol és 
milyen hosszú ideig képeznek felsőfokú erdész szakem
bert. Nyugat-Európában 34 helyen oktatnak erdőmérnö
köket és képzési idejük 3-6 év között változik. Ha az 
egyes országok közötti azonosságokat, illetve különbö
zőségeket keresnénk, és mondjuk az erdősültség mér
tékéhez viszonyítanánk pl. az évenként kibocsátott dip
lomások számát, akkor is különösebb korreláció nélküli, 

vegyes kép alakulna ki. Mélyebb, illetve további elem
zéssel pontosíthatjuk ezt az áttekintést. így pl. érdeke
sebb lehet az, hogy vannak-e szakosodások, speciali-
zációk. Erre vonatkozóan a következőket állapíthatjuk 
meg: öt helyen van nem általános (erdészeti), ún. szak
irányúoktatás. Ezek pedig: Helsinkiben marketing, Edin
burghban ökológia, Bangorban agrár és erdészeti, erdé
szeti és vadgazdálkodási. Az ún. specializációkbanpe
dig ezeken belül, illetve ezeken kívül van: faipari tech
nológia, erdészeti management, fakitermelés és szállí
tás, erdészetpolitika, biológia+ökológia, kereskedelem + 
tervezés, fatechnika, erdő- és természetvédelem, erdő
művelés és vadtartás, erdőhasználat specializáció. 

Az egyes országokban többféle szervezeti formában, 
főiskolai és egyetemi szinten is képezik az erdőmérnö
köket. Ezen intézmények irányítása történhet az illető 
ország Mezőgazdasági Minisztériumából, a Képzési és 
Felsőoktatási Minisztériumából, a Képzési és Tudo
mányos Minisztériumból, a Tudományos és Kutatási 
Minisztériumból. Különösen a financiális és személyi 
ügyek és a szabályozás terén játszanak nagy szerepet 
ezek a minisztériumok. Nem mélyedünk el az irányítás 



ERDÉSZETI POLITIKA 
és az intézménytípusok elemzésébe, csupán jelezni 
kívántam az itt is tapasztalható sokszínűséget. 

A tantervi tananyag főbb arányaival kapcsolatosan 
elsősorban az alapképzésre, a szakmai képzésre és az 
egyéb képzésre tagolható tananyagmegoszlást tudjuk 
bemutatni. Táblázatunk egy ilyen aránytagozódást mu
tat. 

Az elmélete a gyakorlat arány a szintén meghatáro
zó mutató a képzés tanterveinél. Mivel a képzési helyek 
adatai elég nagy szórást mutatnak, ezért csak a két 
szélső értéket adom meg. Az elmélet legnagyobb %-os 
aránya 75, a legkisebb pedig 37. 

A képzési szerkezethez tartozik a gyakorlati képzés 
beosztása, az összefüggő elő-, ill. szaktárgyi gyakorla
tok helyzete. Időtartamáttekintve 1 hónaptól 12 hóna
pig terjed a gyakorlati kiképzés, amelynek elosztása a 
következő variációk szerint történhet: 

a) a tanulmányok elején pl. Freiburgban (praktisches 
Einführungssemester), 

b) 6 hónap előgyakorlat, majd 9 hónap három sze
meszter alatt, pl. Dániában, 

c) a második év után 10 hónap állami erdészetben és 
1 hónap magánerdészetnél, 

d) az első év után nagyobb, majd a második év után 
kisebb időtartamú gyakorlat (3 hónap 1,5 hónap), 

e) a tanulmányok végén irányultság (szak) szerinti 
gyakorlat, ebből néhány hónap külföldön pl. Finnország
ban 6 hónapból 2 hónap külföldön és marketinggel 
foglalkoznak elsősorban. 

Az alap-, szak- és egyéb 
szervezési képzés %-os 

megoszlása 
Főiskola/Egyetem 

10:50:40 Nancy 
20:20:60 Bangor 
20:30:50 Firenze 
20:40:40 Vageningen 
20:50:30 Urna, Helsinki 
30:20:50 As 
30:30:40 Koppenhága, Padova 
30:40:30 Helsinki (ökonómiai, 

markét) 
30:50:20 Freiburg, Göttingen 
40:30:30 Firenze 
40:40:20 Padova, München stb. 
40:50:10 Zürich 
50:20:30 Genf 
50:40:10 Dublin 
60:20:20 Madrid 
70:40:0 Lauven 
70:20:10 Lisszabon 

Eddig megjelent: 
Erdők élővilága, Rétek, legelők élővilága, Nádasok élővilága. 
A közeljövőben megjelenik a Barlangok élővilága, előkészületben a Lom-
bok élővilága, a Vizek élővilága, a Talaj élővilága. 
Kötetenként 48 oldal színes grafikával és ismertetőkkel, fóliázott kemény
táblás kötésben. A kötetek ára 290 Ft. 
A könyvek megvásárolhatók, illetve utánvéttel megrendelhetők a kiadótól: 
1054 Budapest, Kálmán Imre u. 3. 

PILLANTÁS 
A TERMÉSZETRE 
címmel negyedévente egy kötettel 
jelentkező, nemzetközi sikert ara
tott sorozat az óvodás-kisiskolás 
korosztály számára. 
A természet védelme napjaink 
egyik legégetőbb feladata. A so
rozat az erdők, a rétek-mezők, a 
nádasok-vizek, a barlangok él
ővilágával, az ott élő növényekkel 
és állatokkal ismerteti meg a kí
váncsi gyermekolvasókat. 
A könyvek különleges kivitelezése, 
kihajtható, stancolt panorámaol
dalaival egészen egyedi a jelenle
gi könyvpiacon. 

O F I C I N A N O V A K I A D Ó 



A tantervek belső tartalmát, a tantárgyrendszereket 
tekintve mutatkozik a legnagyobb nehézség. A tantárgy
rendszer koherenciáját megkeresni ugyanis nagyon 
nehéz, mivel a képzési összóraszámok 1488 órától 
6598 óráig terjednek, valamint országon belül is és 
országok között is igen változó a szakosodás iránya, 
illetve mértéke. 

Meghagyva az alaptudományok - szaktudományok 
- egyéb, szervezési stb. tudományok kategóriákat, a 
következő tantárgyrendszert tudjuk bemutatni. 

/. Alaptudományok 
1. MATH Matematika, Fizika, Biometria, Statisztika 
2. ING Mérnöki tudomány, Méréstechnika, 

Fotogrammetria, Elektrotechnika, Építési szerk. 
Műszaki rajz, Anyagismeret, Termodinamika 

3. BIO Biológia, Botanika, Zoológia, Ökológia, Dendro-
lógia, Limnológia, Mykológia 

4. JAGO Vadászat, Halászat 
5. CHEM Szervetlen, Szerves kémia, Biokémia 
6. GEOW Földtudomány, Geológia, Meteorológia, 

Klimatológia, Topográfia, Geográfia 
7. STAN Termőhelyismeret, Földtan, Hidrológia, 

Melioráció, Földművelés, Vegetáciöismeret 
8. WISO Népgazdaságtan, Társadalomtudomány, 

Filozófia, Tudományelmélet, Bevezetés a társa
dalomtudományba (szociológiába) 

9. FRSP Idegennyelv 

Tantárgy 
német rövidíté

sének jele 

Freiburg 
(Németország) 

G E N T 
(Belgium) 

ÜMEA 
(Svédország) 

Ország / Egye
tem Óraszám 

I 1. MATH 8 5 5 8 5 4 6 0 

2 ING 3 3 5 75 2 5 

3. BIO 123 5 7 0 3 6 2 

4. JAGD 8 0 8 5 

5 CHEM 148 3 8 3 6 0 

6 G E O 5 5 2 4 0 120 

7 STAN 5 0 2 1 0 120 

8 W I S O 123 4 5 2 2 0 

9 FRSP - - -
II. 1 PROD 2 8 3 3 8 4 1 7 

2. TECH 2 2 0 9 0 3 0 0 

3. FBWL 185 120 5 5 9 

4. FPOL 143 9 0 7 0 0 

5. LAPF 123 - 5 5 

6. W S C H 115 135 171 

7. RECH 108 6 0 3 0 

8 HOWI - 9 0 4 9 0 

9. WELT - - -
10. LAND - - -

III 1.DIPL 5 2 0 2 7 0 4 0 0 

3. WAHL 4 1 3 - 1075 

3. W A P F - - -
4. PRÜB 3 1 2 2 0 0 -
5. S O N S - - 4 0 

6. PRAX 9 2 0 - 7 0 5 

Összesen: 4341 3201 6 3 9 4 

//. Szaktudományok 
1. PROD Erdőművelés, Erdőtelepítés, Erdőökológia 
2. TECH Műszaki erdészet, Erdő- fáhasználat, 

Erdőgépek, Munkatudomány, Faszállítás, 
Vízgazdálkodás 

3. FBWL Üzemgazdaságtan (erdészeti), Tervezés, 
Szervezési ismeretek, Vezetési ismeretek, 
Operációkutatás, Kereskedelmi pszichológia 

4. FPOL Erdészetpolitika, Fakereskedelem, 
Erdészettörténet, Erdőrendezés, Marketing 

5. LAPF Erdőművelés, Természetvédelem, 
Környezetvédelem, Tájrendezés/tervezés 

6. WSCH Erdővédelem 
7. RECH Jogi ismeretek 
8. HOWI Fatudomány, Fatechnológia, Fűrész és 

fafeldolgozási ismeretek 
9. WELT Világkereskedelem, Agrárkereskedelem 
10. LAND Tájrendezés (tervezés), Tájpolitika, 

Tájökonómia 
/// Egyéb tárgyak 
1. DIPL Diplomamunka 
2. WAHL Választható tárgyak 
3. WAPF Kötelezően választott tárgyak (irányultság 

szerint) 
4. PRÜB Tematikus gyakorlat 
5. SONS Egyéb olvasó szemináriumok 
6. PRAX Gyakorlati szeminárium 

A teljesség igénye nélkül csak néhány országból 
ragadok ki példákat a fenti tantárgyrendszer óraszáma
inak a bemutatására. (Lásdtáblázat.) 

Ebből a kisebb „mintából" is látszik, hogy milyen nagy 
szórás van az egyes tantárgycsoportokon belül az intéz
mények (országok) között. Tisztességes elemzést, to
vábbi mélyebb feltárást azonban csak akkor lenne érde
mes elvégezni, ha a képzési célokat, az ágazati szakmai 
politikai stratégiákat - mint céltételező elemeket - , va
lamint a konkrét főiskola, ill. egyetem teljes tantervét is 
ismernénk. Enélkül minden százalékolás, összehason
lítás öncélúvá válik. Ennélfogva végkövetkeztetés nélkül 
hagyjuk ezt a kérdéskört, csupán az áttekintést szándé
koltam. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy csupán ebből a 
táblázatból is kiolvashatók összefüggések, amelyek 
azonban csak az összóraszámhoz, a szakirányok jelle
géhez való igazodást jelezhetik. 

Hazai viszonyainkhoz több szempontból is nehéz 
belőle „útmutatást"kiolvasni, med a tantervek készítése 
nálunk még meglehetősen érdekvezérelt mechanizmu
sok útján valósul meg. 

* * * 
A kiragadott intézmény vagy ország példáját, száma

datait, képzési struktúráját, tantárgyait érvként használ
ni („Bezzeg x-y helyen ez így vagy úgy van") csak 
érdekfeszültségekhez vezet. Még ezekből a „betekinté
si" vázlatokból, illetve adatokból is ki lehet azonban 
válogatni azokat az elemeket, amelyeket hazai viszo
nyainkhoz illeszteni tudunk. Itt tehát az „illesztésen", a 
megfontolt „részadaptáción" van a hangsúly, ami a valós 
magyar szükségletekből és lehetőségekből'indul ki. Az 
ilyen gondolkozású logikával készített tantervek megva
lósításának kevesebb lesz az akadálya az oktatás-kép
zés folyamatában. 




