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Az Erdő e számában a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság igyekszik átfogó 
képet adni két évtizedes tevékenységéről, mai eredményeiről és gondjairól, fejlő
dési lehetőségeiről. Néhány bevezető gondolattal egy sajátos nézőszögből, a főváros 
lakosságának és intézményeinek aspektusából szeretnék hozzájárulni a tárgykör 
kifejtéséhez. 

Az erdő közjóléti, szolgáltató, az emberek nagy tömegeinek felüdülést, pihenést 
nyújtó, rekreációs funkciója — amely korunkban általában is egyre nagyobb hang
súlyt kap — különösen felértékelődik egy kétmilliós nagyváros körzetében. A park
erdőgazdaságot döntően e funkció kiteljesítésére, Budapest természeti környezeté
nek gyarapítására és vonzóbbá tételére hozták létre. E feladatkörben természe
tesen más szervezetek is jelentős munkát végeznek, azonban a parkerdőgazdaság 
felelőssége valamennyiükénél összetettebb. Részt kell vállalnia a főváros zöldöveze
tének fejlesztéséből, a rábízott erdők nagy részét döntően a közjóléti erdőgazdálko
dás követelményei szerint kell gondoznia, figyelemmel kell lennie három tájvédelmi 
körzet— s ezen belül egy nemzetközi védelmet élvező bioszférarezervátum — sa
játosságaira, szolgálnia kell a metropoliszába szorított ember vágyódását a természet 
iránt, óvnia és gazdagítania kell a. térség rendkívül sokrétű természeti és civili
zációs értékeit. 

A parkerdőgazdaság húszesztendős fejlődését áttekintve joggal állítható, hogy 
képes volt megfelelni igen komplex feladatainak. Jórészt e kollektívának köszön
hető, hogy ebben az időszakban több mint 900 hektárral nőtt a fővárosi erdők 
területe, s a térség idegenforgalmi és turisztikai szempontból legfontosabb részei 
ma már valódi parkerdők a tájba harmonikusan illeszkedő, a természetjárástól 
a sportolásig, változatos igényeket kielégítő létesítményekkel ellátva. A parkerdő
gazdaság igen sokat tett és tesz azért is, hogy Budapest lakossága s egész közvéle
ményünk mind jobban megismerje és értékelje természeti környezetét s az ifjú
ság nevelésében egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a természet megbecsülése, sze
retete. 

Nincs még egy erdőgazdaság hazánkban, amely — tevékenysége egészét áthatóan 
— ennyire parkerdei-közjóléti jellegű lenne. Elsősorban e szempontból ajánlható 
az erdésztársadalom figyelmébe: az itt megszerzett tapasztalatok, kialakított mód
szerek mindinkább másutt is megfontolandóak, felhasználhatóak lesznek, hiszen 
kívánatos cél, hogy az ország parkerdőterületeit hosszabb távon megduplázzuk. 

Budapest lakossága és tanácsa nevében köszönetemet fejezem ki a parkerdő
gazdaság korábbi és mai vezetőinek, kollektívájának az eddig végzett, eredményes 
munkáért, egyben további sikereket kívánok a vállalat fejlesztéséhez, közös cél
jaink eléréséhez. 



AZ ERD Ő É S A TÁRSADALO M 
DR. BERDÁR BÉLA 

Az ember és az erdő sokszínű és összetett kapcsolatrendszere az évezredek 
során ál landóan változott. Egyes elemek há t té rbe szorultak, mások előretörtek, 
az erdő szerepe, jelentősége azonban nem csökkent a társadalom életében, 
csak új t a r ta lmat kapott . Az új helyzet új el lentmondásokat , új konfliktuso
kat hozott felszínre, új igények jelentkeztek, s az ember az erdő újabb szol
gáltatásai t használta ki. 

Az utóbbi évtizedekben az erdő szerepének folyamatos felértékelődését fi
gyelhetjük meg, ami növekvő társadalmi érdeklődéssel és érzékenységgel já r 
együtt . Ugyanakkor a társadalmi hatások, igények mély nyomokat hagynak 
az erdőben, esetenként nehezen feloldható konfliktusok elé állítva az erdé
szeti szakembereket . 

Az erdészetet általában váratlanul és felkészületlenül érte a megnövekedett 
társadalmi érdeklődés, s a szakemberek most keresik a módszereket, hogy 
megfeleljenek a fokozott várakozásoknak, s egyúttal az erdő érdekében ki
használják a társadalom erősödő figyelmét. 

Mi váltot ta ki a társadalom növekvő érdeklődését? Miért fogalmaztak sokan 
úgy, hogy az ember és az erdő viszonya súlyos válságban van? Az okok fel
tárásához tekintsük át az erdő és a társadalom kapcsolatának legfontosabb 
elemeit. Az erdő szolgáltatásai közül az a lábbiakat célszerű kiemelni : 

1. A fa, mint újratermelhető, környezetbarát ipari nyersanyag. A legrégebbi, ha
gyományos szolgáltatások egyike, s hosszú ideig ez a funkció lesz az alapvető és 
meghatározó. A fokozatosan növekvő igényeket azonban csak részben fedezik a 
meglevő források. 

2. A fa, mint újratermelhető energiahordozó. A fejlett gazdasági régiókban ez a 
funkció csökkent, de a fejlődő térségekben még hosszú ideig megmarad a jelen
tősége. Elég csak arra gondolni, hogy a világon kitermelt faanyag 59%-át eltüzelik, 
s kétmilliárd ember szamára a tűzifa az egyetlen háztartási energiaforrás. A leg
szegényebb afrikai országokban a felhasznált elsődleges energia 90", „-át a tűzi
fa adja. 

3. Környezetvédelmi funkció. Az erdő társadalmi szerepének felértékelődéséhez 
jelentősen hozzájárult az a felismerés, hogy az erdő kedvezően befolyásolja a kör
nyezet ökológiai stabilitását. Ezért a társadalom egyre nagyobb aggodalommal fi
gyeli a trópusi erdők területének rohamos csökkenését. (Évi 10—11 millió hektár
ról van sző.) Űj, nagy léptékű erdőtelepítési programok kezdődtek (Észak-Afriká
ban, Kínában, sok helyütt a nagyvárosok körüli zöldövezetek kialakítása érdeké
ben stb.) és egyre erősebb társadalmi igény, hogy az erdők kezelését, hasznosítá
sát az ökológiai szempontoknak rendeljék alá. 

4. Az erdő, mint génkészlet. Az erdők — mindenekelőtt a trópusi erdők — hatal
mas génkészletei is az utóbbi évtizedekben értékelődtek fel. Példaként említem, 
hogy az Egyesült Államok tudományos akadémiájának vizsgálatai szerint 4 négy
zetmérföldnyi trópusi erdőben 750 fás szárú és 1500 lágy szárú növényfaj él, 125 
emlős- és 400 madárfaj található. E hatalmas génkészletből eddig igen keveset hasz
nosított az ember. 

5. Üdülési, szociális szolgáltatások. Az utóbbi évtizedekben jelentkező társadalmi 
igény, amely nagy szerepet játszott az erdő újbóli felfedezésében. Különösen fej
lett gazdasági régiókban és a nagyvárosok, sűrűn lakott területek környékén je
lentős. Az igények növekedése mellett nem tisztázott a költségek viselésének mód
ja. A fatermelési funkció korlátozása és az igénybevétel okozta károk állandó 
konfliktusforrások. Feszültséget jelent az a gyakran megfogalmazott társadalmi kí
vánság is, hogy egyetlen öreg fát se vágjanak ki az erdészek, minden fa kivágása 
„környezetrombolás". 



6. Egyéb szolgáltatások. A nálunk összefoglalóan erdei mellek-haszonvételnek ne
vezett szolgáltatási kör igen sokszínű és egyes területeken rendkívül jelentős (vad
hús, vadgyümölcs, gyógynövény, gyanta, állati takarmány stb.). Hogy a lakosság 
ellátásában milyen szerepet játszhat még ma is az erdő, azt egy példával szeret
ném illusztrálni. Ghánában az állatifehérje-fogyasztás 75%-át a vadhús adja, Libé
riában ez az arány 70%. 

Ha a változó társadalmi igények és a megváltozott környezet erdőre és az 
erdészetre gyakorolt hatását vizsgáljuk, az alábbiakat állapíthatjuk meg. 

Az ipari létesítmények, az intenzív mezőgazdaság, a terjeszkedő települé
sek újabb és újabb területeket hódítanak el az erdőtől. A közönség előtt 
megnyitott, turisztikailag feltárt erdőkben nő az emberi károkozás mértéke 
(tűz, szemét, taposás stb.), s a fokozódó károk ellensúlyozása szakmai mód
szerekkel nem oldható meg. A természetvédelem alá helyezett erdőterületeken 
a korlátozások miatt kieső hozamok, vagy a sajátos előírások miatti többlet
költségek forrása nem tisztázódott. Végül a legnagyobb sokkot az ipari lég
szennyeződés miat t fellépő és hatalmas területeket érintő erdőpusztulás je
lenti. It t az erdészet olyan problémával áll szemben, melynek forrása az erdé
szeten kívül van, így a megoldás is csak széles körű társadalmi összefogás
sal képzelhető el. Amíg, vagy ahol ez nem jön létre, az erdészet kénytelen 
elviselni a károk hatásait (növedékveszteség, az értékmentés növekvő költ
ségei, megnövekedett felújítási gondok). 

A fentiekből olyan következtetést is levonhatunk, hogy az erdő (erdészet) 
és a társadalom kapcsolata helyrehozhatatlanul válságba került, hiszen a tár
sadalom egyrészt egyre több fa nyersanyagot és energiahordozót vár az erdő
től, másrészt viszont követeli a védelmi funkció bővítését, a rekreációs szol
gáltatások szélesítését, vagyis a kitermelések jelentős korlátozását. 

Feloldható-e ez a konfliktus? Meggyőződésem, hogy igennel felelhetünk. 
A fokozott társadalmi figyelem nemcsak az élesedő kri t ikával és növekvő 
igények támasztásával j á r t együtt, hanem azzal a ténnyel is, hogy az erdő és 
erdészet bevonult a politikába, egyre szélesebb teret követel a gazdaságpoli
tikában, regionális fejlesztési programokban. Széles körű nemzetközi mozga
lom indult a trópusi erdők megmentéséért. Az erdők nemzetközi éve (1985) 
rendezvénysorozatának eseményein politikusok, államfők sürgették az erdők 
védelmének, észerű hasznosításának támogatását, új erdőtelepítési programok 
indítását. Vagyis a társadalom oldaláról kedvező lehetőség kínálkozik az erdő
vel kapcsolatos politika átgondolására, támogatására. Fogalmazhatunk úgy is, 
hogy mindenki, aki szót emel az erdő érdekében, potenciális szövetséges, még 
akkor is, ha véleménye — a jó szándék ellenére — nem megalapozott, i rreá
lis, túlzó elemeket tartalmaz. Hogy a jó szándékú kritikusból szövetséges 
lesz-e, az elsősorban az erdészeken, az erdészeten múlik. 

A szövetség kialakításához azonban új, nyitott erdészeti politikára, folya
matos és szervezett párbeszédre, a gondok és hibák őszinte beismerésére, von
zó, mozgósító programok kidolgozására, a fejlesztési elképzelések higgadt, 
tárgyilagos megvitatására van szükség. Olyan gazdálkodásra, mely az erdőt 
hosszú távon megőrzendő és tar tamosán hasznosítható természeti erőforrás
ként kezeli, s amelynek során tudományosan megalapozott módszerek ga
rantálják az erdő minőségének megőrzését, a társadalmi szintű hozamok nö
velését. 

Hiszem, hogy az erdő és az ember megromlott kapcsolatát az ésszerű együtt
élés fogja felváltani. Ehhez azonban D. Mlinseknek, a IUFRO elnökének sza
vaival: „nem az erdőt kell átalakítani, hanem az erdőtől kell tanulni". 
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A PILIS I ÁLLAM I PARKERDŐ -
GAZDASÁG MEGALAKULÁSÁRÓ L 

D R . MADAS LÁSZLÓ 

A pilisi erdők sok ezer esztendeje zöldellnek ott, ahol ma is 
állnak, így talán nem túlságosan ildomos egy húszéves évforduló
ról megemlékezni. Az elmúlt két évtized azonban olyan mély 
nyomot hagyott a pilisi tájban és az ott folyó erdőgazdálkodás 
gyakorlatában, hogy érdemes nyomon követni fő folyamatait. 

A hatvanas évek elején a hazai erdészetet olyan kihívások érték, mint a vi
lágméretűvé vált tömegturizmus belépése az országba, a fellángoló környe
zetvédő mozgalmaknak az erdőre irányuló figyelme és nem utolsósorban a 
szerkezetátalakítás egyre nyomasztóbb kényszere. Ezek a hatások a főváros
sal szinte szimbiózisban élő pilisi erdészeket érték a legagresszívebben, mer t 
Budapest az ország idegenforgalmi centrumává vált, s az ide összpontosult 
ipar, valamint a kétmillió lakos az ország egyik legszennyezettebb környe
zetét hozta létre. Mindezt tetézte, hogy a sokszor magashegységi viszonyokat 
utánzó pilisi táj erdeinek rendkívül alacsony fatermelő képessége szinte re
ménytelen helyzetben tar tot ta az itteni erdőgazdálkodást. 

A vázolt helyzetben jelent meg az a MÉM—PM együttes rendelet, amely 
1.969. január elsejei hatállyal a Pilisi Állami Parkerdőgazdaságot és a viseg
rádi vadgazdaságot összevonta, és „Pilisi Állami Parkerdőgazdaság, székhely: 
Esztergom" elnevezéssel, önálló költségvetési folyószámlás szervvé szervezte 
át. A rendelet kimondja: „A gazdaság tevékenységi köre az erdő közjóléti 
és kulturális szerepének, parkerdő jellegének, a tájvédelemnek előtérbe helye
zése, a dolgozók kulturált pihenésének előmozdítása, a korszerű erdő- és 
vadgazdálkodás megvalósítása". Az új szervezetet ezen néhány soros útravaló
val lát ták el, a „hogyan"-t nekünk kellett kitalálnunk. 

Egy, a tá rsadalmat közvetlenül szolgáló erdőgazdaság felállításának gondola
tát elsőként dr. Balassa Gyula, az Országos Erdészeti Főigazgatóság akkori 
vezetője vetette fel 1962-ben. Az elképzelést Fehér Lajos, a Minisztertanács 
elnökhelyettese karolta fel és támogatta a megvalósulásig. Amikor 1969. ja
nuár 3-án a parkerdő jövőjéről beszélgettünk, Fehér Lajost ar ra kértem, hogy 
a Pilis ne legyen protokoll vadászterület, a vadgazdálkodást a hagyományos 
erdészetek végezzék. Miután ebben a nagyon nehezen kezelhető kérdésben 
azonnal döntés született, hozzáfogtunk egy nagyléptékű közjóléti erdőgazdál
kodás megvalósításához. Először felmértük adottságainkat, többek között a 
pilisi vadállomány nagyságát is. Egy napsütéses februári napon, amikor 50 
cm-es hó borította a tájat, 300 ember körülfogta az erdőséget és egyszerre 
indultak el — az egymással URH-összeköttetésben álló — számlálócsoportok, 
amelyek a felettük repülő helikopter segítségével megszámlálták a hóban egy 
helyben álló, valamennyi vadat. Estére kiderült, hogy jóval nagyobb a vad
állomány, mint amennyi t eddig nyilvántartot tak. A megbízható vadszámlá
lás alapján" a meghatározott magas vadkilövési terv teljesítése és a parkerdő-



gazdaság szervezetének célszerű kialakítása meghozta az eddig egymástól füg
getlenül működő erdészeti és vadászati egységek egybeolvadását. Ez az ered
mény —• mind a mai napig érvényesen — nemcsak az erdők minőségi javu
lásának lett egyik fontos tényezője, hanem a konfl iktusmentes belső üzemi 
légkör fenntar thatóságának is. Május elejéig elkészült a „Parkerdőgazdaság 
közjóléti és tájvédelmi programja" amely időtállónak bizonyult, és a további 
tájfejlesztési és erdőfeltárási tervek alapjául szolgált. A tájban öt „kiránduló
gócot" jelöltünk ki (Szentendre—Kőhegy, Visegrád—Nagyvillám, Esztergom 
—Vaskapu, Dobogókő és Pomáz—Csikóvár), amelyeket úgynevezett „zöld fo
lyosók" kapcsoltak össze. 

Összesen 8760 ha erdőterület elsődleges rendeltetése az üdülés, illetve a tájvédelem 
lett, és az ide tartozó erdőrészletekben a vágásfordulót 120, 150 évre emeltük fel. 

A visszamaradó erdőket a hagyományos erdőgazdálkodás körébe vontuk, 
de mindenüt t kötelezővé te t tük a természetes felújítást. Ez a p rogram térbeli 
rendet alakított ki a termelés, az üdülés és a tájvédelem igényei között. A 
közjóléti erdőgazdálkodás újonnan kialakított elvei és megvalósításának fel
tételei bekerül tek az üzemtervek előírásai közé, így rövid idő alat t a gyakor
lat részévé válhat tak. 

Az első hónapok feladatai közé tar tozot t a visegrádi erdészetnél korábban ki
dolgozott fafeldolgozási koncepció továbbfejlesztése és a lepencei fűrészüzem 
építkezéseinek felgyorsítása is. Abban ugyanis biztosak voltunk, hogy erdő
gazdálkodásunk csak úgy érhet el jobb színvonalat, ha a rendelkezésünkre 
álló faanyagot minél magasabb ér tékű áruvá dolgozzuk fel. Helyzetfelméré
sünk kimutat ta , hogy műszaki felkészültségünket jelentősen fejlesztenünk kell 
ahhoz, hogy saját rezsiben végezhessük el mindazokat a beruházási , felújítási 
és fenntartási munkáka t , melyek a közjóléti feladatok, a faipar fejlesztése és 
az erdőfeltárás területén jelentkeznek. Gépekre, technológiákra, sajátos t ípus
tervekre és mindezek üzemeltetéséhez, i rányításához megfelelően képzett mun
kaerőre volt szükségűnk. 

1969 első hónapjaiban megbolydult méhkashoz hasonlított a kis létszámú 
központból, hat hagyományos és egy műszaki erdészetből álló parkerdőgaz
daság szervezete, amíg az induláshoz szükséges valamennyi tervet, progra
mot, utasítást és pénzt összegyűjtötte. Az mindjár t kiderült , hogy a közjólé
ti erdőgazdálkodást csak az eddiginél sokkal nyitottabb erdészeti politikával 
lehet megvalósítani, ezért vál lalatunk május 12-én, a nagy nyilvánosság előtt 
ismertet te programját . Ez a nyitottság végigkísérte a további két évtized 
munkáját . 

Nehézséget okozott a közjóléti erdőgazdálkodással já ró új feladatok pénz
ügyi fedezetének biztosítása. Végül a MÉM költségvetési főosztálya a „ki
emelt feladatok" költségfedezetére 3 millió forintot helyezett ki, amelynek 
közel fele a parkerdő céljait, a másik fele pedig a vadászati ágazatot t ámo
gatta. Az első évet a parkerdőgazdaság sikeres tervteljesítéssel fejezte be és 
bőséges tapasztalatot szerzett az új feladatokról. 

A következő években a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság szervezetét ki kel
lett bővíteni, mer t 1970-ben a Gödöllői ÁEG-től a budapesti erdészetet, majd 
1973-ban a Nagykunsági ÁÉG-től a ráckevei erdészetet csatolták hozzánk. A 
parkerdőgazdaság ettől kezdve 32 ezer 242 ha-on gazdálkodik, amelyből elsőd
leges rendeltetés szerint 13 418 ha fatermesztési, 12 313 ha üdülési és 6246 ha 
környezetvédelmi, illetve egyéb célokat szolgál. 1975-ben a parkerdőgazdaság 
központja Esztergomból átköltözött új , visgrádi székházába. Ebben az évben 



a MÉM kiegészítette a tevékenységi kört is az erdészeti és vadászati területet 
érintő hazai és külföldi idegenforgalmi tevékenység ellátásával, hozzátéve 
üdülő- és kirándulócentrumok létesítésének a jogosítványát. Az új feladatok 
elvégzésére szerveztük meg — 12. önelszámoló egységként — az idegenfor
galmi erdészetet, illetve azon belül a NATOURS Idegenforgalmi Irodát. Az 
ekkor kialakult szervezet, amely a változatlanul kis létszámú központból, 
nyolc hagyományos erdészetből, fafeldolgozó, műszaki, idegenforgalmi erdé
szetből és a fő-építésvezetőségből állt, továbbá 1984-ben a Balatonfüredi Zöld
övezeti Tervező Irodával is bővült — kisebb módosításokkal —, ma is él. 

Mindvégig fontos feladatnak tar tot tuk a termelési, közjóléti és a környezet
védelmi funkciók arányos és erőteljes fejlesztését. Termelőtevékenységünk
ben meghatározó szerepet kapott a fafeldolgozás, amely az elmúlt húsz év 
során húzóágazattá fejlődött. A fafeldolgozás hatékony beruházásai, sikeres 
üzletpolitikája és az itt dolgozók jó színvonalú termelési kultúrája megvaló
sította azt az eredeti célkitűzést, hogy a pilisi erdők rossz minőségű faanya
gából magas ér tékű áruk készüljenek, és ezek nyeresége mozdítsa ki erdő
gazdálkodásunkat hátrányos helyzetéből. Az olyan hagyományos erdészeti 
ágazatokat, mint az erdőművelés, a fahasználat és a vadászat, egy közös és 
eredményes érdekeltségi körbe kényszeríti a természetes felújítás pilisi gya
korlata. Az eltelt két évtized tapasztalatai azonban azt mutat ják, hogy nem
csak a tölgy- és bükkmakktermések kiszámíthatatlan időszakossága okoz ne
hézséget a munkák és a kötelezettségek összehangolásában, hanem az a körül
mény is, hogy a jóval belterjesebb erdőgazdálkodást igénylő természetes fel
újítás csak hosszabb távon tudja eredményességét igazolni. Ezzel a helyzet
tel szembe kell nézni a jövőben is, és a pilisi erdők természetes állapotának 
folyamatos megőrzését nem szabad feladnunk. 

1970-ben a MÉM — a többi érdekelt minisztériummal egyetértésben — el
döntötte, hogy a hagyományos erdőgazdálkodás faanyagtermesztésből szár
mazó jövedelme nem fedezheti a jóléti erdőgazdálkodás többletköltségeit, ezért 
azok jelentős részét egyéb pénzügyi forrásokból (költségvetés, célcsoportos 
beruházás, erdőfenntartási alap stb.) kell fedezni. 

A közjóléti erdőgazdálkodás fejlesztését magas színvonalú, összehangolt ter
vek és programok készítésével és azok megvalósításával biztosítottuk. Mindig 
jó tervezőirodákat bíztunk meg ezzel a munkával , amelyben magunk is kö
vetkezetesen részt vet tünk. így a parkerdőgazdálkodás 1970—75 közötti fej
lesztési programját az EMSZI-vel közösen állítottuk össze, 1973-ban pedig az 
ÉVM és a MÉM megbízásából, a VÁTI elkészítette a „Pilisi tájegység rende
zési programját". Ez a ki tűnő munka az egész tájat egységes elvek szerint 
fejleszti; az erdő, a települések, az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés, a ke
reskedelem, a tur izmus érdekeinek összhangját megteremtve. A parkerdő
gazdaság e programja alapján és szellemében készítette el ötödik ötéves ter
vét (1976—80), amelyet azután sikeresen meg is valósított. 

A nyolcvanas évek közepére a parkerdőgazdaság teljesítette azt az elvárást, hogy 
egyszerre legyen nyersanyagtermelő bázis, jövedelmi forrás, tömegméretű park 
és tájvédelmi övezet. 

A gyalogos turizmus, az aktív pihenés igényét szolgája a több mint 700 
km-es jelzett turistaút-hálózat, a tájat egybekapcsoló, egységes tájékoztató-
és eligazítórendszer, továbbá asztalok, padok, esőbeállók, szemétgyűjtők, tűz-
rakóhelyek, források, játszórétek, út törővándortábor-lánc, álandó táborozóhe-
lyek, a visegrádi kirándulóközpont, a lepencei erdei termálfürdő, a Hoffmann-



kunyhói tur is taközpont kiépítése, s ugyanezen célt szolgálják a budai Nor
mafa sport- és játszótéri berendezései , a Csepel-szigeten létesített tököli pa rk 
erdő létesítményei, a dobogókői síközpont és s ívándorutak és folytatni lehet
ne a sort az erdei vendéglőkkel, valamint sok más olyan létesí tménnyel, ame
lyek mind a természetben való tar tózkodás örömét segítik elő. Évtizedünk kö 
zepére épült ki az ország egyik legjobb erdei feltáróhálózata, amelyen mind 
az üzemi, mind a turisztikai célú forgalom biztonságosan és esztétikai örömet 
nyúj tóan bonyolí tható le. Az autós tur izmus számára parkinglánc létesült a 
tájat körülfogó, nyilvános u tak men tén és a Duna-par ton , amelynek parkolói 
kényelmes letelepedést kínálnak, és a hozzájuk kapcsolódó körsétányon meg
valósítható a „szállj ki és gyalogolj!" egyre időszerűbb, egészséget mentő 
ajánlása. Megnyugta tó e redménynek könyvelhet jük el, hogy sikerült meg
őrizni erdei út jaink zárt jellegét, így a belső, csendes zónákban a természet 
zavar ta lanul élheti a maga életét. 

A közjóléti erdőgazdálkodás egyik jelentős eredménye, hogy elkezdődött a 
főváros zöldövezeti p rogramjának megvalósítása, amelynek során közel ezer 
hek tá r új erdő létesült a pesti oldalon, az új lakótelepek „zöld mentőöve
ként" . Ide sorolható a pilisvörösvári mészkő- és dolomitkopárok erdőtelepíté
si munká inak befejezése is, amely ezer hek tá rny i nagyságával és rendkívül 
meggyőző eredményével európai h í rnévre tet t szert. 

A t á j - és természetvédelemben jelentkező mindennapos feladatok csendes, 
szívós és szervezett elvégzése meghozta azt az eredményt , hogy 1978-ban az 
OTVH tájvédelmi körzetté nyi lvánítot ta , 1981-ben pedig az UNESCO bioszféra
reze rvá tummá deklará l ta a pilisi tájat . A hazai és nemzetközi védelem remél
hetően megőrzi e pára t lan szépségű tájat az olyan további romlástól, mint 
amilyet a váci cementmű, néhány katonai bázis és a nagymarosi vízlépcső 
megépítése jelent, és ta lán kivédi az olyan fenyegetéseket, mint a Prédikáló-
székre tervezett szivattyús energiatároló megépítése, vagy az a kísér tetként 
visszatért igény — amelyet legutóbb Váncsa Jenő minisz terünk segítségével 
hesseget tünk el, tudniil l ik —, hogy a Pilis protokoll vadászterület té váljék. 

Sok figyelmet, gondosságot és anyagi áldozatot követel a károk megelőzése, 
a keletkezett ká rok helyreállí tása, az emberi környezet t isztán ta r tása és a 
parkerdei lé tesí tmények fenntar tása. Amikor 1969-ben az első parkerdei sé
tányt á tad tuk a nagyközönségnek és a szépen kanyargó erdei ú ton végig
haladtunk, a mellet tem sétáló Noszkay Aurél k i tűnő sebészprofesszor csen
desen megkérdez te : „és mondd, lesz elég erőtök mindezt így fenntar tani év
t izedeken keresztül?" . Ma m á r va lamennyien elismerjük, hogy ez a legnehe
zebb feladat, amelyre vál la lkoznunk kell. 

A te rü le tünkön ta lá lható műemlékek védelme, fel tárásának, konzerválásá
nak elősegítése ugyancsak közjóléti tevékenységünk körébe tartozik. A régé
szet kiváló művelőivel és hivatalos szerveivel való szoros együt tműködés ered
ménye a pilisszentkereszti, a visegrádi, a dömösi, a budaszentlőrinci és más 
középkori magyar , valamint ókori római műemlék közös gondozása. A leg
fontosabb a visegrádi fellegvárban folyó feltárási, kuta tás i és állagmegőrző 
m u n k á k elvégzése, nemcsak azért, mer t évenként 750 ezren látogatják meg, 
hanem azért is, mer t a vá r kezelője a parkerdőgazdaság. A vállalat a táj 
történelmileg és táj esztétikailag értékes részeit felvásárolja és saját kezelé
sébe vonja, hogy ezeket a területeket megmentse a parcellázástól és a zár t 
ker tek bizonytalan sorsától. E tevékenység gyümölcse csak a távoli jövőben 
érik meg. 



Végezetül szólnom kell a parkerdőgazdaság kollektívájáról, arról a szellemi 
és fizikai kapacitásról, amely a hagyományos erdészeti feladatokon túl, az er
dő közjóléti szerepének megvalósítására is sikeresen vállalkozik. Vallom, hogy 
a megújulásra képes erdőgazdálkodás legértékesebb „beruházása" az ember, 
aki elszánt kezdeményezőkészséggel, ésszerű kockázatvállalással, hozzáértő 
szakmai felkészültséggel és toleráns együttműködési készséggel meg tudja 
valósítani a kitűzött, időt álló célokat. 

A GAZDÁLKODÁ S FŐB B TENDENCIÁ I 
D R . ANDA ISTVÁN 

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság, 
alapításától kezdve költségvetési intéz
ményként működik. Ugyanakkor szám
viteli, érdekeltségi rendszere, s a te
vékenységét meghatározó szabályozó
rendszer azonos az erdőgazdaságokéval. 
A vállalat a közjóléti feladatokhoz szük
séges pénzeszközöket saját tevékenysé
géből — a gazdálkodás kapcsán képző
dő fizetési kötelezettségeiből — teremti 
elő. Ha eredményessége javul, tevékeny
sége bővül, akkor befizetési kötelezett
ségei növekednek, így a közjóléti mun
kák finanszírozására több forrás képző
dik. Ez a konstrukció folyamatosan ar
ra késztette a vállalatot, hogy tevékeny
ségét fokozatosan bővítse és — ahol csak 
lehet — eredményességét növelje. Rész
ben a fenti rendszer, részben a folya
matosan bővülő tevékenység minden év
ben lehetővé tette, hogy a parkerdő
fenntartási igényeket jó színvonalon ki
elégítsük. 

A parkerdőgazdaság alapítása idején 
hagyományos erdőgazdálkodó egység 
volt, minimális faipari tevékenységgel. 
Az évek során a tevékenység kisebb 
mértékben átszervezésekkel is bővült, de 
az ilyen jellegű gyarapodásnál sokkal 
nagyobb jelentőségű volt az a fejlesztés, 
amelyet az elmúlt húsz évben saját kez
deményezésre vittünk véghez. A fej
lesztésnek négy fő irányát különböztet
hetjük meg. 

Kettő alapvetően saját források fel
használásával a termelés bővítésére, ket
tő pedig meghatározóan állami pénzek
ből, a közjóléti és részben az idegenfor
galmi tevékenység bővítésére irányult. 

Saját forrású fejlesztéseink 

A fafeldologozás fejlesztése 

A legtöbb erdő- és fafeldolgozó vál
lalattól eltérően nálunk a fafeldolgozást 
saját erőből kellett kialakítani, mert az 
1970. évi átszervezéseknél a parkerdő
gazdaság nem jutott ilyen kapacitáshoz. 
A fejlesztés eredményeképpen létrejött 
egy olyan kapacitás, amely ma már a 
rendelkezésre álló fűrészelési alapanyag 
döntő részét késztermékké (zömmel ko
porsóvá) dolgozza fel. A fejlesztés ered
ményessége az évek során ugyan na
gyon változó volt, de ma már egyértel
műen jó, és a fafeldolgozás a vállalat 
meghatározó ágazata, s továbbra is fej
lesztendő, döntő fontosságú területe lett. 
A fejlesztő beruházás e területen 202,122 
MFt-ot tett ki. 

Az építőipar fejlesztése 

Egyrészt saját, megnövekedett építési 
tevékenységünk (feltáróút-hálózatunk 
kiépítése és fenntartása, a lepencei fa
feldolgozó üzem, a visegrádi kiránduló
központ létrehozása), másrészt a térség
ben adódó egyéb, jelentős feladatok 
(a Szentendre—Visegrád közötti közút, 
a bős—nagymarosi vízlépcső építésének 
mellékmunkái) elvégzésére fejlesztettük 
fel ezt a kapacitást. A fejlesztés ered
ményessége itt is változóan alakult az 
évek során; alapvetően a rendelkezésre 
álló feladatoktól függött. Azonban fi
gyelembe kell venni, hogy szűkös épí
tőipari kapacitással nem valósulhattak 



1. táblázat 
Az átszervezések és fejlesztések hatása az üzemágakra 

1969. 1974. 1979. 1984. 1987. 

Az árbevétel alakulása, MFt-ban 

Erdőművelés 11,0 11,5 12,4 29,0 32,2 
Fakitermelés 19,0 16,6 29,3 63,2 95,3 
Fafeldolgozás 16,0 34,6 65,6 93,0 162,6 
Építőipar 10,1 21,0 60,6 47,8 42,9 
Parkerdőfenntartás 1,6 7,5 14,4 20,1 42,5 
Vadászat 6,6 9,5 17,9 14,2 19,3 
Egyéb 10,1 22,3 42,5 63,8 67,9 

Ö s s z e s e n : 74,4 123,0 242,7 331,1 462,7 

Az ágazatok eredményének alakulása, MFt-ban 

Erdőművelés 3,7 5,9 3,8 8,0 7,3 
Fakitermelés 3,1 9,1 13,8 17,6 33,4 
Fafeldolgozás 3,7 0,4 16,5 23,3 51,1 
Építés 2,8 4,3 11,4 5,4 4,4 
Parkfenntartás 0,5 1,2 1,3 4,5 10,7 
Vadászat 2,4 2,5 7,7 1,9 2,5 
Egyéb 3,1 13,5 10,9 4,6 9,6 

Egyéb bevétel-kiadás egyenlege 5,0 - 1 , 0 1,9 - 1 , 2 —16,2 
Általános költség 19,8 26,3 38,6 49,4 68,3 

Vállalati eredmény: 4,5 9,6 28,7 14,7 34,5 

volna meg jelentős közjóléti és idegen
forgalmi beruházásaink. Továbbfejlesz
tését vagy visszafejlesztését a közeljö
vőben kell eldöntenünk, a várható fel
adatok függvényében. Az építőipar fej
lesztésére mintegy 47,242 MFt-tot költöt
tünk. 

Külső forrásokból megvalósult 
fejlesztéseink 

Közjóléti beruházások 

Az évek során a parkerdő kirándulók 
által igénybe vehető területének beren
dezése megvalósult. Néha talán még 
több berendezést is létrehoztunk, mint 
amennyit a nagyközönség valóban igé
nyelt. Először úthálózatunk azon része 
készült el, amely nem termelési cálokat 
szolgálts majd a különböző letelepedő-
és pihenőhelyek, kiránduló- és sportlé
tesítmények, zöldterületek alakultak ki. 

Az eltelt húsz évben összesen 329,838 
MFt-ot költöttünk ilyen jellegű beru
házásokra. Az eredményesség szempont
jából szinte teljesen indifferens fejlesz
tések folyamatosan jelentős szellemi ka
pacitásokat kötöttek le. 

Idegenforgalmi fejlesztések 

A közjóléti fejlesztések és parkfenn
tartási munkák célja az volt, hogy a te
rületet minél alkalmasabbá tegyük ki
rándulók fogadására. Magától adódott 
az a feladat, hogy ennek kapcsán ven
déglátóipari, idegenforgalmi szolgálta
tást is nyújtsunk. E koncepció jegyében 
kaptunk 1975-ben hat turistaházat, s e 
gondolat alapozta meg a visegrádi ki
rándulóközpont létrehozását, is. A léte
sítést a Belkereskedelmi Minisztérium 
vissza nem térítendő állami támogatás
sal tette lehetővé, azzal a céllal,, hogy 
egy komplex idegenforgalmi, vendéglá-



2. táblázat 
A változások hatása a dolgozói állományösszetételre 

1969 1974 1979 1984 1987 
át lag- á t lag- á t lag- á t lag- átlag-

fő ker . fő ker. fő ker . fő ker . fő ker . 

Teljes munkaidős 
fizikai 801 24,0 1020 32,4 917 46,4 866 61,1 790 75,4 
szellemi 200 27,7 232 44,2 231 61,1 242 78,4 253 118,0 
összes: 1001 24,8 1252 34,6 1148 49,3 1108 64,9 1043 85,8 

összes foglalkoztatott: 1063 24,1 1343 33,8 1335 49,1 1370 64,8 1283 85,7 

tóipari központ jöjjön létre. A létesít
mény azonban mind ez ideig főként köz
jóléti célokat szolgál. Azok a fejleszté
sek, amelyek az egész beruházás gazda
ságosságát legalább részben biztosíthat
ták volna, nem készültek el, mivel az 
1978—79-ben végrehajtott országos gaz
daságpolitikai irányváltás után már nem 
állt rendelkezésre pénz a befejező fej
lesztésekre. Csak mostanában kezdenek 
úgy alakulni a körülmények, hogy kül
földi tőke bevonásával remény van az 
ilyen fejlesztések megvalósítására (üdü
lőszálló, golfpálya kiépítésére gondo
lunk). 

Noha a visegrádi kirándulóközpont 
gazdálkodási szempontból nem minősít
hető eredményes beruházásnak, tájvé
delmi és közjóléti szempontból egyértel
műen az. Az egyéb, kisebb súlyú ide
genforgalmi, vendéglátóipari fejlesztések 
az évek során nem eredményt, hanem 
veszteséget hoztak. Elsősorban azért, 
mert hosszú ideig nem azt az üzemelé
si formát alkalmaztuk, amivel eredmé
nyessé lehet tenni ezeket az egységeket. 
Ma, hogy zömében bérleti és szerződé
ses rendszerben működnek, már nem 
termelnek veszteséget, de még mindig 
nem hozzák a fejlesztésektől általában 
elvárható, tőkearányos nyereséget. 

Ezek az invesztációk és a belőlük adó
dó üzemelési gondok a vállalatvezetés 
szellemi kapacitásának jelentős részét 
lekötötték. Ez a ráfordítás talán a jö
vőben kamatozik, ha sikerül az eddigi 
tapasztalatok alapján fejleszteni az ide
genforgalmi, utaztatási tevékenységet, s 
ha a félig elkészült visegrádi kiránduló
központ jelentős része üzleti vállalko
zássá változik. A fejlesztések és az át
szervezések átrendezték az egyes ága
zatok közötti súlyokat, mind az árbevé
telek, mind az eredményesség területén 
(1. táblázat). 

A változások a dolgozói állomány ösz-
szetételét is befolyásolták. A 2. táblá
zat számai a munkát végzők összetéte
lét és jövedelmének alakulását mutatják 
ezer forintban. 

A teljes munkaidős fizikai létszám — 
erős hullámzás mellett —, az átszerve
zések miatti bővülést is figyelembe vé
ve, csökkent. Az összes foglalkoztatot
tak száma (alapvetően a nyugdíjasok 
nagyfokú alkalmazásának következté
ben) jelentősen megnőtt. A jövedelmek 
az országos erdőgazdasági átlagnál na
gyobbak; ezt a fejlett iparvidék és Bu
dapest kikényszerítette. A szellemi és 
fizikai dolgozók jövedelme közötti jó 

3. táblázat 

A fizikai dolgozók összetételének Változása 

Állományi létszám 1969 1974 1979 1984 1987 

szakmunkás 128 168 270 377 326 
betanított munkás 376 479 435 302 293 
segédmunkás 297 373 212 187 171 

Ö s s z e s e n : 801 1020 917 866 790 



4. táblázat 

A szellemi foglalkoztatottak állományának változása 
Alkalmazottak végzettsége 1969 1974 1979 1984 1987 

Egyetemi végzettségű: 

erdőmérnök 26 27 26 37 35 
faipari mérnök 2 3 5 4 6 
gépészmérnök — 1 2 2 2 
kertészmérnök 2 3 3 2 3 
jogász 1 1 1 2 1 
építészmérnök — — 1 2 — 
közgazdász — — — 1 2 
matematikus — — — 1 3 
egyéb 2 2 4 — — 

Ö s s z e s e n : 33 37 42 51 52 

Főiskolai végzettségű: 

faipari üzemmérnök — — 1 4 2 
gépész üzemmérnök — 1 2 5 4 
pénzügyi-számviteli 2 2 4 3 2 
földmérő — 1 1 1 2 
kereskedelmi-vendéglátóipari — — — 1 1 
tanár — — — 3 2 
sportszervező — — — 1 1 
építész üzemmérnök — — — — 3 
egészségügyi főiskola — — — — 1 
műszaki — 2 1 — 4 

Ö s s z e s e n : 2 6 9 18 22 

Középfokú végzettségű: 

erdészeti-faipari technikum 61 70 73 81 85 
gépipari technikum 3 4 5 7 7 
vilamossági technikum — 1 1 3 2 
építőipari technikum 1 2 2 4 4 
közgazdasági technikum 20 10 12 25 30 
egyéb technikum 9 42 40 11 10 

gimnáziumi érettségi 26 16 18 23 25 

ö s s z e s e n : 120 145 151 154 163 

Egyéb szakmai végzettségű: 

erdész, vadász stb. 45 44 29 19 16 

M i n d ö s s z e s e n : 200 232 231 242 253 

Két vagy több végzettséggel rendelkező: 3 8 11 19 31 



arány csak az utóbbi időszakban kezd 
kialakulni. A fizikai dolgozók szakmai 
végzettség szerinti összetétele lényege
sen megváltozott. Ezt a 3. táblázat szem
lélteti. 

A szellemi foglalkoztatottak száma 
nőtt, szakmai összetétele lényegesen vál
tozott, egyrészt a különböző szakirányú 
végzettségűek (közgazdászok, matemati
kusok, faipari-, gépész-, kertészmérnö
kök) beállításával, másrészt az alapkép
zettség általános emelkedésével. Az ösz-
szetételt a 4. táblázat mutatja. 

Az elmúlt húsz évre visszatekintve 
nyugodtan állapíthatjuk meg, hogy az 
eddigi fejlesztések és a szakembergár
da jó alapot biztosít arra, hogy a kö
vetkező húsz évben — ha nehezebbek 
lesznek is a külső körülmények — az 
eddigiekhez hasonló, eredményes fejlő
dést érjen el a parkerdőgazdaság. E 
helyzet létrehozásában oroszlánrésze volt 
annak a generációnak, amely ma már 
többnyire nyugdíjasként figyeli az álta
la megkezdett út építésének mai nehéz
ségeit. Köszönet nekik! 

HOGYAN TOVÁBB ? 
D R . SZIKRA DEZSŐ 

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság alapítását olyan döntésnek tart juk, amely 
a megfelelő időben született és a megvalósítás is méltónak bizonyult az el
képzeléshez. Megállapításunkat alátámasztja a ma már évi 8 millió látogató, 
objektumaink használata, „élő volta", gazdálkodásunk „több lábon állása", 
eredményessége, munkánk ismertsége — elismertsége. 

Az alapítást követő területnövelő átszervezések u tán is kis erdőgazdaság 
maradt , amely azonban sajátos arculatúvá vált : új u ta t taposott ki a közjólé
ti tevékenység terén és ez lett a meghatározó karaktere . Ugyanakkor nem 
maradt el az ágazat fő sodrától sem amikor megteremtet te faiparát és ki
építette az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás ver t ikumát úgy, hogy a tör
ténelmi hagyományokkal rendelkező vadgazdálkodást is megőrizte. Nagyon 
jelentős építőipari kapacitás mellett idegenforgalmi, vendéglátási, utaztatási 
tevékenységet is kialakított . 
Munkánk állandó reflektorfényben volt és van, és emiatt rendkívül széles 

s intenzív a szakmán kívüli kapcsolatrendszerünk. Ezt mindig igyekszünk 
ágazatunk egészének érdekében hasznosítani. A mostani kollektíva vá l 
lalja az elődeink kialakította arculatot, azt igyekszünk a jelenlegi, időnként 
igen mostoha körülmények között is továbbfejleszteni. A továbbiakban min
dennapi munkánka t meghatározó, fontosabb nézeteinkről, célkitűzéseinkről, 
korlátozásainkról szólok. 

Alapvető feladatunk, hogy dolgozóinknak az országos átlagot elérő színvonalú 
megélhetést tartósan biztosítsuk. 

Arra törekszünk, hogy a parkerdőgazdaságnál dolgozni rang legyen. Ez 
kötelezően együtt jár munkánk színvonalának és hatékonyságának állandó 
növelésével, ami esetenként létszámcsökkentést is maga u tán vonhat. Vala
mennyi tevékenységünket a természet- és környezetvédelem követelményeihez 
alkalmazkodva, közjóléti-idegenforgalmi feladatainkat elősegítve végezzük, no
ha nem ez utóbbiak biztosítják egyelőre (és még 8—10 évig biztosan nem) a 
gazdaság megélhetését. Egyre nagyobb energiákat igényel, hogy az ország 
romló gazdasági helyzetében is meg tudjunk felelni az elvárásoknak és saját 
célkitűzéseinknek. 



A közjóléti tevékenységen belül a közeli jövőben a fenntar tás i m u n k á k sú
lya megnő, mer t új beruházásokra nincs elegendő pénz. A parkfenntar tás pénz
ügyi konstrukciója megfelelő, ha ez nem változik, vagy az összeg nem csök
ken, a feladatok elfogadható színvonalon lesznek elvégezhetők. Változatlanul 
érvényesíteni kell azt az alapelvet, hogy ezek a közjóléti beruházási és fenn
tar tási m u n k á k vállalati e redmény terhére nem végezhetők! Ezekről a fel
adatokról nem szeretnénk lemondani , mer t jól tudjuk — érzékeljük, hogy a 
többle tmunkától fáradtabb és ennek ellenére kevesebb jövedelemmel rendel
kező lakosság számára felértékelődött az erdő és az ott nyújtot t , ingyenes 
szolgáltatások súlya. Ráadásul a korábbi években jelentős pénzt fekte t tünk a 
szolgáltatásokba, amit ma elhanyagolni , leromlani hagyni bűn volna. 

A parkerdőgazdaság életében kulcskérdés a budapesti és városkörnyéki erdők 
sorsa, állápofa, a szolgáltatások megfelelő színvonalának biztosítása. 

Ez gazdaságunk legintenzívebben igénybe vet t területe. A városkörnyéki 
erdők nem egy kézben vannak , nem alakult ki egységes parkszemléletű erdő
kezelés, erdőgazdálkodás. Különösen há t rányos volt ez az elmúlt 15 évben 
telepített több mint 900 ha- t kitevő budapest i zöldövezeti erdőtelepítésekre. 
Továbbá rontja a helyzetet, hogy terület h iányában ez a telepítés egyelőre 
nem folytatható, és — zömmel új beruházások kapcsán — a m á r meglevő erdő
terület is fogy. Ezen új erdők sorsát megnyugta tóan rendezni kell. A buda-
besti erdők és a város lakói érdekében szükséges a főváros és a gazdaság 
kapcsolatainak további erősítése. 

A Duna -kanya r az ország egyik leglátogatot tabb kirándulóhelye. A parker 
dőgazdaság alapí tásának koncepciója is er re épített . Nagy lehetőség elmulasz
tásának tar tom, hogy itt, a Duna két par t ján, nem azonos elvek, lehetőségek 
alapján dolgozhattak elődeink és dolgozunk mi, pedig az adottságok mindkét 
par ton ragyogóak. A korábbi gyakorlat tól eltérően, a sok, szétszórt, kisebb 
parkerdei pihenő helyett kevesebb, de sokoldalúbb (már nem mindig csak 
ingyenes) szolgáltatást nyúj tó objektumokat igyekszünk kialakítani . Ezek kö
zül a legjelentősebb a visegrádi kirándulóközpont a fellegvárral, amelyet szin
tén mi kezelünk. Idegenforgalmi — vendéglátási —• utaztatási tevékenységünk 
fejlesztése során számolunk a gyalogos, autós, kerékpáros , lovas és s í turizmus-
sal is. 

Célunk egy olyan szolgáltatási hálózat kialakítása, amely magában foglalja a jó 
minőségű úthálózatot, a szállás- és étkezési, sportolási, művelődési, vadászati, hor
gászati, egyéb szórakozási lehetőségeket, programokat. 

Á hálózat tekintélyes része m á r megvan, a további elemei — elsősorban 
szállodák, motelek — tőkeigényes beruházások, amelyek csak külső segítség
gel valósí thatók meg. Ezek a beruházások — ha sikerül is megvalósítani őket 
— csak hosszabb idő u tán térülnek meg és lehetnek a parkerdőgazdaság t á 
maszai. Az utazta tás kevesebb tőkét igényel, lépésről lépésre bővíthető és rö 
videbb távon is jelentős e redményt termelő ágazat lehet. Ezért ezt az i rányt 
m á r 1988-ban is jelentősen erősítettük. Idegenforgalmi terveinkben súlyponti 
helyet kapot t Visegrád (kirándulóközpont, gyógyszálloda, golfpálya, vár, palo
ta és Budapest (utazási iroda, szálloda). Mindaddig azonban, míg az előbbi 
tevékenységek nem tehermentesí t ik a hagyományos ágazatokat, a megélheté
sünket az utóbbinak kell biztosítani. 



Erdőterületünk zöme hegy- és dombvidéki erdő. Fő fafajaink a KTT, B, 
CS, GY. Ennek ellenére a magról történő, természetes felújítások kiterjedten 
csak a 60-as évek elején kezdődtek. Időközben ez alapelv lett és ma is az, 
annak ellenére, hogy a közgazdasági környezet nem kedvez ennek a jelentős 
szakértelmet és türelmet igénylő felújítási módnak, ezért az erdőfelújítási gon
dok nálunk is, másut t is felhalmozódtak. Alapvető célkitűzésünk 

az összhang megteremtése a belépő új felújítási kötelezettség, az első ki
vitel és a befejezett erdősítések területe között. 

Önkorlátozó intézkedéseket hoztunk, lényegesen csökkentettük a kitermelést, 
az erdőfelújítási kötelezettséget 1985-től kezdődően 250 ha/év-ről 200 ha/év 
alá szorítottuk. A természet- és környezetvédelmi okokból csökkentett erdő
tervi lehetőségeinket messze nem használjuk ki. Az 1 ha erdőterületre ná lunk 
jut a legkisebb kitermelt fakészlet. A fentieken kívül még számos intézkedést 
te t tünk a cél érdekében: magtermelő állományok kijelölése és bekerítése, új 
csemetekert létesítése, régi kis kertek felújítása, a mesterséges első kivite
lek megemelése, ápolásának növelése, vágásérett állományok bekerítése, vad
kárelhárí tó kerítések építése, új vadkárelhár í tó módok bevezetése, a vadkilö
vés fokozása, a vadtakarmányozás növelése stb. 

Intézkedéseink a felújítási gondok felszámolásával egy időben, arra i rányul
nak, hogy 

megteremtsük a feltételeit annak, hogy 3—5 éven belül 13—15 ezer m 3 -
rel növelhessük fakitermelésünket. 

Ez az emelés csak akkor végezhető el, ha garantá lni tudjuk az erdőfelújítások 
szakszerű végrehajtását, továbbá, ha az erdőpusztulások — elsősorban a tölgy-
hervadás — nem fokozódnak. 1988-ban a nettó kitermelés cca. 15%-a a szá
radok volt. A jelenlegi, rendkívül alacsony (65—70 enm 3 ) kitermelés mellett 
ezt m á r nem tudjuk növelni. Még évek kellenek az eddigi károk felszámolá
sához. 

A budapesti zöldövezeti erdőtelepítések u tán nem volt jelentős erdőtelepí
tésünk. Miután ennek folytatására nincs lehetőség, feltétlenül be kell kapcso
lódnunk az 1991—2000 közötti országos erdőtelepítési programba. Sajnos csak 
gyenge termőhelyi adottságokkal rendelkező területek állnak rendelkezésünkre. 

A fahasználatban törekednünk kell az újulat és állománykímélő technológiák 
még kiterjedtebb alkalmazására, a technikai színvonalunk megőrzésére, a nö-
vedékfokozó gyértíések modelltábla szerinti elvégzésére, a túlgyérítések elke
rülésére. 

A vadgazdálkodás területén — lévén tömberdőnk szinte teljes egészében 
üzemi vadászterület •— 

nagy lehetőségünk és feladatunk az erdő- és vadgazdálkodás összehango
lása, példamutató megvalósítása és bemutatása. 

Miután ez korábban nem sikerült teljes mértékben, az utolsó három évben 
nagy erőfeszítéseket te t tünk e cél érdekében, de egyelőre csupán részsikereket 
ér tünk el. Nálunk gyakorlati lag csak bérvadásztatás folyik, a térítés nélküli 
vadászatot a jövőben is el akarjuk kerülni. Érdekes kísérlet lehet számunkra 
az idegenforgalmi és bérvadásztatási tevékenységünk majdani összekapcsolása 
a jövedelmezőség fokozására. Erre szükség is lesz, mer t vadállomány-csökken-



tési célkitűzésünk jelentős árbevétel (elsősorban export) kieséssel jár . Ennek 
ellensúlyozását részben más ágazatok oldják majd meg, részben vadasker te t 
ép í tünk és azokban vadászta tunk. 

Fa ipa runk — melyet saját erőből hoztunk lé t re — ma m á r fejlett húzó
ágazat tá vált . Árbevétel és e redmény tekin te tében is a legjelentősebb ágaza
tunk. Az esztergomi fafeldolgozó üzemünk a vízlépcső építése miat t megszű
nik. Az itt kieső kapacitást sürgősen pótolnunk kell. Fontos, hogy 

fakitermelési lehetőségeink megemelkedésének idejére „fogadóképes" legyen 
faiparunk! 

Ugyanis fő törekvéseink egyike, hogy — a fenyő bérfelvágást leszámítva — 
csak saját a lapanyagot dolgozzunk fel, á l ta lunk felfűrészelhető a lapanyagot ne 
adjunk el, s fűrészárut is csak kivételesen. Félkész, de zömmel készáru terme
lést k ívánunk folytatni a jövőben is. A korább i egyedi t e rmékek helyet t tömeg
termelést a lakí to t tunk ki (kegyeleti cikkek). A jövő nagy feladatai : a technikai 
színvonal fejlesztése, új kapaci tás kiépítése, a termékszerkezet kiegészítése 
(szükség van a koporsó mellet t egy nagy szér iában gyár tha tó , másik t e rmékre , 
termékcsaládra) , az exportpiacon való megjelenés lehetőleg félkész vagy kész
termékkel . 

A vízlépcső építése miat t több egységünk „megmozdul", így műszaki e rdé
szetünk Esztergomba kerül 1990 végéig. A kisajátítási kár ta laní tás természe
tesen nem fedezi az új bázis felépítését. A létesítéshez jelentős többletforrás
ra van szükség. Többlethozam viszont nem lesz — így nőni fog a javí tás 
költsége, ez viszont emeli üzemi költségeinket. Ez kikényszerí t i gépparkunk 
összetételének, ál lapotának, kapaci tásának, üzemeltetési módjának és ezzel 
összefüggésben javítási t evékenységünknek a felülvizsgálatát is. 

A javítás részleges decentralizálása mellett, a központi javítókapacitást jel-
lentősen csökkentjük. 

Ugyancsak „mozdul" fő-építésvezetőségünk is, bá r ennek irodája eredeti 
helyén marad , de új helyre kerül géptelepe és javí tóműhelye. Ez az egységünk 
jelentős változásokon (létszám, profil, géppark) esett át az elmúlt 2—3 évben. 
Mára a saját m u n k á k súlya jelentősen megnőt t és kapaci tásának több mint 
a felét köti le. Korábban a vállalkozások dominál tak. 

Sürgős feladatunk annak meghatározása, hogy milyen öszetételű és nagy
ságú építőkapacitást kell és szabad fenntartanunk, 

hiszen csak a géppark szinten ta r tása is évi többmillós beruházást igényel, 
viszont fel táróút-hálózatunk hiányzó elemeit meg kell épí tenünk. Ezt köve
tően a fenntar tás i m u n k á k kerülnek előtérbe. 

Három témáról külön szeretnék még említést tenni . A kereskedelem terén 
érezhetően változik a helyzet. Már nem egyszerű adás-vételről van szó, 

jelentős piac- és partnerismeretre, „piacmegdolgozásra", reklámra van 
szükség. 

Meg kell vál toztatni maga ta r t á sunka t : azt kell gyár tani , amit a vevő keres és 
nem azt kínálni , ami a termelés szempontjából kényelmes. Az expor tnak min
den vállalat életében fokozott jelentősége lett. Ma gyakorlat i lag a papírfa és 
a vadászta tás az expor tunk. Az expor tban részt vevő ágazatok számát növel-



nünk kell (elsősorban a faiparra, idegenforgalomra gondolunk). A területgaz
dálkodásnak nagy jelentősége van a mi térségünkben (Budapest, ipari öveze
tek, üdülőterületek). Önálló üzletággá válhat, akár a közeli jövőben is. 

A számítástechnika nagy sebességgel „terjeszkedik" nálunk, jelentős ered
ményeink vannak, elsősorban ügyviteli vonalon, de lassan a termelésirányítás 
területére is betör. A távolabbi jövőben önálló egységgé is válhat, esetleg 
egyéb tevékenységgel párosítva. 

Az elmúlt években jelentős változások-átrendeződések jöttek létre tevékeny
ségünkben (megszűnt a magasépítés és a klasszikus asztalosmunka, számítás
technikai csoport alakult, elterjedt a szerződéses üzemeltetés a vendéglátóipa
runkban stb.). Ilyenek a jövőben is várhatók. Ezekkel együtt 

belső érdekeltségi rendszerünket is korszerűsíteni kell 

(belső vállalkozások, az erdészet önállóságának fokozása, eszközök bérbe adá
sa stb.). 

Ügy érezzük, hogy munkánkka l fontos társadalmi igényt elégítünk ki, de 
szakmánk alapvető követelményeinek is megfelelünk. Tevékenységünkkel azt 
szeretnénk példázni, hogy az erdő többcélú hasznosításakor összeegyeztethető 
a társadalom erdő iránti igényeinek kielégítése az eredménytermeléssel. Nyi
tot tak vagyunk a társadalomban újuló igények teljesítésére és gazdálkodásunk 
állandó fejlesztésére. 

A PARKERDŐGAZDÁLKODÁ S É S AZ IDEGENFORGALO M 
B E N E KÁLMÁN 

„A Duna-kanyart elsősorban Budapest főváros és környéke la
kosságának napi kiránduló-, hét végi pihenő-, továbbá fontos 
üdülőterületeként kell fejleszteni. A fejlesztés során a terület 
sajátos táji adottságait és szépségét meg kell őrizni." 

Ezt tartalmazza alapító okiratunk, körvonalazva a feladatot, amelynek — a 
vállalati gazdálkodás mellett — gazdaságunknak meg kell felelnie. Joggal te 
hető fel a kérdés, hogy: hazánk legnagyobb és legjelentősebb, az állam költség
vetéséből ilyen céllal legjobban támogatott parkerdeje miért a jogelőd Pilisi 
Állami Erdőgazdaság megnövelt területén létesült? 

A főbb indokok a következők voltak: 
— Fővárosunknak, amely Magyarország lakosságának egyötödét viszonylag 

kis területen tömöríti , olyan erdőkre van szüksége, amelyek növelik és 
helyettesítik a korlátozott számú közparkok regenerálódásra, pihenés
re alkalmas zöldfelületeit, szigeteit. A budai hegyvidék pozitívan befo
lyásolja Budapest klímáját is; oxigéntermelő, por- és zajszűrő képessége 
fontos ökológiai tényezőként hat. 

—• A Visegrádi-hegység, a Pilis pedig a budai hegyvidék méreteit növeli 
meg, magában foglalva a pára t lan üdülőér tckű Duna-kanyar t , amelyet 
számos történelmi emlék és természeti érték is igen vonzóvá tesz. 



— Különös arculatot kölcsönöz a tá jnak az itt lakó népesség nemzetiségi 
homogenitása is. Az elmúlt századok során az erdőkből, az erdőn végzett 
munkából megélő közösségek által kialakított mesterségek (például a 
mészégetés) jelenleg is élnek, megfigyelhetők. Mindezek a körülmények 
különösen érdekessé teszik az idegenforgalom, a hosszabb időtar tamú 
kirándulást kedvelők számára a pilisi parkerdőt . 

Erdőterületünk közel kétharmada elsődlegesen üdülési, védelmi célokat szol
gál, ahol a fatermesztés másodlagos, s a használat módszereit a fenti sajátos 
cél határozza meg. A gyalogos tur izmus érdekében több mint 700 km turista 
utat, továbbá jelzésrendszert és 160 pihenőhelyet ép í te t tünk ki. A padok, asz
talok, tűzrakóhelyek, szeméttárolók, más felszerelések fenntar tását , ka rban 
ta r tásá t évről évre el kell végezni. 

Az elmúlt években megépült a visegrádi kirándulóközpont, ahol parkolók, 
sétányok létesültek. Autóskemping, jur ta tábor , erdei vendéglő, falusi tanya, 
kis állatkert , sípálya és az „erdei művelődés háza" várja a látogatókat. Fel
tá r tuk és sport terület tel bővítet tük a pilisszentkereszti Szurdok-völgyet. A te
rü le tünkön található Esztergom — vaskapui, Szentendre — kőhegyi, Pomáz — 
csikóváraljai, Kesztölc — klastrompusztai , Visegrád — nagyvillámi tur is ta
házakat kezelésre á tvet tük, megépítet tük a „Hoffman-fogadó" é t termét és 20 
főt befogadó szállórészét, a mogyoróhegyi ét termet , valamint a visegrádi 
„ágasházat" is. A felsoroltak hozzávetőlegesen 120 fő számára biztosítanak 
olcsó szálláslehetőséget. További 120 férőhelyet jelent a mogyoróhegyi „Jurta 
kemping" és a 200 fős befogadóképességű autóskemping. Az úttörőszövetség
gel együt tműködve két állandó erdei tábor t működte tünk 10 napos turnusok
kal, egyenként 120 férőhellyel. A „Vöröskő I." vándor tábor négy ál lomáshe
lyét ugyancsak a parkerdőgazdaság gondozza, a „Vöröskő II ." vándor tábor 
Visegrád—mogyoróhegyi bázisát pedig mi épí te t tük meg 1984-ben. A kisoro
szi szigetcsúcson — a dunai vízi tu r izmus közkedvelt helyszínén — sikerül t 
megfelelő körülményeket teremteni a táborozáshoz. Mind az állandó, mind a 
vándor táboroknak szervezett p rogramokat biztosítunk, amelyekben hangsú
lyosan szerepel a természeti környezet védelme. Ezen programok színvonalas 
lebonyolítására épí te t tük meg Mogyoróhegyen az „erdei művelődés házát". 

A téli sportok kedvelőinek — Dobogókőn és Nagyvillámon — két lesikló-
pályát építettünk, sífelvonóval. A felsoroltakon kívül 18 km sí túrautat és 25 
km sífutóutat létesí tet tünk terüle tünkön. Állandó gondozással, kaszálásokkal 
600 hek tá rny i erdei rétet , tisztást teszünk alkalmassá a tur izmus és a spor
tolás céljaira. Az autós tur izmust szolgálja útjaink jó része, valamint számos 
„erdei bú to rokka l" berendezett parkoló. 

Parkfenntar tás i feladataink nem elhanyagolható része a terület kulturális 
értékeinek, régészeti emlékeinek ápolása. így került kezelésünkbe a visegrádi 
fellegvár, annak idegenforgalmi, bemutatási , környezet-karbantar tás i és -ápolá
si, valamint a Budakeszi úti páloskolostor-rom a környezetrendezési feladatai
val. Ez utóbbi munká la tokra ifjúsági építőtábort foglalkoztatunk évről évre. 

1986—87-ben az Erdészeti Tudományos Intézettel együt tműködve, elkészítet
tük a parkerdőgazdaság területének látogatottsági felmérését. Eszerint évente 
8 millió látogatási napra kell számítanunk, felkészülnünk. Segíteni kell az er
dőben való tájékozódást, nevelni a pénzben nem kifejezhető értékeink meg
becsülésére, megóvására és azok korlátozás nélkül való igénybevételére. 

Hazánkban az egy lakosra jutó erdőterület 1500 m2, ugyanez a szám a fő
város közigazgatási határain belül 25 m 2 . A budai hegyvidék terheltsége lát-



hatóan sokszorosa az ország bármely területén levő erdőkének. A látogatók 
által az erdőkbe kihordott szemét, az erdőszélek szennyezettségi aránya is 
így viszonyul az országos jellemzőkhöz. Csupán a budai hegyvidék erdeibe 
5500—6000 m3 szemetet hordanak ki, amelyből mintegy 3000—3500 m 3 t aka
rí tható el gépi technológiával. A fennmaradó mennyiség összegyűjtése kézi 
munká t kíván. Az el takarí tot t szemét jó része rekult iválásra váró, elhagyott 
bányaudvarokon vár betemetésre és csak 600—800 m 3 kerül szemétlerakóhe
lyekre. 

Közjóléti munkánk részeként propagandakiadványokban ismertetjük a Pilis 
természeti értékeit , s megpróbáljuk a látogatók figyelmét felhívni azok meg
őrzésére, a védelem jelentőségére és módjaira, hogy erdőterületeink az elkö
vetkező években is megőrizzék az életminőség javítását célzó funkciókat. 

A BUDAPEST I ERDŐKÉR T 
IFJ. DR. SÓLYMOS REZSŐ 

Az erdők környezetvédelmi, üdülési, 
turisztikai hasznát ma még nem tud
juk a fahasználathoz hasonlóan, pénz
ben kifejezni. Ennek ellenére vitathatat
lan, hogy az elmúlt években jelentősen 
megnőtt a társadalom érdeklődése er
deink közjóléti szolgáltatásai iránt. Az 
ország üdülőerdeinek 14%-a Budapesten 
található. 

Erdészetünk alapfeladata az erdők tar
tamos fenntartása, egészségének megőr
zése. Erdőállományainkkal úgy kell gaz
dálkodnunk, hogy növekedjen erdeink 
stabilitása és a különböző károsítókkal 
szembeni ellenállóképessége, ökológiai 
adottságainkat az erdők többcélú hasz
nosításának igényével, de az üdülési
közjóléti célt előtérbe helyezve kell 
olyan módon hasznosítani, hogy az öko-
nómiailag is megfeleljen napjaink kö
vetelményeinek. 

A budapesti erdészet 3860 ha üzemi 
és 930 ha megmaradt zöldövezeti terüle
ten gazdálkodik. Az erdők a budai ol
dalon nagyrészt összefüggőek, a pesti 
oldalon szétszórtan helyezkednek el. Er
dőgazdálkodási lehetőségeinket és mód
szereinket alapvetően meghatározza az, 
hogy az üzemi területek 13 fővárosi ke
rületben találhatók. A tagok átlagos 
nagysága 19 ha, az erdőrészleteké 4 ha. 
A 139 db, 1 ha-nál kisebb és a 377 db, 
1—5 ha-os erdőrészlet is jól mutatja, 
hogy tevékenységünk nagymértékben el
tér más, hagyományos erdészetekétől. A 
zöldövezeti erdősítések területe terme
lőszövetkezetek tulajdonában van, de az 
erdőtelepítési és ápolási munkákat a 

budapesti erdészet végzi. A 930 ha zöld
övezeti erdőtelepítés 10 fővárosi kerü
letet érint. 

A faállományok élőfakészlete megkö
zelíti a 600 ezer m3-t. Évi folyónövedé-
ke 5,4 rn'/ha. Éves fakitermelésünk 1 
ha-ra vetítve nem haladja meg az 1,4 
m 3-t, ami körülbelül egyharmada az or
szágos átlagnak. A budai oldalon a kö
zépkorú és az idős állományok domi
nálnak. A pesti területeken erdeink fe
le még nem érte el a tisztítási kort, mi
vel itt — a zöldövezeti program kere
tében — közel 900 ha új erdőt telepí
tett az erdészet. Az erdőterület 28%-a 
tölgyes, 3%-a bükkös, 11%-a cseres, 
15%-a aícácos, 14%-a fenyves. 

Erdeink egészségi állapotáról megál
lapítható, hogy a környezeti ártalmak 
hatására, egyre növekvő károsodások je
lentkeznek. Több tényező együttes hatá
sára- erdeinkben a biológiai egyensúly 
felbomlott. Az elmúlt években fokozott 
mértékben jelnetkezett a légszennyezés 
és az utak meletti sófelhalmozódás ká
ros hatása. A pesti oldalon a vízrende
zés jelentős talajvízszint-csökkenést oko
zott. Az emberi beavatkozáson kívül, a 
budai tölgyesekben is jelentős a ko
csánytalan tölgy hervadásos betegségének 
hatása. Mindezek eredményeként, nap
jainkban mintegy 12 000 m3 lábon szá
radt, vagy a pusztulás jeleit mutató fa 
áll területeinken. Erdeink egészségi ál
lapotát alapvetően befolyásolja még a 
nagyarányú sarjeredet, valamint a — 
több mint 400 ha-t kitevő — 100 éves
nél lényegesen idősebb, tűltartott fa
állomány. 



A fővárosi erdők korosztálymegoszlá
sa látszólag kedvező képet mutat. A 
problémát az jelenti, hogy a 100 éves
nél idősebb állományok több mint há
romnegyede a II. és a XII. kerületben 
található. A legkedveltebb kirándulóhe
lyeken, a Jánoshegyen és a Hárshegyen 
a túltartott állományok egybefüggő, na
gyobb tömböket alkotnak. Ezek jellem
zően 140—160 évesek. Ezt a kedvezőt
len állapotot az idézte elő, hogy az er
dőt féltő, az erdőért aggódó, jó szándé
kú, de hozzá nem értő emberek mindig 
tiltakoztak a fák kivágása ellen. 

A biológiai vágáskor teljesen olyan 
tartalmat kapott, hogy „ameddig a fa 
él, fenn kell tartani". Mindezek követ
kezményeként, a természetes felújítás le
hetősége elveszett. Az egyre ritkuló ál
lományok alatt fokozatosan felverődött 
a kőris. Mire egyes erdőrészletek fel
újításra kerültek, az anyaállomány már 
nem volt képes megfelelő magtermés
re, de a lehullott magból kikelő cseme
te sem tudott a sűrű kőrissel versenyre 
kelni. Természetszerű erdeink felújítá
sát a természetes, őshonos fafajokkal, 
mesterséges úton végezték el. 

Napjaink erdőfelújításait is alapvető
en erdeink egészségi állapota határozza 
meg. Véghasználat címén jellemzően az 
egészségügyi termelések dominálnak. A 
túltartott és kiritkult állományokat a 
végvágás előtt, amennyiben lehetőség 
van rá, alátelepítjük. Nagy területen ösz-
szefüggö végvágást az erdészet nem vé
gez. A közeljövőben 1 ha-nál nagyobb 
végvágást nem tervezünk. 

A budapesti erdészet gazdálkodásában 
a fahasználat az erdőművelési és park
fenntartási tevékenység kiszolgáló jel
legű ágazatává vált. Termelési értékét 
tekintve is elmarad az előző két ágazat 
mögött. A hagyományos fahasználati 
munkával szemben a fővárosban a fák 
kivágása jelentős mértékben szétaprózó
dik. Egészen speciális problémákat je
lent a fő közlekedési utak melletti fák 
kivágása, az erdeinket behálózó, külön
böző létesítmények megkímélése. Sok 
esetben csak a forgalom leállításával le
het a fákat biztonságosan ledarabolni, a 
kivágott fák sem maradhatnak sokáig 
a kitermelés helyén, mivel a parkerdő 
jelleget csak így lehet megőrizni. A 
szállítási és közlekedési gondok sem le
becsülendők. A kitermelt faanyag több 
mint kétharmadát a főváros — sokszor 
csúcsforgalommal érintett — útjain kell 
elszállítani. 

A kitermelésekkel érintett területeken 
egyre fokozódó követelmény a rende
zett környezet minél gyorsabb kialakí
tása. 

Budapesten valamennyi erdő elsődle
gesen üdülési-közjóléti funkciót lát el. 
A sétautakkal sűrűn behálózott, park
erdei berendezésekkel felszerelt erdőte
rületek éves parkfenntartási költsége 
meghaladja a 10 millió forintot. Ennek 
az összegnek közel egyharmadát a ki
rándulók és az erdők közelében lakó 
emberek által szétszórt szemét össze
gyűjtésére és elszállítására fordítjuk. A 
250 hulladékgyűjtőn kívül 30 erdésze
ti konténert üzemeltetünk. A fennma
radó keret 160 km sétaút, 500 pad, 70 
pad—asztal garnitúra, 30 esőház, 250 
hulladékgyűjtő, 8 autóparkoló, 5 kilátó, 
8 erdei sportpálya, 8 játszótér fenntar
tásához biztosít pénzügyi fedezetet. 

Erdőművelési munkáinkat is a nagy
mértékű területi szétszórtság jellemzi. A 
pesti oldal feladatai a síkvidéki erdő
műveléshez hasonlítanak. A budai ol
dalon már egészen sajátságos problé
mákkal is kell számolni. Itt — sok más 
erdészettől eltérően — erdősítéseinket 
nem a vad, hanem az erdőt látogató 
emberek károsítják. A „taposási kár" 
egyes területeken munkánkat megsok
szorozza. A budapesti erdők felújítása 
ráfordításos elszámolás alapján történik, 
ami egyben azt is jelenti, hogy az egyes 
munkaműveleteket, költségeket erdő
részletenként tartjuk nyilván. A zöld
övezeti erdőtelepítések kis hányada rá
fordításos, nagyobb része egységáras el
számolású. Az erdősítések befejezése 
után az erdőnevelési munkák egység
árasak. Az erdőművelés egyik alapfel
adata a csemetetermesztés. 7 ha-os cse
metekertünkben a cser, a kocsánytalan 
és a kocsányos tölgy generatív cseme
tetermesztése mellett, kocsánytalan tölgy 
vegetatív előállításával is foglalkozunk. 

Szólni kell egy igen szerény termelé
si értékű, de jelentős kapacitást lekötő 
ágazatunkról. Ez az ágazat a „vadászat". 
Azért nem vadgazdálkodásról beszé
lünk, mert a budai hegyekben tulajdon
képpen a vadlétszám ,,le"-vadászásáról 
van szó, mivel a vaddisznó az elmúlt 
években jelentősen megszaporodott. A 
gondot az okozza, hogy az erdőszélekkel 
határos, lakott területek között jelen
tős zöldfelület (elvadult telkek, gyümöl
csösök, kiskertek, sportpályák) találha
tó. A vaddisznók egy része ezeken a te
rületeken él és jelentős károkat okoz. 
Kilövésük szinte megoldhatatlan, mivel 
lakott területekről van szó. így 1988-ban 
megkezdtük az élő vad befogását. A la
kosság egy része fél a vadtól, másik ré
sze félti a vadat. A száraz időszakokban 
és gyümölcsérés idején jelentős a vad
kár. 

A budapesti erdészet sajátos ágazata 
még a területrendezés. Ez az ágazat a 



különböző területhatárok kijelölését, te
rületmegosztásokat, terület átadás-átvé
teleket intéz. Feladata még a területbér
letek lebonyolítása, bányarekultivációk 
előkészítése, alaptérképek beszerzése 
stb. 

A budapesti erdészet sokszínű tevé
kenységét az erdészkerületekben 11 er
dész végzi öt műszaki vezető irányítá
sával. Az adminisztratív munka három 
munkatársunk feladata. Alkalmazotti ál
lományunk átlagéletkora alig haladja 
meg a 30 évet. Az erdészet tevékeny
sége alapvetően a fővárosi emberek mi
nél kedvezőbb környezeti feltételeihez 
járul hozzá. Ezt mutatja az is, hogy 44 
milliós termelési érték mellett, csak 2,7 
milliós eredményt tervezünk. 

A budapesti erdők kezelése, fenntar
tása jelentős társadalmi kontroll mellett 

folyik. Az emberek érdeklődése egyre 
fokozódik az erdővel kapcsolatos dol
gok iránt. Éppen ezért, fontos feladat
nak tartjuk, hogy az embereket időben 
tájékoztassuk aktuális feladatainkról. 
Nagy súlyt kell helyeznünk arra, hogy 
az erdőt védő embereket meggyőzzük 
munkánk szakmai megalapozottságáról, 
elsősorban a fakitermelések szükséges
ségéről. A különböző társadalmi szer
vekkel és a sajtóval napi kapcsolatban 
állunk azért, hogy közös célunkat, az 
emberi élet minőségének kedvezőbbé té
telét — melyhez hozzá tartozik a Bu
dapestet körülölelő erdőterületek fejlesz
tése — minél jobban szolgálhassuk. 
Munkánkat jelentősen segíti, hogy a 
Fővárosi Tanács V. B. rendszeresen na
pirendre tűzi a budapesti erdők hely
zetét, fejlesztésük további feladatait. 

A FŐVÁRO S ZÖLDÖVEZET I ERDŐTELEPÍTÉSE I 1975—198 6 KÖZÖT T 
BÁRÁNYI KATALIN 

A főváros zöldövezeti erdőtelepítésének gondolata és szükségessége 1973-
ban, Pest—Buda—Óbuda egyesítésének centenáriuma alkalmával fogalmazó
dott meg. Ennek megvalósítása érdekében a Fővárosi Tanács és a MÉM az 
Állami Erdőrendezőségek műszaki irodájától megrendelte a szükséges tanul 
mányterv elkészítését. A terv — amely részletesen foglalkozott a főváros 
környezeti adottságainak, birtokviszonyainak stb. felmérésével — koncepciója 
szerint egy belső, a közigazgatási határon belüli (kb. 5000 ha-os) és egy külső, 
az agglomerációban elhelyezkedő erdőgyűrűvel növelné a főváros és környé
kének erdősültségét. 

A kiviteli tervek elkészítésére a MÉM Budapesti Állami Erdőrendezősége 
kapott megbízást. A kivitelezést a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság budapesti 
erdészete, valamint a Felsőbabádi Állami Gazdaság és a Kertészeti Egyetem 
vállalta. A földterületet részben a budapesti érdekeltségű termelőszövetkeze
tek biztosították, másrészt az állami tartalék területek kerültek erdősítésre. A 
termelőszövetkezetekkel az erdőgazdaság „Társasági szerződése-ben rögzítet
te a kölcsönös jogokat és kötelességeket. A tervezéshez és kivitelezéshez szük
séges előkészítő tárgyalások 1975-ben kezdődtek el. 1113 hektárra készült el 
a kiviteli tervdokumentáció. A megvalósulás első éve 1976, eddig elkészült 
959,1 ha. A további munká t nagymértékben akadályozta, hogy egyre kevesebb 
az erdősítésre felajánlott terület. 

Mivel a legváltozatosabb termőhelyű területek kerültek átadásra, a terve
zésnek is ehhez kellett alkalmazkodnia (például patak menti ligeterdő-telepí
tés, szeméttelep-rekultiváció stb.). Mivel a fővárosban elsődleges szempont a 
pihenő-üdülő erdő kialakítása, a fafajmegválasztás is ezt az irányt tükrözte 
(sok díszcserje, fenyő, szomorúfűz stb. telepítésére került sor). Munkánk so
rán olyan objektív nehézségek is felmerültek, melyekkel a tervezés során 
nem lehetett számolni. Ilyen volt például a patakszabályozás a telepítés után, 



vagy az, hogy a mezőgazdasági te rü le teknél nem volt mód ugarolásra, pedig 
néhány év pihenésre, a talaj regenerá lódására szükség lett volna. 

Komoly szemléleti változást je lente t t a földvédelem újabb és újabb szabá
lyozása. A kezdetben üdülési célzattal telepítet t e rdőket „gazdasági" célú er
dőtelepítésnek kellett minősíteni azért, hogy a k i ró t t megvál tás t el lehessen 
engedni. (Megjegyzendő, hogy komoly gazdasági hasznot haj tó erdőt a főváros
ban nem lehet telepíteni . Ennek oka a speciális kl íma, a hihete t len mér t ékű 
por - és egyéb szennyezés, a taposási ká r stb.) A jelenleg é rvényben levő ren
delkezések viszont nem teszik lehetővé az eltelepített zöldövezeti erdők továb
bi sorsának megnyug ta tó rendezését sem. 

Az erdőterüle t legnagyobb része a m á r meglevő erdőtömbökhöz kapcsolódik, 
így messzemenően biztosítja azt a célt, ami t elérni k íván tunk . Érdekes m e g 
figyelni a természet regenerálódását . A ligetes, patak menti fásításokban az 
évek folyamán megjelentek a védett lágyszárú növények is, melyek a legel
tetés és kaszálás mia t t csak látens á l lapotban léteztek. A természet visszanyeri 
eredet i arcát . Ugyancsak örömmel tapasztal ja az ember , hogy az új telepíté
sek is n é h á n y év alat t a főváros lakosainak felüdülését szolgálják, akik bir
tokba is veszik ezeket (cinkotai pa rkerdő , Újpalota). 

Szomorú tapasz ta la ta ink is vannak Az előzetes egyeztetések ellenére több
ször előfordult, hogy az erdőt nem egészen öt év leforgásán belül kidózerol-
ták út, lakótelep, vezeték stb. építése miatt. Ez mintegy 35 ha-t ér inte t t ed
dig. Ugyancsak sok ká r t je lentet t a rendszeres, gondat lan tűzokozás, továbbá 
a legeltetés és a szemétlerakás. Úgy érezzük, hogy amíg az erdő nem egyen
rangú a mezőgazdasági vagy az ipari terüle tekkel , addig nincs mód a meg
védésére. 

KÖZÉPPONTBAN A  TERMÉSZETVÉDELE M 
SÁNTA ANTAL 

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság által kezelt erdők hazánk különböző ka 
r ak t e rű tájegységein helyezkednek el. Ezek a terüle tek az ország természeti 
é r tékekben gazdag térségei közé tar toznak. A Duna-kanyar , a budai hegyek és 
a síkvidéki terüle tek (a Szentendre i - és a Csepel-sziget, va lamin t Ráckeve és 
Ócsa—Dabas környéke) ma még számos természeti é r téket őriznek, az egy
kori hábor í ta t lan természet i környezet k isebb-nagyobb ki ter jedésben a mai 
napig fennmarad t . 

A természeti é r tékek megóvása é rdekében m á r a felszabadulás előtt is tör 
téntek lépések: még 1942—44-ben, a háború évei alat t is, több mint húsz t e r 
mészeti é r téket nyi lvání to t tak védet té a Pilisben és a Visegrádi-hegységben. 
Az 1970-es évek elejétől a hazai természetvédelem új lendületet ve t t : n em
zeti parkok , tá jvédelmi körzetek, országos és helyi (megyei) jelentőségű ter 
mészetvédelmi terüle tek kialakí tása jelzi e tevékenység megerősödését. 

A parkerdőgazdaság területét három tájvédelmi körzet érinti: a pilisi, a 
budai és az ócsai. Ezekhez csatlakozik még több, kisebb-nagyobb védett 

természeti terület is 
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A biszoféra-rezervátum alapítólevele 

(a Szentendrei-sziget, a bajóti Öreg-kő, a makádi halastavak környéke stb.), 
amelyek erdőterületét a gazdaság kezeli. A három tájvédelmi körzet közül a 
legnagyobb kiterjedésű a 23 ezer hektáros Pilisi TK, amelyen zömmel — 
több mint 19 ezer hektáron — a parkerdőgazdaság gazdálkodik. A változatos 
földtani felépítésű, felszíni formákban, forrásokban, hangulatos hegyi pa ta 
kokban gazdag Pilisi TK élővilága is roppant sokrétű, növény- és állatvilága 



rendkívül fajgazdag. A terület ér tékét emeli az is, hogy ez a térség átmenetet 
képez a Dunántú l i - és az Északi-középhegység között, számos faj és társulás 
itt éri el elterjedésének ha tá rá t . A tájvédelmi körzet természeti ér tékekben 
leggazdagabb részei fokozatosan védett területek, kiterjedésük meghaladja a 
6 ezer hektár t . 

Mivel a Pilisben a természeti erőforrások sokoldalú hasznosítása révén a 
társadalom és a természeti környezet közti bonyolult kölcsönhatásrendszer jól 
vizsgálható, előzetes javaslat alapján 

az UNESCO főigazgatója az egész Földre kiterjedő MAB (Man and Bio-
sphere = ember és bioszféra) program keretében, 1981-ben bioszféra-rezer

vátummá nyilvánította a Pilisi Tájvédelmi Körzetet. 

A bioszféra-rezervátumok, így a pilisi is, sajátos funkciójú te rü le tek: a ter
mészeti értékek, az adott földrajzi régió jellemző ökoszisztémáinak megőrzésén 
túlmenően a tudományos kutatások, az ismeretterjesztés, az oktatás-nevelés 
mellett a kikapcsolódás, a pihenés, az idegenforgalom céljait is szolgálják. En
nek megfelelően, a bioszféra-rezervátumokban különböző területi kategóriák 
léteznek: a legháborí ta t lanabb, egyben legértékesebb területek, az úgynevezett 
magterületek, a tudományos kuta tás színterei, ra j tuk egyéb tevékenység (gaz
dálkodás, turizmus) sok esetben teljesen kizárt , illetve jelentősen korlátozott. 
A magterüle teket övező egyéb zónákban m á r nem ennyire erős a korlátozás, 
sőt a legkülső övezetekben — amelyeket az ember a legjobban átalakí tot t — 
a tájképi védelemtől el tekintve természetvédelmi korlátozás nincsen. 

A PILISI TÁJVÉDELMI KÖRZET természeti ér tékeit itt felsorolni lehetet
len, csupán néhánya t említsünk meg közülük: a Vadálló-kövek bizarr szikla
alakzatait, a még tiszta vizű hegyi pa takokat , a számtalan növénytani r i tka
ság közül a magyarföldi husángot, a budai nyúlfarkfüvet, a r i tka állatfajok 
sokaságából pedig a pannongyíkot, a kerecsensólymot vagy pedig a parkerdő
gazdaság c ímermadarát , a hollót. 

A BUDAI TÁJVÉDELMI KÖRZET területéből a főváros közigazgatási ha tá 
rain belül levő erdőket kezeli a parkerdőgazdaság. A jelentősen feltárt, nagy
fokú igénybevételnek kitet t budai parkerdő 4000 hek tá rny i terüle te még min
dig bővelkedik természeti ér tékekben, r i tkaságokban, ami indokolja a védet t 
séget. A földtani, felszínalaktani ér tékek közül említést érdemel az Apáthy-
szikla vagy pedig a Báthory-barlang. Növénytani ritkaságok szintén szép szám
mal ta lálhatók a budai parkerdőben. A m á r említet t budai nyúlfarkfű vagy 
pedig a téltemető példázza őket. A sokféle védet t állatfaj közül a terület faj
gazdag énekesmadár-vi lága érdemel említést, de néhány ri tka ragadozó ma
dár is fészkel itt, min t például a kabasólyom. 

Az ÖCSAI TÁJVÉDELMI KÖRZET a tájvédelmi körzetek sorában a har
madik, egyben a legkisebb, 3600 hek tá r kiterjedésű. Ez a sajátos hangula tú 
terüle t az egykor nagy kiterjedésű Duna—Tisza közi lápvilág, a tur jános k i 
sebb-nagyobb maradványfol t ja i t őrzi. A lápok, mocsarak, a tőzegbányászat 
u tán keletkezett nyíltvizek, valamint a láprétek mellett jelentős természeti 
ér téket képviselnek a tájvédelmi körzet erdőterületei , amelyeket zömmel a 
parkerdőgazdaság kezel. A mélyebb fekvésű, többnyire vízzel borított részeken 
sok helyüt t díszlenek égrer láperdők, amelyekben a mézgás éger mellett állo
mányalkotó a magyar kőris. A magasabb térségeken tölgy—szil—kőris liget-



erdők és a gyöngyvirágos tölgyesek kisebb-nagyobb foltjaival találkozhatunk. 
Mivel az Alföld természetes erdőtársulásai csak töredékeikben, kis területek
re visszaszorulva marad tak fenn, az Ócsai Tájvédelmi Körzet természetes er
dőtársulásainak fenntar tása alapvető feladat. A terület változatos növényvilá
gából feltétlen említést érdemelnek a láperdők ritka páfrányfajai, vagy pedig 
a lápréteken díszlő orcrudeafajok. Számos ri tka, m a m á r védett állatfaj is 
menedéket talál a tájvédelmi körzetben, ahol fellelhető egyik hazai r i tkasá
gunk, a parlagi vipera kicsiny populációja is. 

Erdeink legnagyobb hányadán a felújítás természetes úton történik, a mes
terséges felújításokhoz a szaporítóanyag pedig ma m á r zömmel helyi szár
mazású. A nevelővágások és a véghasználat (amely jobbára fokozatos felújító
vágást jelent) során a parkerdőgazdaság figyelembe veszi a természetvédelem 
érdekeit is. Erre garanciát jelent maga az erdőterv, amelynek készítésekor a 
természetvédelmi elvárások erdőrészlet mélységig konkret izálódnak. Az éves 
erdőgazdálkodási terveket (erdőművelés, fahasználat) pedig az illetékes ter
mészetvédelmi hatósággal tör tént egyeztetés és annak hozzájárulása u t án 
hagyja jóvá az erdőfelügyelőség. 

A leírtakon túlmenően, a parkerdőgazdaság nemcsak támogatója a t e rmé
szetvédelemnek, hanem aktív, több esetben kezdeményező közreműködője. A 
parkerdőgazdaság természetvédelmi tevékenységében 

legnagyobb hagyományokkal a madárvédelem rendelkezik: 

a szervezett munka 20 évvel ezelőtt, 1968-ban kezdődött el. Ezen belül az el
ső helyen említendő az énekesmadár-védelem. E tevékenységet fémjelzi az er
dőkben létesített, több tucat fészekodutelep, amellyel az odulakó énekesma
darak fészkelési lehetőségei javulnak. A téli, ínséges időben 200—250 q nap
raforgómag feletetésével gondoskodik a gazdaság az itt telelő énekesmadarak
ról. Emellett jelentős szerep jut a ri tka, veszélyeztetett madárfajok védelmé
nek, amely olykor az erdészeti munkák tér- és időbeli átütemezését, eseten
ként magának a fészeknek és környezetének szigorú őrzését is megkívánja. 
Egyes ritka ragadozómadár-fajok védelmét speciális eszközökkel (műfészek, 
fészekvédő ernyő) is segítjük. A veszélyeztetett fajok védelméért végzett m u n 
ka eredményét jelzi a pilisi hollóállomány örvendetes gyarapodása is. A pa rk 
erdőgazdaság a tavaszi-őszi madárvonulás által intenzíven érintet t terület . 
Ezért a Magyar Madár tan i Egyesület (MME) által szervezett és a gazdaság 
területén működő kutató-gyűrűző táborokat felszereléssel, eszközökkel t ámo
gatja a vállalat. 

Az erdőgazdaság — sajátos helyzetéből adódóan — hagyományosan nagy 
súlyt helyez 

a természetvédelmi ismeretterjesztés, oktatás, nevelés fejlesztésére, 
az abban való közreműködésre. Ennek keretében természetvédelmi programo
kat szervez a területén levő út törőtáborokban és a visegrádi „Jur ta"- tábor-
ban. A tábor közelében felépített „erdei művelődés háza" újabb lehetőségek
kel bővíti a programokat . Az erdőgazdaság törekvése az, hogy ez az objek
tum ne csak a Duna-kanyar térségében és a fővárosban, hanem országosan is 
ismert legyen, és minél többen — főleg az ifjúság — vegyék igénybe sajátos 
természetvédelmi szolgáltatásait. 

A parkerdőgazdaság különböző propagandakiadványokkal is színesíti ter
mészetvédelmi munkáját . A parkerdőgazdaság — természetvédelmi tevékeny
ségének részeként — kapcsolatot tar t a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Minisztériummal és a Magyar Madártani Egyesülettel. 



Végezetül röviden szólni kell a te rüle tünkön folyó kutatásokról is. Az Er
dészeti Tudományos Intézet szakemberei főként fatermesztési, á l lományneve
lési kuta tásokat végeznek, továbbá a tölgy hervadásos betegségének terjedé
sét vizsgálják. A bioszféra-rezervátumban — az említet t MAB-program ke
retében — számos kutatóhely bevonásával az MTA Vácrátóti Botanikai és 
Ökológiai Kutatóintézete végez elemzéseket. A kutatások főként az ember és 
a bioszféra közötti kapcsolat- és kölcsönhatás-rendszerre i rányulnak. Az OKTH, 
illetve jogutódja, a KVM elsősorban botanikusokat kér t fel pilisi kutatások-
í a ; a szakemberek vegetációtérképeket és a r i tka, védet t fajok pont térképét 
készítik el, egyút ta l javaslatokat tesznek a védelmi szempontokat előtérbe he
lyező erdőgazdálkodásra. A Magyar Madár tan i Egyesület főként az odulakó 
énekesmadarakkal kapcsolatban végez madárökológiai kutatásokat . Az MTA 
Földrajztudományi Kutatóintézetének i rányí tása alatt 1986-ban fejeződött be 
egy igen fontos kuta tás , amely a pilisi és a Visegrádi-hegység környezetmi
nősítését végezte el. Az eredményeket rögzítő k iadvány átfogó elemzést nyújt 
a térség rekreációs potenciálját befolyásoló tényezőkről, azok kapcsolatairól, s 
alapvető forrásanyag mindazok számára, akik a Duna-kanyar térségével fog
lalkoznak. 

Űj a piacon: motorfűrész-katalizátor. A STIHL cég mérnökei a motorfűrész-ke
zelők terhelési tényezőinek korlátozása érdekében kifejlesztették a motorfűrészek
hez a katalizátort. Az összes technikai lehetőség felhasználásával, a veszélyes 
anyagok előrelátó csökkentésére törekedtek, amelyeknek a szervezetre gyakorolt 
hatása ma még részben nem tisztázott. 

A kétütemű motoroknál az üzemanyag 20—30%-a, amely a motoron átmegy 
elégetlenül, mint ún. öblítési veszteség kerül ki a szabadba. A katalizátorban után-
égetéssel az el nem égett gázok kémiai átalakítása valósul meg. Az ún. „öblítési 
veszteség" katalizátorban történő utánégetésekor a motorfűrész hasznos teljesít
ményével arányos (Stihl 044-nél kb. 3,5—4 kW-nak megfelelő) hőmennyiség ke
letkezik. A katalizátorban a hőmérséklet meghaladhatja az 1000 °C-t. Ezért olyan 
megoldást dolgoztak ki, amelynél a kipufogódob falának érintési hőmérsséklete 
és a kipufogógáz hőmérséklete a kezelőre és a munkavégzés környezetére nem 
jelent „égési veszély"-t. 

A Bajor TÜV mérései szerint, a szénhidrogén-emisszió 70—80%-kal, a szén-
monoxid-emisszió 20%-ig csökken. Helyes porlasztóbeállításnál teljes terhelési tar
tományban a szénmonoxid-tartalom százalékban a négyütemű motor szintjén van. 
Abszolút értelemben az érték átlagosan 20-szor alacsonyabb. Az érintési és kipufo
gógáz-hőmérsékletek az NSZK törvényes előírásainak megfelelnek. A szagterhelés, 
illetve a szem- és nyálkahártya-gyuladások jelentősen csökkennek. 

A világ első, katalizátorral ellátott motorfűrészét Stihl 044 C-nek fogják nevezni. 
1989. év kezdetén kerül az NSZK belső piacára, a gyakorlatban és vizsgálópadon 
még intenzív üzemi próbák és extrém terhelések után. A „normál" Stihl 044-hez 
viszonyítva — amelynek súlya 5,8 kg — a 044 C mintegy 250 grammal nehezebb. 
A 044-es típus minden tagja utólag is felszerelhető katalizátorral. 

(Holz-Zentralblatt, 1988. szeptember, Ref.: Keszler György) 

150 éves fennállását ünnepelte a Német Erdészeti Egyesület az 1988. évi, mün
cheni közgyűlésén. Tulajdonképpen 1837-ben tartották, Drezdában a „Német Me
ző- és Erdőgazdák Gyülekezetéinek első ülését, ami után a cím gyakran válto
zott, míg 1899-ben alakult a mai elnevezésével. Az 1933. évben elvesztette önálló
ságát („gleihsaltolták"), majd 1939-ben 12 évre szüneteltette is működését. Bonn
ban, 1952-ben vette fel újra a munkát és szolgálja azóta az NSZK erdőgazdálkodá
sának fejlődését. 

(AFZ, 1988., 47. Ref.: Jéröme R.) 
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ERDŐÁLLOMÁNY-GAZDÁLKODÁS 
1968—1987 KÖZÖT T 

TANASZI GYÖRGY 

A Budapesti Erdőfelügyelőség és a Pilisi Állami Parkerdőgazda
ság szinte egy időben alakult, és a két szerv együttműködése, 
fennállásuk húsz éve alatt mindig szoros, a szakma fejlesztését 
szolgáló, azon munkálkodó kapcsolat volt. A dolog természetéből, 
a két szerv feladataiból következően az együttműködés magától 
értetődően nem volt zökkenőmentes, a viták azonban döntően a 
szakmai kereteken belül maradtak. A két évtized alatt készült 
erdőfelügyelőségi mérlegbeszámolók — mind több és értékesebb 
adat feldolgozásával — komoly elemzésekre, értékelésekre vol
tak alkalmasak. Ezeket az adatokat használom arra, hogy a park
erdőgazdaság erdőállomány-gazdálkodását elemezzem. 

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság erdőállomány-gazdálkodása nem nevez
hető hagyományosnak, attól sok mindenben eltér. A bővített újratermelés meg
valósítása természetesen a legfőbb célja, az ehhez vezető út során azonban az 
átlagosnál több szempontot kell figyelembe vennie. Elnevezéséből is követke
zően nem tévesztheti szem elől, hogy erdőállományainak elsődleges rendelteté
se többféle: a fatermesztési cél mellett a szociális-üdülési, a közjóléti célokat, 
a kirándulók és tur is ták igényeit is ki kell elégítenie. Ugyancsak meg kell 
valósítania a Pilisi Tájvédelmi Körzet kezelési ú tmuta tó jában előírtakat, össz
hangot kell teremtenie a vadgazdálkodással és az ipari, a bányaüzemek, va
lamint Budapest főváros esetenkénti kívánalmai sem hanyagolhatók el. 

Kijelölt magtermelő állományok mindig is voltak a parkerdőgazdaság terü
letén. Ezeket az üzemtervek is tárgyalták, esetenként „kezelési utasí tás" is ké 
szült. E téren az MMI hatáskörében — a nyolcvanas évek elején — követ
kezett be fordulat, a kezelés intenzívebbé vált. 1985 végén 80 ha kijelölt mag
termelő állomány volt, az újabbak kijelölésére, illetve a törlésekre vonatkozó 
javaslatok felülvizsgálat alat t vannak. 

A csemetekertek terüle te 1987 végén 27,5 ha- t te t t ki, mondhatn i ugyanannyi t , 
mint 20 évvel ezelőtt. Ez távolról sem jelent állandóságot, mer t olyan időszak 
is volt, amikor a parkerdőgazdaság két (!!) ker te t üzemeltetett , összesen 9,8 
ha területtel . Túlzottan bízott a természetes felújítás sikerében, várakozásá
ban azonban gyakran csalódnia kellett. A hibás álláspontot revideálva újra 
hozzákezdett a csemetetermelés fejlesztéséhez és más, az adott lehetőségekhez 
alkalmazkodó erdőfelújítási módszerek alkalmazásához. A csemetetermelés „el
maradot t " időszakában olyan év is előfordult, hogy szükségletüknek csupán 
15%-át termelték meg. 

Erdőfelújítás, erdőtelepítés 

A parkerdőgazdaság ál lományainak zöme — a Szentendrei-sziget, a buda
pesti erdészet Duna bal part i részei és a ráckevei erdészet területe kivételével 
— természetes úton újí tható fel. Ez az összes erdőállomány mintegy 70%-át 



teszi ki. Egy időben az az álláspont alakult ki, hogy csak ki kell várni a 
megfelelő makkte rmés t és az erdőfelújításokat maga a természet megoldja. 
Azonban nem így tör tén t ! A makkte rmés a szokásosnál is hosszabb időn át 
elmaradt, ugyanakkor a vágáséret t — megbontot t — állományok elgyomo
sodtak, nem kívánatos fafajokkal települtek alá. Az erdőfelügyelet állandó 
figyelmeztetése és sürgetése ellenére sem kezdődött meg a véghasználati te 
rületek alátelepítése. A szórványos makktermés a vad tápláléka lett, az erdő
felújítás tehát alig haladt előre. Kedvező változás tu la jdonképpen a nyolcva
nas évek első felében következett be, amikor elkezdődött a mesterséges alá-
telepítés a hiányos újulatok kiegészítésére, valamint a vadkáre lhár í tó ker í 
tések időbeni megépítése. 

Az erdőfelújítások jellemző adatainak egy évre eső átlagait — korszakon
ként elkülönítve — az 1. táblázat szemlélteti. 

1. Erdőfelújítás 

E g y é v r e e s ő á t l a g 
1968— 1971- 1981— 1986— 1968— 
1970 1980 1985 1987 1987 

é v e k b e n 

Keletk. v. felúj. köt. (ha) 189 169 217 162 183 
Teljesített össz. I. kiv. (ha) 148 168 207 207 179 

Köt. alá vont ter. (ha) 845 1618 1397 1680 1453 
Sikeresen erdősült (ha) 845 1618 1397 1!80 1453 
Sikeresség, %-ban 111 64 78 69 72 

Befejezett e. felúj. • (ha) 330* 134 156 132 169 

* Benne 198 ha törlése, 2746 mFt értékű újulattal. 

A parkerdőgazdaság megalakulásakor az az elképzelés alakult ki, hogy a 
vágásérettségi korokat felemelik a biológiai vágásérettségi korig. Ezzel füg
gött össze a folyamatban levő erdőfelújításokból az előbb említet t törlés is. 
Az idősebb ál lományokat pedig — bizonyos parkszemlélet tel — a növedék-
fokozó gyérítések során r i tkább ál lásúakká tervezték kialakítani . Ez az elkép
zelés pá r év alatt , különösebb káros következmények nélkül érvényét vesz
tette. Nézzük maguka t az adatsorokat . 

A keletkezett vágásfelújítási kötelezettség adatai kezdetben még az átállás
sal összefüggésben alakultak, radikális csökkenésük a hetvenes évek első fe
lében következett be a megemelt vágáskorok miatt . Az évtized második felé
től az adatok újra emelkedő tendenciát muta t tak , majd 1983 u tán — de most 
már k imondot tan az újulatviszonyokkal összefüggésben — mintegy 20%-ban 
visszaestek. A teljesített összes első kivitel (mag + sarj + mesterséges) a kez
deti három gyenge év u tán megfelelő volt, a nyolcvanas évek elején keletkezett 
lemaradásokat az utolsó két évben kiegyenlítették. A 20 éves átlag — kis szép
séghibával — elfogadható. A kötelezettség alá vont terület kezdetben a ke
letkezett évi kötelezettség 4,5-szerese volt, majd ez a viszonyszám a továbbiak
ban 9,5—6,5—10,5-szeres, 20 év át lagában 8-szoros ér téket mutatot t . Az ada
tok hosszú átfutási időket tételeznek fel, ami valós is, mivel a mesterséges 
alátelepítés és a vadkáre lhár í tó kerítések építése csak a közelmúltban kez
dődött meg nagyobb ütemben. A sikeresen erdősült terület kezdeti adatai az 



alátelepítési többletet tükrözik. A hetvenes években — főleg a vadkárosítások 
miatt — kétségbeejtően gyenge volt az eredményesség. A vadkárelhár í tás ha
tékonysága remélhetően fokozódni fog, ami az eredményesség emelkedését is 
magával hozza. A befejezett erdőfelújítások 1971 u tán minden vizsgált kor
szakban alatta marad tak a keletkezett vágásfelújítási kötelezettségnek. 

Néhány gondolat a fafajpolitika érvényesüléséről az erdőfelújításokban. A 
letermelt állományok véghasználat előtti fafaj összetételét egybevetettük a he
lyükön befejezett erdőfelújítások célállományaival. A rendelkezésünkre álló 
adatok (1971—1987) szerint a T, a B és a HNY—ELL célállományok területe 
nem változott. Csökkent a CS—EKL, az A, emelkedett a NNY—FFÜ és a fe
nyők területe. A tendencia megfelel a fafajpolitika célkitűzéseinek és pozitívan 
értékelhető, mint ahogyan a mag—sarj a rány javulása is. 

A hátralékok veszélyét az erdőfelújítások jellemző adatainak elemzése is 
jelezte. A konkrét adatok több mint figyelmeztetőek! A hátralékos erdőfel
újítások területe 1987-ben 54 ha volt. Mindezekkel természetesen összefügg, 
hogy 1 ha fiatalos létesítéséhez közel kétszeres erdősítésre volt szükség, to
vábbá, hogy az átfutási idő átlaga ma már megközelíti a 10 évet! 

Az erdőtelepítés nem jelentős ágazat a parkerdőgazdaságnál . A szakmában 
Európa-szerte híressé vált ,,vörösvári kopárok" óta ez az ágazat számottevő 
eredményt nem tud felmutatni. Igaz, telepítésre alkalmas területei is elfogy
tak, de annyira nem, hogy jelenleg csak 47 ha legyen a kötelezettség alatt 
álló erdőtelepítés. 

A vadkárosítás az erdősítésekben hullámzó intenzitású, az utóbbi években 
valamelyest csökkenő tendenciát mutat . A néhány évvel ezelőtt megindult és 
a szükséges mennyiség mintegy 65—70%-át már elért kerítésépítési ü tem ha
tározott pozitívum a vadkárelhár í tásban. 1987-ben 23 ha mennyiségi és 150 ha 
minőségi vadkárosí tást rögzítettek az E-lapok. 

A tölgyhervadás (grafiózis) mér téke a legutóbbi időkig emelkedő volt, az 
elpusztult és ki termelt fatérfogat megközelíti a 30 ezer m 3 - t . A valóságban 
ennek többszöröse a tövön száradó, megsemmisülő faanyag. 

Fakitermelés 

A 2—5. táblázatokban egy-egy korszak egy évre eső átlagai szerepelnek. 

2. Tisztítás 
Faki te rmelésse l ér. ter . Ki te rmel t b ru t tó fatérfogat 

üz . - tervi te l je- üz.- tervi üz.- tervi te l je- üz . - tervi 
Korszak előírás s í tés előírás előírás m3/ha s í tés m3/ha előírás 

h e k t á r %-ában 1000 m 3 1000 m.3 %-ában 

1963—70 703 1022 145 1,5 2 1,3 1 87 
1971—80 542 574 106 3,0 6 3,2 6 104 
1981—87 396 413 104 3,6 9 3,7 9 103 

1968—87 515 585 114 3,0 6 3,1 5 103 

A tisztítás kezdeti, túlzott (2-szeres) üzemtervi terület-előírásai fokozatosan 
rendeződtek, ahogyan a fatérfogat-előírások is valósághűek ma már. A tú l 
teljesítések eleinte nem voltak reálisak, gyakori volt a részterület teljes t e 
rületként történt elszámolása. A felügyelet következetes ellenőrző tevékeny
sége nagymértékben segítette a helyzet normalizálódását. 



Fak i t e rme lés se l ér. ter . Ki te rmel t b ru t tó fatérfogat 
Korszak 

üz . - tervi te l je 
e lőí rás s í tés 

h e k t á r 

üz . - tervi 
e lő í rás 
%-ában 

üz . - te rv i 
e lő í rás 
1000 m3 

m3/ha 
te l je
sí tés 

1000 m3 
m3/ha 

üz. - tervi 
e lőírás 

% - á b a n 

1968—70 495 538 109 6,7 14 5,5 10 82 
1971—80 513 450 88 10,0 19 8,9 20 89 
1981—87 484 497 103 12,1 25 14,3 29 118 

1968—87 500 480 96 10,3 21 10,3 21 100 

Mivel a fiatalkori nevelővágások korha tá ra i többször változtak, a törzskivá
lasztó gyérítés és a tisztítás terüle tadata i együttesen adnak csak reális képet, 
így a helyzet megnyugta tó . A fatérfogat-adatok tükrözik a kezdeti számba
vételi h iányosságokat is, ezek később fokozatosan javul tak . A tölgyhervadás 
miat t i többlet termelések muta tkoznak a 80-as évtized adata iban is. 

4. Növedékfokozó gyérítés 

Fak i t e rme lés se l ér. ter . Ki te rmel t b ru t tó fatérfogat 
Korszak 

üz . - tervi te l je 
e lőí rás s í tés 

h e k t á r 

üz . - te rv i 
e lő í rás 
%-ában 

üz . - t e rv i 
e lő í rás 
1000 m3 

m3/ha 
tel je
sí tés 

1000 m3 
m3/ha 

üz. - tervi 
e lőírás 

% - á b a n 

1968—70 625 463 74 12,1 19 14,9 32 123 
1971—80 683 576 84 22,0 32 24,8 43 113 
1981—87 522 471 90 20,5 39 23,9 51 131 

1968—87 618 522 84 20,0 32 23,0 44 115 

A gyérítés adatai folyamatosan jelzik a terület i lemaradásokat az üzemtervi 
előírásokkal szemben, ugyanakkor a fatréfogatnál túlteljesítéseket muta tnak . 
A túlteljesítések oka egyrészt az előírások alacsony volta; ezek, folyamatos 
emelkedésük ellenére sem érték el a szakmailag indokolt szintet. Figyelembe 
kell venni azt is, hogy ennek a használat i módnak •— a gazdálkodó szemszö
géből — jelentős kiegyenlítő szerepe van. Egyrészt az elégtelen újulat mia t t 
e lmaradó felújítóvágások kieső fatérfogatát kell adott esetben pótolja, más
részt az éves t e rv fatérfogat-előírásának túllépése is megelőzhető a megfelelő 
időpontban tör ténő leállással. A m u n k a elhagyásának ugyanis tu la jdonképpen 
nincs szankcionális következménye. A 80-as évek adatai t a tölgyhervadás is 
befolyásolhatta. Összességében azt kell megál lapí tanunk, hogy a szakmailag 
elengedhetet lenül fontos növedékfokozó gyérítéseket a parkerdőgazdaság meg
felelő időben elvégezte. 

5. Véghasználat 

Fak i t e rme lé s red. ter . Ki te rmel t b ru t tó fa térfogat 
Korszak 

üz. t e rv i te l je 
előírás s í tés 

h e k t á r 

üz . - te rv i 
e lőírás 
%-ában 

üz. - tervi 
e lőírás 
1000 m3 

m3/na 
t e l j e 
s í tés 

1000 m3 
m3/ha 

üz. - tervi 
előírás 

%-ában 

1968—70 260 217 83 60,0 231 46,5 214 78 
1971—80 200 198 99 47,3 237 45,1 228 95 
1981—87 209 208 99 55,9 267 51,0 245 91 

1968—87 212 205 97 52,2 246 47,4 231 91 



Az összes véghasználat mintegy 70%-át a felújítóvágások teszik ki, így ezek 
meghatározók voltak a vágástervezéskor. Ha volt elegendő, megfelelően fel
újult felújítóvágás — ez a r i tkább eset — a besorolás igazodhatott az üzem
tervi előírásokhoz, esetleg túl is léphette azokat. Elenkező esetben a kieső 
fatérfogatot tarvágásokból, avagy végső esetben növedékfokozó gyérítésekből 
kellett pótolni. Ezeket a „manőverezéseket" az utolsó években tudatos beavat 
kozásokkal (alátelepítésekkel, vadkárelhár í tó kerítésekkel) igyekeztek kisebb 
mér tékűre csökkenteni. Az 5. táblázat első adatsora híven tükrözi a pa rkerdő
gazdaság megalakulását követő „visszafogott" véghasználatokat , ami folytató
dott a hetvenes évek első felében is, a második fél évtizedben viszont a le
maradások 95%-ig kiegyenlí tődtek. Az 1980-as évtizedben az időarányos te rü
letelőírást teljesítették, a ki termelt fatérfogat azonban nem érte el az előír
tat. A 267 m 3 /ha előírás egyébként indokolatlanul túlzot tnak látszik: nem 
valószínű, hogy az eltelt hét év alatt következetesen a gyengébb ál lományo
kat termelték volna ki. Inkább az a valószínű, hogy az üzemtervi fatérfogat-
mennyiségek a valóságban nincsenek meg. 

A véghasználati előírások és teljesítésük főbb fafajonként elemezhetők a 6. 
táblázat alapján, amelyben ugyancsak az egy évre eső átlagok találhatók (m. 
e.: 1000 m 3 ) . 

6. Fafajpolitika 

T Ö L G Y C S E R B Ü K K A K Á C T Ö B B I Korszak előír. te l j . előír. te l j . előír. te l j . előír. te l j . előír. te l j . 

1968—70 32,5 22,5 10,5 12,7 7,1 3,7 3,1 2,9 6,7 4,7 
1971—75 24,7 15,9 8,3 8,4 5,4 3,1 5,1 4,0 6,7 6,9 
1976—80 22,4 20,7 6,9 8,1 3,8 7,9 7,2 6,8 6,5 8,4 
1981—85 23,6 20,4 6,9 8,6 9,7 9,3 6,6 6,3 8,2 8,9 
1986—87 24,5 10,4 6,3 3,5 11,9 12,0 5,2 3,8 10,4 11,5 

1968—87 25,0 18,7 7,7 8,5 7,0 6,8 5,7 5,1 7,4 7,9 

A parkerdőgazdaság két meghatározó fafajának (T és B) adatai híven tük
rözik az állománygazdálkodással kapcsolatos szemlélet változásait .Az üzem
tervi előírások csökkenése mutat ja a felemelt vágáskorok hatását . Érdekes
sége, hogy mire ez a szemlélet az üzemtervek többségében érvényesült , már 
idejét múlta. Tulajdonképpen a hetvenes évek közepén szűnt meg a biológiai 
(felemelt) vágáskor „érvénye" és a főhatóság — aká r üzemtervtől eltérően 

"is — engedélyezte a véghasználatok ütemének fokozását. A fatérfogat a T-nél 
is, de „látványosan" a B-nél emelkedett meg. Nem lehet szem elől téveszteni 
azt sem, hogy az eltelt húsz év alatt- a parkerdőgazdaság csupán 91%-át ter
melte ki az üzemtervi véghasználati lehetőségnek. Ezen belül a tölgy elő
írását 75%-ra használta ki, ugyanakkor a bükknél ez a muta tó 97%-os. Vagy
is: mindkét fafajnál megtakar í tás mutatkozik. Az is igaz, hogy a tölgynél 
ez 25%-ot, a bükknél csupán 3%-ot jelent. A táblázatban feltüntetett további 
fafajok — Cs, A, TÖBBI — adatai a fafaj politika célkitűzéseinek megfelelően 
alakultak. 

Összefoglalás 

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaságnak igen nehéz körülmények között, ál lan
dóan csökkenő munkáslé tszámmal kell ellátnia mind a hagyományos, mind 



a különleges feladatait. A technológia folyamatos fejlesztésével, a gépesítéssel 
a fakitermelésben nagyrészt pótolni tudja a kieső kézi munkaerőt , azonban 
a fiatalkori nevelővágások és főleg az erdőművelési munkák terén a gondok 
egyre nagyobbak, mer t e tevékenységnek csak igen kis része gépesíthető. Ami
ről nem szóltunk: a parkerdőgazdaság feladatai közé tartozik — elnevezése 
is u ta l rá— az erdőál lományok közjóléti-szociális szerepének érvényre ju t ta tá 
sa, a tur is ták és ki rándulók „kiszolgálása", az akt ív pihenés és felüdülés le
hetőségeinek biztosítása, azaz a közjóléti objektumok és berendezések létesí
tése, fenntartása, üzemeltetése. Elmondani is sok lenne, hányféle szempontra 
kell figyelnie munká ja során, milyen igényeket kell kielégítenie. El kell is
merni , hogy a parkerdőgazdaság mindenkor mindent megtett szerteágazó fel
adatainak maradéktalan elvégzése érdekében, a fennállása óta végzett m u n 
kája — a tárgyalt , sokszor önhibáján kívül bekövetkezett hiányosságok ellené
re is — pozitívan értékelhető. 

ELSŐBBSÉGET A  TERMÉSZETE S ERDŐFELÚJÍTÁSNA K 
SZOMMER JÓZSEF 

Erdőgazdaságunk az érvényes erdőtervek szerint évenként átlagosan 250 ha 
vágásterüle te t köteles felújítani, amelynek 27%-a tarvágások, 73%-a pedig 
felújítóvágások során keletkezik. A felújítás módja 47%-ban természetes mag, 
45%-ban mesterséges, 8%-ban pedig sarjaztatás. A természetes, maggal tör 
ténő felújítás 58%-a KTT, 24 %-a B, 12°/o-a Cs, 6%-a egyéb. Az a tény, hogy 
erdeinknek a felét természetes ú ton kell felújítani, olyan kedvező adottság
nak számít, amelyet csak magas szakmai felkészültséggel lehet kihasználni. 

A gazdaság a természetes felújítás mellett a következő indokok alapján kö
telezte el magá t : 

— A nagy relatív szintkülönbségű lejtőkön az erózió és defláció ha tványo
zottan jelentkező ha tása csak úgy csökkenthető, ha felületüket ál landóan 
növényzet borítja. Ezt az állapotot legjobban a természetes felújításra 
alapozott valamelyik erdőművelési rendszer biztosítja. 

— A pilisi tá j , mint tájvédelmi körzet és bioszféra-rezervátum, a természet
hez közel álló, olyan kul túrerdőalak kialakítását és fenntar tását feltéte
lezi, amelyben az őshonos fafajok a számukra kedvező termőhelyen él
nek, egyedi tulajdonságaikat továbbörökíthet ik (génbank) és a szálerdő 
ökológiailag és gazdaságilag egyaránt ér tékes szerkezetében tenyésznek. 

— Az erdővel kapcsolatot kereső ember eredendő igénye, hogy öreg fákat 
lásson, öreg erdőben vándoroljon, rátalál jon az erdős tájak harmóniájá
ra, és megjelenésük esztétikus teljességére. Az ország egyik leglátoga
to t tabb erdős tája ezeket az igényeket csak akkor elégítheti ki, ha az a r ra 
alkalmas erdőket csoportos felújítóvágással (12—30 év) újítjuk fel, a 
hegygerincek kontúrjai mentén véderdősávokat hagyunk meg, és az er
nyős felújítóvágások végvágásainak vezetésében tájesztétikai szempontok 
is érvényesülnek. 

— A sikeres természetes felújítás gazdaságosabb a mesterséges erdősítésnél, 
de azzal számolnunk kell, hogy sokkal belterjesebb gazdálkodást felté
telez. 



A mi erdőfelújításunk is terhes a hegy- és dombvidéki erdőművelés orszá
gos gondjaival. A nehézségeinket jelzi, hogy jóllehet, az elmúlt 10 évben a 
belépett 1986 ha erdőfelújítási kötelezettségünk mintegy 500 ha-ral elmarad 
az erdőtervi lehetőségektől, mégis gyakori volt az olyan végvágás, amelyben 
nem volt megfelelő újulat. A folyamatban levő végvágások eredményessége 
jelenleg is csak 68%-os, s ez játszik szerepet abban, hogy 425 ha-ra l e lmarad
tunk a befejezett erdősítések átadásával. Az ebben az időszakban befejezett
ként átadott 1561 ha erdősítésben a természetes mag aránya 48%, a sarjé 
17%, a mesterségesé 35%. Ha ehhez hozzá vesszük, hogy a 35%-ot képviselő 
mesterséges erdősítés 546 ha-ját 1355 ha valóságos erdősítéssel ér tük el (40% 
megmaradás), akkor jelenik meg igazán gondjaink nagysága. A kedvezőtlen 
összkép kialakulásának okai a következőképpen csoportosíthatók: 

— Tölgyeseinkben a nevelővágások során gyakran csupán az alsó szintet 
távolítjuk el, aminek következtében felnyurgult, kis koronájú egyedek 
képezik a felső szintet. Ha ez a gyakorlat a véghasználatig tart , akkor 
bő magtermésre alkalmatlan koronák alakulnak ki, az előkészítővágások 
során pedig az alsó szint hiánya miatt a talaj elgyomosodik, elcserjése-
dik. A végvágás után a lágy szárú és cserje szint olyan erőre kap, amely-
lyel az alacsony törzsszámmal képviselt tölgy csak hosszú éveken át tar
tó intenzív ápolás melett tudna lépést tar tani . A munkaerőhiány miatt 
azonban ezeket az ápolásokat csak részben, vagy csak későn tudjuk el
végezni. 

— A legnagyobb a rányban előforduló tölgyeseink természetes felújításához 
szükséges bő makktermő évek egyre r i tkábban (1964, 1976, 1981, 1986) 
fordulnak elő, a szórvány makktermések hasznosításáról viszont nem gon
doskodunk. 

— Az erdő vadeltartó képességét messze meghaladó szarvas-, muflon- és 
vaddisznóállomány nemcsak a lehullott makk nagyobb részét veszi fel, 
hanem a m á r kikelt csemetéket éveken keresztül visszarágja, kitúrja. 
Ezenkívül különböző vírus- és gombafajták már a csíracsemeték nagy 
részét is elpusztíthatják. 

— A helytelenül megválasztott és hanyagul alkalmazott fakitermelési mód
szerek főleg bükköseinkben okoznak súlyos termelési-közelítési károkat , 
mind a megtelepült fiatalosokban, mind a lábon maradt fákon. Ide tar
tozik a felújítóvágások helytelen ütemezése és elhúzódó végrehajtása is. 

— A jelentős mér tékű tölgypusztulás a véghasználati állományok kir i tku-
lását és a csíracsemeték elpusztulását idézi elő. 

A jövőt tekintve az a véleményem, hogy a hegy- és dombvidéki erdeink 
jelentős hányadát az erdőtervek előírásainak megfelelően, természetes úton, 
tölggyel és bükkel fel lehet és fel is tudjuk újítani. Ehhez azonban a jelenlegi
nél magasabb színvonalú gazdálkodást kell bevezetni, a következők szerint: 

— Felül kell vizsgálnunk állománynevelési gyakorla tunkat és annak hibáit 
ki kell javí tanunk. A minta- és ellenőrzőterületek alkalmazásának fel
újításával, a jelölő ver senyék rendszeressé tételével, az erdőnevelési mo
delltáblák ajánlásainak figyelembevételével, az elvégzett nevelővágások 
szakmai megítéléséhez is kötött premizálási rendszer bevezetésével el kell 
érni, hogy jó szerkezetű állományok alakuljanak ki. 

— A véghasználatok besorolásakor az eddiginél sokkal nagyobb mér ték
ben vegyük figyelembe erdeink felújultsági állapotát. Csak akkor és ott 



termeljünk, ahol a sikeres felújítás feltételei biztosítottak. ..Természetes 
erdőfelújí tás" üzemtervi előírása esetén az á l lományt mindaddig ne vág
juk le, amíg annak egészségi állapota, a magról tör ténő felújítást még 
lehetővé nem teszi. Ezt még annak vállalásával is meg kell tennünk, hogy 
gazdaságunk évi összes ki termelt fatömege átmeneti leg esetleg vissza
esik. Vegyük jobban figyelembe a növedékfokozó gyérítések jelentős ki
egyenlítő szerepét. 
A jelenlegi nagyvadállományt az erdőtervi szintre kell apasztani, mer t 
ezáltal az erdei vadkár valószínűleg elenyésző mér tékűvé válik. Ezt a 
teendőnket kerítések építésével nem lehet megkerülni . 1982-től kezdő
dően eddig 40 k m vadkáre lhár í tó kerí tést épí tet tünk, s ez összesen 420 
ha erdősítést véd. A következő ké t -három évben még szükségképpen lé
tesítendő kerí téseket közvetlenül végvágás előtt építsük meg. 
A termelési időpontok helyes megválasztásával, azoknak nem annyira az 
évszakhoz, mint inkább az időjárási viszonyokhoz kötésével, a megfelelő 
termelési, közelítési munkarendszerek kiválasztásával, rugalmas a lkalma
zásával és kombinálásával , a technológiai előírások szabatos megfogal
mazásával és megkövetelésével, a fakitermeléssel egyidejűleg elvégzett 
vágástakarí tással minimálisra kell csökkenteni a fahasználati munkák 
által az újulatban okozott károkat és veszteségeket. Véghasználatainkban 
a vágásterületen belüli faanyagmozgatás alapgépe az LKT, az újulat és a 
visszamaradt ál lomány épségét biztosító alkalmazásának azonban követ
kező feltételei vannak : fagyott talajt borító, legalább 20 cm-es vastag
ságú hóréteg, i rányítot t fadöntés, a koronának a vágástéren tör ténő le
választása, a koronától és az oldalágaktól letisztított fatörzs lóval tör
ténő előközelítése a közelí tőnyomokra, a gépi közelítésnél lehetőleg az 
úgynevezett tepsi és törzsvédő rácsok alkalmazása, a koronának a többi 
munkaművele t te l egyidejűleg tör ténő feldolgozása és egységrakomány 
formájában tör ténő kiközelítése. A vékonyabb á t lagátmérőjű állomá
nyokban még ennél is kíméletesebb módszer kínálkozik: az összes fa
anyag választékban tör ténő kiközelítése, lóvonszolás és csőszán, illetve 
közelí tőkerékpár alkalmazásával . Végül kívánatos lenne, hogy különösen 
meredek oldalakon és ott, ahol az újulat viszonylag felnyurgult , a jelen
leginél nagyobb szerepet kapjon a kötélpálya. 

A végvágás u tán az újulatot sűrűségétől, elegyességétől és annak a rá 
nyától függően továbbra is figyelemmel kell kísérni. Ha tömeges csíra
növény-pusztulást észlelünk, sürgős és hatékony erdővédelmi intézkedé
seket kell t ennünk annak megáll í tására. Az ápolások során nagy gondot 
kell fordítani a rendkívül erőteljes növekedésű kísérőfajok és sarjak visz-
szaszorítására, mégpedig lehetőleg a vegetációs időszak elején, hogy a 
főfajok egyedei a zavar ta lan növekedésükhöz biztosított teret még ab 
ban az évben hasznosítani tudják. Itt kell megemlí tenem a természetes 
újula tokban keletkezett hézagok gondos és szakavatott pótlását. Az adott 
helyen kialakult ökotípusok fenntar tása csak úgy biztosítható, ha az ott 
élő anyafák magvai t használjuk fel a pótlásokhoz szükséges csemeték 
előállításához is. Célirányosnak tűnik ennek az elvnek az érvényesítése 
értékes ál lományaink felújításakor. 

Ott, ahol a tölgypusztulás olyan mér tékű, hogy annak következtében a 
természetes felújítás lehetősége m á r a minimálisra csökkent, nem sza
bad késlekedni: a tarvágást követően a mesterséges erdősítést maradék
talanul el kell végezni. 



AZ ERDŐFELTÁRÁ S FEJLŐDÉS E A PARKERDŐGAZDASÁGBA N 
B Á N Ó LÁSZLÓ 

A Közalapítványi Erdészet megbízá
sából, az 1880-as évek elején épült meg 
a Pilis első erdészeti köves útja, amely 
Pilisszentkereszt, Pilisszentlélek, Pilis
marót községeket kötötte össze 13 km 
hosszúságban. A kitűnő vonalvezetésű 
„Trefort"-utat valószínűleg egykori ró
mai útra alapozták. 

A pilisi erdők nagyarányú feltárása 
a trianoni békeszerződés után kezdődött 
el, miután az ország erdőterülete alig 
egytizedére csökkent, és az erdőgazdál
kodás legfontosabb feladata az ország 
faigényének kielégítése lett. A kialakult 
feltételek erdei vasutak kiépítését iga
zolták. A ló-, öszvér-, illetve gőzvonta-
tású vasutak összesen 34,3 km-es háló
zatot alkottak. Ezek szerepe egy idő után 
megszűnt. 

1928-ban, Loványi Heribert, akkori er
dőgondnok épített a Diósi-völgy oldalá
ban egy trasszírozott földutat, amelyet 
ma is Loványi útnak neveznek. Az 1930-
as években vadászati és erdészeti érde
keket egyaránt szolgáló — összesen 23 
km hosszúságú — erdei kövesúthálózat 
épült a Pilisben, amely a magyar erdé
szeti útépítés első, nagyszabású vállal
kozásai közé tartozott. Az utakat Macz-
kó István tervezte és a koronauradalom 
saját kivitelezésében építette; az építés
vezető Laukó János volt. 

Az 1950-es években indult meg a pi
lisi erdők átfogó feltárása, a Pilismarót 
—Dobogókő fő feltáróút építésével, ame
lyet Pankotai Gábor tervezett, az Erdé
szeti Építő Vállalat kivitelezett, s épí
tésvezetője Boncz Tibor, majd Horváth 
Sándor volt. Ezután különösen a viseg
rádi és pilismaróti, erősen tagolt hegy
vidéken épültek jól tervezett erdei utak 
a termelés és az erdészeti munkák ki
szolgálására, Madas László akkori vi
segrádi erdészetvezető aktív közremű
ködésével. A hálózat összesen 61,7 km 
úttal gyarapodott. Nagy lendületet adott 
a pilisi útépítéseknek az itt rendezett, 
országos jelentőségű műszaki nap (1958). 

Az 1960-as években kibontakozó tö
megturizmust Balassa Gyula, az OEF 
akkori vezetője, előrelátóan irányítani 
kívánta, ezért a visegrádi fellegvár tér
ségének feltárására egy 4,2 km-es út 
megépítését rendelte el, amely már nem
csak erdészeti, hanem közjóléti célokat 
is szolgált. Az utat Szabó Károly ter
vezte, a beruházást Horváth Sándor irá
nyította, az építésvezető Tavas Gyula, 
majd Bene Kálmán volt. Az OEE erdő

feltárási szakosztályának 1987. májusi, 
pilisi ülésén az út elején álló szikla
falra emléktáblát helyeztek el ezzel a 
felírással: „Balassa Gyula panorámaút, 
erdészek tervezték, erdészek építették". 

1964-ben készült el a Pilis-hegység er
dőfeltárási alapterve. Főtervezője Lu-
tonszky Zoltán, munkatársai Riedl Gyu
la, Németh Károly és Seregély Gyula 
voltak. Az alapterv rögzítette, hogy a 
szállítást nagy teherbírású gépkocsikkal 
kell megoldani, ezért a feltáróhálózat fő 
gerincét szolgáló utakat ilyen teherbí
rásúra szükséges kiépíteni. Űj utak épí
tése mellett, pormentes burkolatok ké
szítésére is folytak kísérletek. Kezdet
ben átitatásos makadámutak, majd bi
tumennel felületkezelt burkolatok ígér
tek kedvező eredményt, de sor került 
stabilizált földutak építésére is. 

1965-ben alakult meg a műszaki er
dészet, amelynek vezetője Vida Zoltán 
lett. E szervezetben egy mélyépítő cso
port is működött. 1969-ben készült el a 
pilisi feltárási terv revíziója, amely 
számba vette az elmúlt hét esztendő 
eredményeit, továbbá jó útmutatást kí
nált a hálózat fejlesztésének irányára is. 

1969-ben parkerdőgazdasággá szer
vezték az eddigi erdőgazdaságot. A pi
lisi úthálózat fejlesztésére új pénzügyi 
források nyíltak meg, így a célcsoportos 
parkerdei beruházás és az Országos Ide
genforgalmi Hivatal „kirándulóközpon
tok létesítésére" szánt célberuházása. 

1971-ben a műszaki erdészettől kivált 
építési csoportból önálló építés-, majd 
fő-építésvezetőség alakult a megnöveke
dett feladatok elvégzésére. Ennek első 
megbízott vezetője Ficzere Béla ny. mű
szaki tiszt volt, aki majd negyed évszá
zadon keresztül szolgálta becsülettel ér 
eredményesen a pilisi erdők feltárását. 
Tőle Kelecsényi László vette át a fő
építésvezetőség irányítását, aki addig a 
Börzsöny hegység feltárásának volt ki
tűnő szervezője és megvalósítója. Hor
váth Sándor központi és Kelecsényi 
László üzemi irányításával épült ki a 
Pilisben a többcélú parkúthálózat. A 
munka során új utak létesültek, régi 
utakat korszerűsítettek és sok ezer négy
zetméter aszfaltburkolatot hoztak létre. 

Mivel a fő-építésvezetőség kapacitása 
huzamosabb ideig meghaladta a saját 
feladatait, vállakozott a területén át
haladó közutak korszerűsítésére, illetve 
új közutak építésére is. Ilyen munká
ja volt a Szentendre—Skanzen—Pilis-



szentlászló—Lepence közút részbeni kor
szerűsítése és új szakaszon történő ki
építése, összesen 20 km hosszúságban. 

1981-ben e sorok írója vette át a fő
építésvezetőség irányítását. 1983-ban a 
MÉM Erdőrendezési Szolgálata elkészí
tette a parkerdőgazdaság úthálózatának 
— 1983—1995 között érvényes — fej
lesztési tervét. A szöveges rész megál
lapításai szerint a tájegység területén 
— főleg az elmúlt két évtizedben — 
intenzív útépítés folyt. Az úthálózat fej
lesztését elősegítették a pilisi tájnak 
nyújtott, a turizmus fejlesztését szorgal
mazó támogatások, amelyek eredménye
ként növekedett a közúti hálózat is. 
Emellett jelentős üzemiút-építés is folyt 
a területen, az erdőgazdaság céljainak 
megfelelően, saját forrásból és költség
vetési támogatásból. 

1985-ben Szabados János, az erdőgaz
daság beruházási osztályvezetője vette 
át a pilisi úthálózat fejlesztésének irá
nyítását. 

Napjainkban a Pilis erdészeti útjait 
a következők jellemzik: aszfaltburkolatú 
út 96 km, makadámút 24 km, földút 116 
km hosszúságban található a területen. 

A fejlesztési tervek szerint 1995-ig — 
98 km új üzemi út építésével — gya
korlatilag befejeződik az erdőfeltárás út
építési programja a Pilisben. Az igazi 
gondot ma már nem az évi 10—14 km 
út megépítése jelenti, hanem az elmúlt 
70 év alatt létrehozott úthálózat fenn
tartása. A megoldást meg kell talál
nunk; erre egyaránt kötelez bennünket 
az elődök példája és a jó gazda gon
dossága. 

A FOGATTÓ L A  CSUKLÓ S TRAKTORI G 
V / D A ZOLTÁN 

A mezőgazdasági gépesítés tapasztalatai alapján az erdőgazdaságokban 1955 
—60 között kezdtek megjelenni az első célgépek. A feladat főként a nehéz fi
zikai munka — fatermelés, anyagmozgatás — gépesítése volt. Nálunk — Pan
non néven •—• néhány Hoffer körmöstraktor , illetve csehszlovák gyár tmányú 
EMP elektromos fűrész jelent meg először. Ez utóbbi t ípust követte az MRP 
kétszemélyes motorfűrész. Később megjelent a piacon a szovjet gyár tmányú 
Druzsba (egyszemélyes) gép is, amelyet m á r minden erdészetünk alkalmazott . 
Az évtized végén ál l í tot tunk munkába — Sz 80-as alapgépre szerelt tolólap
pal — egy dózert is, mer t a t r ak to r már javí tot t földutat (szekérutat) igényelt. 
Meredek oldalakon — főként bükkösökben — a visegrádi erdészetnél munká 
ba állt az első kötélpálya is. Javítóbázisokat — hat-nyolc szakmunkással — 
Esztergomban és Visegrádon létesí tet tünk. A munká t számos újítás kidolgozá
sa segítette. 

A HATVANAS ÉVEK ELSŐ FELÉBEN korszerűsödött és megjelent a ma
gyar piacon az első, igazán jó fűrészgép, a STIHL, amely országos tipizálás 
eredménye. Nálunk is ezt alkalmaztuk, megoldva a fakitermelés fűrészelési 
munkáját . Az anyagmozgatás az UNIMOG alkalmazása révén fejlődött. Erre 
az időre esik a lánctalpas közelítés térhódítása SAUER MULI, TDT 55 erdei 
közelítőgépekkel. Ezek alapozták meg a későbbi hosszúfás közelítési technoló
giát. Általános lett a hagyományos lovas közelítés korszerű változata, az ERTI 
és a ná lunk gyár to t t VISEGRÁDI t ípusú közelí tőkerékpárok alkalmazása. A 
kitermelt faanyag már a vágások szélén, a rakodón jelent meg. Az ehhez kap
csolódó feladatok végrehajtása érdekében gyarapodtak az útépítő gépek: dó-
zerok, hengerek, billenős gépkocsik, tolólapos terí tőgépek. Az ország erdőgaz
daságai közül elsőként mi szerveztük meg az útépítés technológiai bemuta
tóját az átemelőházi útépítésen. Fejlődött a javí tóműhely-rendszer : a kisgé
pek Esztergomba, a nagygépek Visegrádra kerültek. A továbblépés fontos ál
lomása volt a visegrádi hajójavító átvétele 1962-ben, amely gépjavító üzem né-



ven szerveződött egységgé. Az országos folyamatoknak megfelelően nálunk 
1965. szeptember elsején jött létre a műszaki erdészet két telephellyel, Eszter
gomban és Visegrádon. 

A HATVANAS ÉVEK MÁSODIK FELÉBEN a műszaki erdészet lett a gaz
dája az erdőgazdaság valamennyi technikai feladatának. Tevékenységi köré
be tartozott a gépek üzemelése, javítása, a mély- és magasépítések kivitele
zése, valamint a válallat anyagellátása. Üj feladatként jelentkezett a szállítás, 
mert egyidejűleg megszűnt az Erdőgazdasági Szállító Vállalat. Gépkocsipark
já t a foglalkoztató erdőgazdaságok kapták meg: nekünk t izenkét da rab MÁVAG 
B 5 t ípusú já rművet adtak át. Ezt a szállítókapacitást a Csepel család 350-es 
és 700-as t ípusával egészítettük ki. Brigádrendszerben, terület i elosztással üze
meltünk úgy, hogy az erdészetek egy-egy kihelyezett kiskocsival és brigád 
igénylésével oldották meg a szállítási, értékesítési feladatokat. Erre az idő
szakra tehető a középtraktorok — ZETOR — TJE 28 — TJE 50 — D4K — MTZ 
— TMP csörlővel felszerelve — általános térhódítása a közelítésben. Ezzel 
egyidejűleg a 120 pár fogat 30—40 pár ra csökkent. 

A szállító gépkocsik olyan u taka t igényeltek, amelyek rossz időben is j á r 
hatók. Az igények kielégítésére saját kőbányarendszer t is létrehoztunk, kő-
törő-osztályozó üzemelési módban. Kialakí tot tunk egy mozgó törőrendszert is, 
alapkő minőséghez. 

A fakitermelésben a hosszúfás t raktoros faanyag-közelítési technológia ho
zott nagy változást. E technológia feldolgozótelepeket igényelt, így megkez
dődött a manipulációs rakodók kiépítése. A hasí tást TH 1 géppel, a kérgezést 
mágocsi VK 16, egri KR 1 — KR 2-vel, az elektromos energiával rendelkező 
telepeken az „egri kalapácsos' géppel oldottuk meg. 

Erre az időre esett az új gazdasági mechanizmus bevezetése, amely további 
lehetőséget és lendületet adott a technika térhódí tásának. Visegrádon — la
katos- és benzines műhellyel — javítócsarnokot épí tet tünk. 

1969—75 KÖZÖTT a gazdasági fellendülés időszakát éltük. Továbblépést je 
lentett a rakodás gépesítése, a tipizálás, a parkkoncepció kialakulása, az épí
tési munkák önálló egységbe szervezése. A rakodás gépesítését a FRAKK— 
Hl AB, a M AZ—HlAB 970, a homlokrakodók, a FRAKK B 1, a baggerek kö
zül az E 302, E0 t ípusok, a targoncák közül pedig a DET 5, a GAZ, a BAL-
CANCAR, s végül a DESTA család fémjelezte. A rakodógépek nagyobb ré 
szét saját k ia lakí tásban áll í tottuk üzembe. A műszaki erdészet — országos igé
nyeket is kielégítve — 32 hosszúfás szerelvényt állított össze. Az egységes 
munkásszállí tást autóbusszal és erdészeti GAZ—UAZ gépkocsikkal oldottuk 
meg. 

A géppark — ,,TEFU"-rendszerben való — üzemeltetése a műszaki erdészet 
feladata maradt . E szakosodás igényesebb és ha tékonyabb munká t tet t lehe
tővé. Az erdőművelésben ál talánosan használatossá vált a talaj előkészítő gép
sor. A csemeteültetés céljaira elterjedt az ERTI-ültetősor. Az időszak végére 
a síkvidéken — Budapesten és Ráckevén — az ápolások gépei is megjelen
e k . Nem szoros technológiában, de használni kezdtünk szárzúzót, UST sor
közi tárcsát, altalajlazítót, permetező és granulátumszórókat . A sor később 
ELLETTAR1 tuskófúróval és POPULUS mélyfúróval egészült ki. 

A műhely fejlesztése során szakosodott a javítás. Négy művezető i rányí tá
sával már hatvan szakmunkás végezte a javítási és beruházási műhe lymunká
kat. Szervizpálya épült, rendszerré szerveződött a szemlerend. Megjelentek a 



műszeres vizsgálat első eszközei: diagnosztikai műszer, elektromos pad, ada-
goló-beállító pad, dinamóvizsgáló pad, az ELKON család első tagjai, az AVRAS 
szekrény stb. 

A HETVENES ÉVEK MÁSODIK FELE a vállalkozások időszaka. A gépesí
tési fejlesztést jelzi a hosszúfás termelési rendszer általánosodása, amelyet mi 
„MAZ-korszaknak" nevezünk. Gyakorivá vál tak az LKT családba tartozó csuk
lós közelítési t raktorok. D 144—FIAT ALL1S DZ 99 önjáró grader , VOLVO— 
FADROMA nagy tel jesí tményű homlokrakodó, VK 16 daruval felszerelt, nagy 
tel jesí tményű kérgezőgép is üzembe lépett . 

A műhelyben megteremte t tük a helybeni időszakos műszaki vizsgáztatás 
feltételeit. Elektromos korszerűsítéssel, majd az udvar betonozásával és új für
dő-öltöző felépítésével alávetőén megjavul tak a munkafeltételek. A gépparkunk 
erre az időre ér te el a csúcsszámot: 125 rendszámos és 80 nem rendszámos 
gép tartozott az ál lományba. Több mint 100 gép jellegű „szerszámmal" — 
motorfűrésszel, döngölővel, kert i t rak tor ra l , fűkaszával stb. — is rendelkez
tünk már . A megnövekedet t anyagforgalom kikényszerí tet te a gépi nyi lvántar
tást, könyvelést. Ezt, 1978-ban, az erdőgazdaságok közül mi oldottuk meg el
sőként. 

A JELENLEGI ÉVTIZEDBEN a közgazdasági környezet szigorodása, a mun
kalehetőségek folyamatos csökkenése szorosabb gazdálkodásra kényszerít ben
nünket . Az önköltség csökkentése létkérdés lett. A ZIL t ípusokat átmeneti leg 
dízelesítettük, majd korszerűbb, olcsóbb üzemű gépekre cseréltük le. Mun
kába álltak az IFA, a SZTÁR, illetve a KAMAZ család gépei. Pénzhiány miatt 
feladtuk a jól bevált Hl AB t ípusokat , és a KAPOSGÉP gyár tmányai t — KCR 
5010—8010 szereztük be. A hasítás, kérgezés gépesítése terén visszalépésre 
kényszerül tünk. A kisebb fahasználati feladatokra az LKT-k helyett olcsóbb 
DFU csuklós t rak torokat ál l í tot tunk munkába . 

A bős—nagymarosi vízi e rőmű építése — a minket érintő területre kimon
dott építési tilalom miat t — lehetet lenné te t te a további műhelyfejlesztést, 
majd 1986-ban kisajátí tották a műszaki erdészet telepét. Az új telephely ki
alakítására Esztergomban kerül sor. Az eddigi, központosított gépüzemeltést 
megszüntetve 1987-ben a termelő erdészetek ál lományába kerültek a gépek. 
E megoldás eredményei t még korai lenne értékelni . 

A JÖVŐRŐL végezetül néhány gondolat. Az új javítóbázis nagyságát úgy 
kell meghatározni , hogy megfeleljen a csökkent, de ha tékonyan üzemelő gép
ál lomány igényeinek. Javí tani kell a műhely technikai felszereltségét. Szük
séges az is, hogy javul janak a gépkezelők szakmai ismeretei, mer t ez nagy 
hatást gyakorol a javítások számára. 

Mezőgazdasági területek forgalmi ára fokozottan függ a hozamképességtől az 
NSZK-ban. Az 1987. évben kereken 32 értékesítés történt, átlagosan 1,41 ha terü
lettel és 32 700,— DMM/ha áron. Ezen belül a jobbak ára 51 ezer, a gyengébbeké 
22 ezer körül mozgott. (Ha ilyen szempontból nézzük a NÉPSZABADSÁG október 
1-jei számában közölt 60 MFt-os tahitótfalui erdőeladást — 310 ha — és az azt 
kezelő Pilisi Áll. Parkerdőgazdaság 1987. évi eredményét — 1058 Ft/ha —, úgy 
az 3%-os kamatlábbal a tökeértéknek öt és félszerese, s ez emelkedő kamatlá
bakkal rohamosan fokozódik.) 

(AFZ, 1988. 47. Ref.: Jérőmé R.) 
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A PILIS I FAFELDOLGOZÁ S 
TÖRTÉNETE 

KŐHALMI JÓZSEF 

A pilisi erdők fakészletének hasznosításában mindvégig elő
nyös szerepet játszott a főváros közelsége és a Duna, ez a nagy
szerű víziút. A kitermelt faanyag évszázadokon keresztül elégí
tette ki a lakosság és a mészégető kemencék tűzifaszükségletét, ki
szolgálta a települések épületfaigényét, nélkülözhetetlen alapanya
gává vált a mezőgazdaságnak, a szénbányászatnak, vasútépítés
nek. A „haszonfa" feldolgozása kézi faragással, illetve hasítással 
történt. Ez a manufaktúra egészen az 1950-es évek elejéig döntő 
szerepet játszott a Pilisben. 

A fa mechanikus feldolgozására történt néhány próbálkozás után, az első 
fűrészüzem Szobon épült ; tulajdonosa, Lutzenbacher Pál, az OEE 1875. évi, 
pilismaróti közgyűlésén muta t t a be. 1919-ben a győri Neuschloss—Lichtig fa-
kereskedő cég — miután megvásárolta a Pilismaróti Közalapítványi Erdőhiva
tal néhány évi véghasználatát — az arra alkalmas rönkanyagot a ma is Fű
rész-tisztásnak nevezett rakodón dolgoztatta fel egy oda telepített keretfűré
szen. Végül 1947-ben a Budapesti Fűrészek Vállalat keretfűrészt állított fel 
a dömsödi farakodón, hogy a kisvasúton oda érkezett faanyagot feldolgozzák. 
A vállalkozást azonban megbuktat ta az a rövidlátó iparpolitikai döntés, amely 
az államerdészettől a Könnyűipar i Minisztérium hatáskörébe utalta át az ösz-
szes fűrészüzemet, majd az új főhatóság a kisebb üzemeket — így a dömösit 
is — 1949-ben haladéktalanul felszámolta. 

Fagyártmány 

1954-ben néhány erdőgazdaság a fagyártmány termelését abba az i rányba 
kezdte fejleszteni, hogy bizonyos választékokat szalagfűrészen állítson elő. így 
Visegrádon egy 800-as szalagfűrészt helyeztek üzembe, amelyen termeléke
nyebben lehetett előállítani kisvasúti talpfát, szőlőkarót, és új választékként 
jelentkezett a „szőrös deszka", amelyből bányadeszka, bányabéléspalló, vad
kerítésdeszka stb .került ki. Amikor a fagyártmánytermelő munkások már + 1 
mm pontossággal tudtak fűrészelni, megindult a parkettaléc termelése és az 
export küszöbdeszka gyártása. Ezt követően fagyártmány-termelő műhelyek 
alakultak Esztergomban, Dömösön, Szentendrén, Pilisszentkereszten, Cséven. 
A fakitermelésben megjelent az új választék: a fagyártmány fa. A jórészt sarj 
eredetű pilisi erdők fájának nagyobbik részét — gyenge minősége miatt — 
egyre nehezebben lehetett eladni, olyannyira, hogy az 1960-as évek második 
felében 6 ezer m° eladatlan tölgy fűrészrönk gyűlt össze a rakodókon. Az er
dőgazdaság akkori vezetése támogatta az erdészetek azon törekvéseit, hogy 
a szorult helyzetből kiutat keressenek. 



Faház, lambéria 

A visegrádi erdészet hozzáfogott olyan félkész és késztermékek gyártásához, 
amelyek már meghaladták a „szőrös deszka" színvonalát, továbbá a lombos 
fákból készült á ruk számára igyekezett piacot teremteni . Az 1967. év szilvesz
terén adta át az építőipar a főváros akkori legmodernebb szállodáját, a Hotel 
Budapestet, melynek 3 ezer m 2 összfelületű tölgyfa burkolatá t és pincecsárdá
jának teljes berendezését a visegrádi erdészet készítette és szerelte fel. A kö
zel 1 millió forintos vállalkozás sikere megalapozta a pilisi fafeldolgozás jö
vőjét, mer t beléptünk az építő- és vendéglátóipar területére, felkeltettük a 
belsőépítészek érdeklődését tölgy, kőris, cseresznye, juhar , dió, szil fafajaink 
iránt. 

A vállalkozás valamennyi résztvevője meggyőződött arról, hogy nem lehe
tetlen egyszerre az élvonalba kerülni , és kialakult az az elhatározás, hogy Vi
segrádon kell kiépíteni egy olyan alsórakodót, ahová az erdőgazdaság vala
mennyi, a r ra alkalmas ipari fáját beszállítják, ott felfűrészelik és fel is dol
gozzák. A tervezést az ERFATERV végezte, a kivitelezés pedig saját rezsiben 
indult meg. Az 1969 január jában megalakult parkerdőgazdaság az eddig ösz-
szegyűlt termelési és vállalkozói tapasztalatok alapján, már átfogó tervet tu 
dott készíteni a fahasznosítás teljes körű fejlesztésére: 

az új fűrészüzem vágjon fel 12—14 ezer ra3 fűrészrönköt és 2—3 
ezer m? fagyártmány fát, egyúttal gyártson parkettalécet és szé-
lezett fűrészárut, a füstgázszárító szárítson le 2—2,5 ezer m? fű
részárut, a továbbfeldolgozó üzem pedig minél értékesebb fél
kész, illetve készterméket hozzon létre. Fogadja a rönktér az 
erdészetektől beérkezett hengeresfát, azt osztályozza és lássa el 
vele a fűrészcsarnokot. 

A fejlesztés határai t megszabta a ta r tamosán kitermelhető, mintegy 85 ezer 
m 3 /ev fatömeg és annak minősége, a megvalósítás ütemét pedig az e célra 
mozgósítható pénzügyi fedezet diktálta. Első lépésként 1969 elején Lepencén, a 
félig kész fűrészcsarnokban megindult egy GRA 65-ös lengyel keretfűrész 
próbaüzeme és még ebben az évben 3500 m 3 hengeresfát fűrészelt le. Az éven
kénti feldolgozott famennyiség 1000 m3-ben, a következőképpen alakult: 

1969. 1974. 1979. 1984. 1987. 

3,5 17,2 20,8 19,4 15,2 

Ugyanekkor Esztergomban — a fagyártmánytermelő és az épületasztalos
műhely összevonásával — jelentős fafeldolgozó üzem alakult ki. Az itt dolgozó 
kitűnő mesteremberek nemcsak a feladatok szolid kivitelezéséhez értettek, ha
nem a termelékeny munka megszervezéséhez is. Sok szép termék került ki a 
kezük alól. 

Az idegenforgalom országos fellendülése a szálloda- és vendéglátóipar to
vábbi fejlesztését hozta magával . A parkerdőgazdaság — jó hírét kamatoztat
va — egyedi falburkolatok, álmennyezetek, berendezések gyártásával és ezek 
helyszíni szerelésével vette ki részét a rangos szállodák építéséből. Ezek sorá
ba tartozik a baltonfaüredi Annabella (1968), a visegrádi Sylvanus (1970—71), 
a Hotel Intercontinental (1972), a dobogókői Hotel Nimród (1972), a MÉM-
vendégház (1974), a Vigadó (1975—76), a Hotel Hilton (1978—79), a HoíeZ. No-
votel (1981), a MEDOSZ-vendégház (1980—81). A vendéglátóipar számára ét-



termek, csárdák, borozók belső berendezéseit állítottuk elő és rendeztük be. 
Említésre méltó a budapesti Danubius Étterem (1968), a balatonfüredi Balaton 
Étterem (1970), a szentendrei Matthias Söröző (1974), a budapesti Rózsadomb 
Söröző (1975), a budapesti Gundel Étterem (1978), a budapesti Bagolyvár Sö
röző (1979), a budai Margitkert (1981), a mogyoróhegyi étterem (1981), a nagy-
villámi étterem (1978—79). E sorban érdekes megbízás volt egy Tokióban meg
nyíló magyar ét terem teljes berendezésének elkészítése (1973). Itt a bútoro
kat tölgyből gyártot tuk, majd kékre pácoltuk. 

Neves belsőépítészekkel kialakult munkakapcsolataink megnyitották annak 
lehetőségét, hogy egyes vállalatok különböző célú épületeit, helyiségeit egyedi 
tervek alapján berendezzük. 

Az 1971. évi Budapesti Nemzetközi Vásáron kiállított falburkolatok, ülőgar
ni túrák és vendéglátóipari berendezések színvonaláért és minőségéért a BNV 
egyik fődíját kapta meg a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság. 1970—72 között 
részt vet tünk a Fővárosi Temetkezési Intézet ravatalozóinak rekonstrukciós 
munkájában is, a Farkasrét i , Rákoskeresztúri, Kerepesi és Pestszentlőrinci te 
metőkben. 

1972-ben a gazdaság fafeldolgozó kollektívája eddigi legnagyobb és legkoc
kázatosabb vállalkozását hajtotta végre Bakuban, az ARTEX Külkereskedel
mi Vállalat megbízásából, amikor az ott épülő új kul túrpalota háromezer sze
mélyes színháztermének teljes berendezését gyártot ta le és szerelte fel a hely
színen, 8 millió forintért. A pilisi juharból és tölgyből készült akusztikus fal
burkolatok, álmennyezetek és színpadi kulisszák sok ezer négyzetmétere hir
dette a magyar erdők és erdészek sikerét. 

Koporsó 

A vállalkozásokhoz szükséges faanyag jó részét vásároltuk, ezért a kialakult 
termékszerkezet nem oldotta meg az évről évre jelentkező, gyenge minőségű 
tölgy—cser rönkféleségek kedvezőbb hasznosítását. Bíró Antal tanácsadónk 
1968-ban javasolta a koporsógyártás megszervezését, mer t ez a termék éppen 
az említett alapanyagot igényli nagy mennyiségben, azonkívül szériában gyár t 
ható kevés szakmunkással, és lekötheti a fafeldolgozó kapacitás jelentős ré 
szét. A Fővárosi Temetkezési Intézettel megindult tárgyalások sikerrel jár tak. 
Az intézet — hosszú távú együttműködési megállapodás keretében — 1969-től 
7 millió Ft-os részesedést vállalt a lepencei továbbfeldolgozó üzem felépíté
sében. Még ebben az évben ezer darab koporsót készített az esztergomi fafel
dolgozó üzem, és 1970-ben már megfeszített munkával , a piacon eddig talál
ható színvonalnál sokkal jobb minőségben teljesítettük a megrendeléseket. A 
kedvező indulás megszilárdította a két vállalat közötti, ma is élő kapcsolatot. 
A koporsógyártás számszerű alakulása: 

1909. 1974. 1979. 1984. 1987. 

1 000 3 256 7 745 7 632 20 820 

Bútoralkatrész 

A következő lépésünk az volt, hogy a jobb minőségű tölgy- és bükkanyag-
ból értékesebb árut gyártsunk. Erre az akkor fejlesztés alatt álló bútor ipar 
kínált lehetőséget, amelynek éppen az alapanyaggyártó és -tároló kapacitása 
szűkült be. A Szék- és Kárpitosipari Vállalat termékei mutatkoztak rnegfelelő-



nek arra, hogy alkatrészeik gyár tására vállalkozzunk. Alapos előkészítés és si
keres próbatermelés után, a kölcsönös érdekek szem előtt tar tásával és az 
egymás iránti bizalom kiérlelésével, 1973-tól ugyancsak hosszú távú együtt
működés jött létre közöttünk. Mi a feldolgozáshoz felhasznált alapanyagot el
adási áron terhel tük át, míg az egyes erdőgazdaságok a sokkal alacsonyabb 
fagyár tmány fa áron, így a konkurenciaharcban csak szabatos, jó minőségű 
áruval és határ idők pontos betar tásával tud tunk felülkerekedni a közel 50%-
kal magasabb áraink mellett. A bútor-alkatrész-termelés mennyiségi alakulása, 
m3-ben: 

1969. 1974. 1979. 1934. 1937. 

— 798 1403 833 506 

Erdei bútor, ragasztott fa 

A pilisi parkerdő „bebútorozása" (erdei padok, asztalok, esőbeállók, fahidak, 
jelzőtáblák, gyermekjátszóterek, játékok készítése) új termékcsoport beveze
tését igényelte. A kivitelezési tervek nagy részét az esztergomi tervezőiroda 
készítette el és jól használható katalógus formájában kapták kézhez az erdé
szetek, amelyek a leállított fagyártmánytermelő műhelyükben gyártot ták le a 
saját terüle tükön szükséges parkerdei berendezéseket. Később, amikor már 
kereskedelmi forgalomba kerül tek a közkedvelt erdei bútorok és játszótéri 
berendezések, ezeket a jó minőség és a pontos szállítási készség biztosítására, 
a Visegrádon kialakított fafeldolgozó üzemben kezdték el gyártani , és a mai 
napig is számottevő szerepet já tszanak az erdőgazdaság fafeldolgozásában. 

A ragasztott fatartók európai alkalmazásának rohamos elterjedése az 1950-
es években indult meg. Nálunk az első kísérletek — 1972-ben — kedvező ered
ménnyel zárul tak az esztergomi üzemben, a Faipari Kutatóintézettel közös fej
lesztési p rogram keretében. A viszonylag egyszerű, orsós préspadon 20 m hosz-
szú, hajlított, ragasztott fenyőtartókat tud tunk előállítani. Ezt a terméket azért 
vontuk be gyár tmányaink közé, hogy a tervezők ilyen i rányú igényét is ki 
tudjuk elégíteni. Sikeres vállalkozásunk volt a hévízi és a harkányi termál
fürdők belső termei mennyezetgerendáinak, a sárospataki művelődési ház ra
gasztott fatartóinak, majd a visegrádi ju r ták hajlított tar tóbordáinak kivite
lezése. 

A hagyományos fagyártmányok közül néhányat , korszerű termelési rend
szerben, a kereskedelmi igényeknek megfelelően, tovább termel tünk. Például 
1982-ben — kedvezőtlen állomány viszonyaink ellenére — szinte mi termeltük 
a legtöbb normál talpfát az országban. Néhány fagyártmány termelésének 
mennyiségi változása, m?-ben: 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

Normál talpfa 89 242 — 117 184 90 47 
Kisvasúti talpfa 824 414 401 407 675 760 1217 614 749 1039 
Bányadeszka 3794 3397 2289 2396 2906 2114 1298 980 1808 1397 
Parkettaléc 580 924 1202 1120 289 51 650 378 391 658 
Palettadeszka 769 599 930 954 804 332 182 1090 785 125 



Normál talpfa — 589 958 550 528 — — — 
Kisvasúti talpfa 580 350 568 781 858 848 845 750 
Bányadeszka 1296 1291 1893 1506 415 802 221 180 
Parkettaléc 584 321 25 
Palettadeszka 281 107 56 

Fafeldolgozó erdészet 

1972. július l-jétől, a visegrádi erdészet szervezetéből kivált a fafeldolgozó 
üzem, és önálló termelőegységgé vált, „fafeldolgozó erdészet" néven. 1972-ben 
már az új feldolgozócsaronkban folyt a munka , és 1973 végéig befejeződtek az 
építkezések, valamint a porelszívó rendszerek és a központi fűtés szerelése. 
1974-ben az utak, a rönktér és a készárutér épült ki. Ezen időszak legnagyobb 
gondja az volt, hogy teljes erővel folyt a termelés, s közben erőltetett ü tem
ben az építkezés is. Mégis ez volt az az időszak, amikor a lelkesedés, a szor
galom és a vállalkozás sikerébe vetett bizalom pótolta mind a gyártási hagyo
mányt, mind a modern technikát. 

1974-ben valósult meg az az eredeti elképzelés, hogy az alapanyag hosszú
fában érkezzék a lepencei rakodóra. Ekkor jelenik meg a rönktéren az első 
hosszúfás MAZ szállítószerelvény, amelyet Vida Zoltán és munkatársai alakí
tot tak ki. Ezután már it t darabolják fel a hosszúfát a végterméknek megfelelő, 
méretekre, itt válik a hulladékfából tűzifa. 

1975-ben egy Canalli hasító szalagfűrészt áll í tottunk be a fűrészcsarnokba, 
s vele együtt egy teljes Wolmer élezőegység állt munkába . A fűrészelés minő
sége — a duzzasztott fűrészfogak nyomán — jelentősen javult. 

A következő évek tapasztalatai azt jelezték, hogy a fafeldolgozás termelési 
értékét meg kell többszörözni ahhoz, hogy eredményesebb legyen az ágazat. 
A feladat megoldása érdekében az adott a lapanyagra támaszkodó technikai 
és technológiai fejlesztést haj tot tunk végre 1980—82 között. Ekkor állítottuk 
be azt az ESTERER keretfűrészt, amely már a vékony és rövid anyagot is 
fel tudta vágni, továbbá — a Pidun, NSZK-beli céggel kötött kooperációs szer
ződés keretében — olyan gépcsoportot szereltünk fel, amelyen a gyorsszárítás, 
a darabolás, a hossztolás, a méretre gyalulás, a ragasztás és a préselés műve
leteit jó minőségben el lehet végezni. Az új a lapanyagként jelentkező „táblák
ból" szabászattal, a „tömbökből" pedig esztergályozással sokféle végterméket 
tudtunk előállítani. A röktéren — különböző próbálkozások u tán — a „kalo-
dás" rönkosztályozás alakult ki, amely most m á r biztosítja a fűrészcsarnok 
igényeinek pontos kiszolgálását (Schandl Lajos munka tá r sunk újítása). 

Az a bizonyosság, hogy a fafeldolgozási ágazat további eredményességét 
hosszú távon a koporsógyártás fejlesztése biztosítja, a r ra késztette az erdő
gazdaság vezetését, hogy a Fővárosi Temetkezési Intézet igényeit meghaladó 
mennyiségben gyártson, és ezt országos terítésben értékesítse. A „táblásítás", 
a koporsótípusok továbbfejlesztése, valamint a furnírozás bevezetése sikere
sen szolgálták ezt a célt. Az 1 m3 felfűrészelt alapanyagra vonatkozó árbevétel 
és eredmény alakulása (EFt): 

1970 1974 1979 1987 
Árbevétel 1634 2010 2890 9990 
Eredmény 281 16 700 3152 



Az elmúlt 20 esztendő céltudatos fejlesztőmunkájának eredménye olyan fa
feldolgozó kapacitás lett, amely az erdőgazdaság adottságaira alapozódik, és 
képes 

gyenge minőségű alapanyagból is magas értékű készterméket 

gyártani . Kialakult a fakitermelés és a fafeldolgozás egymásra utaltsága, 
amely egyre szorosabb együt tműködésre készteti az erdészeteket annak érde
kében, hogy minél jobban hasznosuljon a pilisi erdők hosszú évtizedek alatt 
megtermelődő fája. 

A VADÁSZA T É S A VADGAZDÁLKODÁS EREDMÉNYE I 
CSADA FERENC 

A Dunazug erdészetileg és vadászati-
lag hosszú időn át kincstári birtok volt. 
A Visegrádi-hegység területe rendkívül 
szabdalt, a változatos élőhely és a bő 
források jó búvóhelyet kínálnak a vad
nak. A Duna észak és kelet felé lezár
ja a területet, amely szarvasok telelő
helye. Elődeink felfigyeltek erre és ki
rályi vadászterületet alakítottak ki. 

Térségünk a második világháború után 
is vadrezervátum maradt, nem adták 
bérbe. A visegrádi erdészet területe ad
ta a jelenlegi, 40 ezer hektáros üzemi 
vadászterületünk magvát. Ezt bővítet
ték elődeink. Fénykorát az 1967. évi 
bérbe adások előtt élte, amikor a va
dászterület határa Budapesttől a bécsi 
úton, Dorog—Esztergom térségébe veze
tett. Ezt még kiegészítette a Gerecsében 
(Gombáspuszta) egy 4500 ha-os vadász
terület. 1964. augusztus 1-jéig 60 ezer 
ha vadászterület tartozott összesen az 
akkori Pilisi Állami Erdőgazdasághoz. A 
háború utáni vadbőség megteremtése és 
a vadászterület növelése terén elévül
hetetlen érdemeket szerzett Dvorak Osz
kár, az akkori pilisi vadászati főfelügye
lő. 1964-től a vadászati jog az újonnan 
alakult Visegrádi Állami Vadgazdaság
hoz került, s annak felszámolásakor, 
1969. január l-jén került újra vissza a 
jelenlegi Pilisi Állami Parkerdőgazda
sághoz. 

A vadgazdálkodást és a vadászatot 
négy erdészet szervezésében végezzük. 
Nem hoztunk létre vadász-erdészetet, 
abból az elgondolásból, hogy az erdé
szet és vadászat gondja egy kézben ma
radjon. Általában a kerületvezető erdé
szek vadásztatnak, de dolgozik még né

hány kerületvezető vadász is kapcsolt 
munkakörrel. Ez a szervezés rendkívül 
fellendítette a vadásztatást, egy időben 
negyven külföldi vendéget tudunk fo
gadni egyéni vadászatra. 

Meggyőződéssel állíthatjuk: jelenleg 
tudjuk, mennyi vadunk van. Sok éven 
át abba a hibába estünk — mint leg
többen az országban —, hogy nem vol
tunk képesek számba venni a szarvast. 
Nagy tévedéseinkre enyhítő körülmény, 
hogy a Pilis erdőrengetegének igen erős 
szívóhatása van és a téli vadvonulás 
sem közömbös. 

Az üzemterv szerint 700 szarvast, 550 
őzet, 350 muflont, 300 vaddisznót bír el 
vadászterületünk. Ma még minden vad
fajból több van; felemelt vadlelövési 
tervvel és a vadászati idényen kívüli 
lelövésekkel igyekszünk megközelíteni a 
fenntartható állományt. Felkészülünk 
arra is, hogy a jövőben a kiadásokkal 
legalább azonos árbevételt érjünk el, 
mert tudjuk, hogy a vadállomány csök
kenésével nem lesz kevesebb a ráfordí
tás. 

A 700 db-os létszámú, 1 : l-es ivar
arányú, ideális kormegoszlású szarvas
állományból évente 35 db, 4—12 éves 
bika fog terítékre kerülni, ami négy és 
félszer kevesebb a 15 éves átlagnál. Két 
200—300 ha-os vadaskert tudja majd a 
kieső árbevételt pótolni. Az első kert 
létesítését Visegrád—Dunabogdány kö
zött, Kühlenberg-hegy körzetében már 
elkezdtük. A vadaskertet elhagyott és idő
közben aljnövényzettel beerdősült me
zőgazdasági területekből, rontott és gyen
ge fatermesztést mutató erdőkből ala-



kítottuk ki. A tervezett vadsűrűség: 1 
db szarvasegység/ha. 

A szarvas, az őz és a muflon trófeás 
egyedeinek 98%-át, a vaddisznónak pe
dig 30%-át külföldiek lövik le. Ezzel a 

módszerrel érjük el, hogy 1988-ban a 
vadászati exportterv 17 millió, az ösz-
szes árbevételi terv 21 millió forintot 
tett ki. A várható ágazati eredmény 3 
millió forint. A trófeák alakulását a táb
lázatok mutatják. 

Állományszabályozás (db) 

Szarvas Öz Muflon Vaddisznó 

1969—1987 között lőtt 8962 2158 1631 7569 
Éves átlag 472 114 86 398 
1988. évi terv 550 210 250 400 

Gímszarvasbika-trófeák 1983—1987 között 

Év 
Lőtt bika 

(db) Arany Ezüst Bronz 
összes 
érmes % 

1983. 178 5 25 30 17 
1984. 136 — 4 19 23 17 
1985. 151 1 5 19 25 17 
1986. 127 — 2 18 20 16 
1987. 146 3 5 20 28 19 

ö s s z e s e n : 738 4 21 101 126 17,07 

Özbaktrófeák 1983--1987 között 

Év 
Lőtt bak 

(db) Arany Ezüst Bronz 
Összes 
érmes % 

1983. 57 
1984. 51 — 1 1 2 
1985. 58 — 1 — 1 2 
1986. 45 — — — — — 
1987. 59 1 1 — 2 3 

ö s s z e s e n : 270 1 2 1 4 1,48 

Muí'Ionkostrófeák 1983—1987 között 

Év 
Lőtt kos 

(db) Arany Ezüst Bronz 
összes 
érmes 0/ 

/ ii 

1983. 43 1 9 10 23 
1984. 49 — — 7 7 14 
1985. 41 — — 5 5 12 
1986. 35 — 1 7 8 23 
1987. 36 — 1 7 8 22 

ö s s z e s e n : 204 3 35 38 18,63 



A legkiválób trófeák jellemző adatai: 

1. Bruno Steinkraus 1974. szeptember 
20-án, a szentendrei területen lőtt egy 
10 kg-os trófeájú bikát. Szárhossz: 
117 :114 = 115,5 cm. Ágak száma 7 : 7 = 
= 14-es. Rózsa: 24,8 : 24,5 =24,65 cm. A 
bika 11 éves volt. Minősítése: + 1 . Pon
tozás: 213,08. 

2. Norbert Krieger 1987. szeptember 
27-én, szintén a szentendrei területen 
lőtt 12 kg-os trófeájú bikát. Szárhossz: 
104,2:117,9 = 111,05 cm. Agak száma: 
13:13=26-os. Rózsa: 28:27 = 27,5 cm. 
A bika 12 éves volt. Minősítés: + 1 . Pon
tozás: 241,56. 

Amint látható, őzállományunk gyen
ge trófeákat rak fel. Az egyetlen, arany
érmes bak 1987-ben, Pilisszentkereszt te
rületén esett. Ottó Hoffstatter ejtett el 
egy 510 g-os trófeájú, 144,9 pontot elért, 
5 éves bakot. 1988-ban két ezüstérmes 
őzbakot lőttek területünkön. Paul Lind-
ner 460 g-os trófeájú, 115,67 pontos, 7 
éves, Walter Polacek 380 g-os trófeájú, 
121,55 pontos, 7 éves őzbakot ejtett el. 

Muflontrófeáink jobbára kis ívűek, 
szűk állásúak, befelé növök. 

A két legjobb trófea adatai: 

1. Elejtette Ulrich Büchel, 1986-ban. 
Szarvhossz: 77:77,5 = 77,25 cm. Körmé
ret, első harmad 24,4 : 23,4 = 23,9 cm. 7 
éves. Minősítés: + 1 . Pontszám: 199,95. 

2. Elejtette Herraann Schwere, 1987-
ben. Szarvhossz: 77 : 77,6 =77,3 cm. Kör
méret, első harmada 24,2 : 24,1 = 24,15 
cm. 8 éves. Minősítés: + 1 . Pontszám: 
195,55. 

Vadkanból 50—60 db esik évente, zö
mében 18 cm alatti trófeával. Néhány 
érmes akad. A zsákmányolt agyarnak 
csak egy része kerül bírálatra, általá
ban akkor, ha vendégvadász lőtte. A 
rendelkezésemre álló adatok szerint, a 
két legjobb trófea a következő volt: 

1. Norbert Krieger, 1980-ban, Pilis
szentkereszten lőtt aranyérmes vadkant. 
A nagyagyar mérete: 23,4:23,7 cm. 
Pontszáma: 113,9. 

2. Gottfried Michael 1987-ben, Viseg
rád körzetében, szintén aranyérmes kant 
lőtt. A nagyagyarak mérete: 22,8 :23,3 
= 23,05 cm. Pontszám: 121,7. 

350 ha vadföldünk van, mely nyáron 
változatos vadlegelőt, télen pedig jó mi
nőségű szálas és lédús takarmányt biz
tosít a vadnak. Éves téli takarmány
szükségletünk a következő: 3000 q szá
las, 2000 q lédús, 3000 q szemes. Ezt a 
vad minden évben jó minőségben meg
kapja 500 ha-onkénti sűrűségű szarvas
etetőkben, továbbá a szórókon, etetőpa
dokon. Táppal nem etetünk de vala
mennyi sózónk nyomelemekkel és vita
minokkal dúsított tápsóval üzemel. 

Korszerű rétgazdálkodást folytatunk 
100 ha erdei réten, továbbá sarjaztatott 
vadlegelőket alakítottunk ki az elsődle
gesen vadászati célú erdőrészletekben. 

Nyolc vadászházunk van. Évenként 
350—400 külföldi vadászt fogadunk egyé
ni és társas vadászatra. Gondjaink kö
zé tartozik, hogy 10 főnél több személy 
elhelyezésére nincs vadászház, és a vad-
disznó-hajtóvadászat vendégeit szállo
dákban kell elhelyezni és étkeztetni. 

A vadászati módok közül jelentős sze
repet kap a barkácsolás. Sokat adunk a 
szokásokra és a hagyományokra. A kül
földi vendégeket kísérő szakszemélyze
tünk általában beszél németül. Törzs
vendégeink megelégedéssel távoznak, 
megbecsüljük és tiszteljük az évek óta 
visszatérő vadászcsoportokat. 

Célul tűztük ki a Pilis szarvasállomá
nyának minőségi javítását. Erdészeten
ként 4 — összesen 16 — db, 7 kg fe
letti agaiacssúlyú bika lőhető évenként. 
Véleményem szerint a súlyhatárt még 
alacsonyabbra kellene venni. Sajnos ez
zel a vadászvendégek és a szakszemély
zet tagjai nem értenek egyet, és állan
dóan kibúvót keresnek. 1969—1987 kö
zött összesen 2929 db bika került terí
tékre; ez évi átlagban 154 db. 

Apróvadunk gyakorlatilag nincs, az 
erdőszéleken elterülő mezőgazdasági te
rület erre nem alkalmas. Ilyen irányú 
fejlesztési lehetőségeink és törekvéseink 
nincsenek. 

A lapban megjelent írások szerzői: Iványi Pál, Budapest Főváros Tanácsának volt 
elnöke, az MSZMP KB titkára. Dr. Anda István főigazgató-helyettes, Bárányi Ka
talin műszaki vezető; Bánó László fő-építésvezető; Bene Kálmán főelőadó; dr. 
Berdár Béla főigazgató; Csada Ferenc főelőadó; Csizmazia András osztályvezető; 
Eőry Lászlóné osztályvezető; Halász Tibor tervezőiroda-vezető; Kállay György fő
előadó; Kőhalmi József üzemvezető; dr. Madas László ny. igazgató; Sánta Antal 
főelőadó; ifj. dr. Sólymos Rezső erdészetvezető; Szabados János osztályvezető; 
dr. Szikra Dezső főigazgató-helyettes; Szommer József osztályvezető-helyettes; Vida 

Zoltán erdészetvezető, a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság dolgozói. 



KÜLÖNLEGES TERÜLETGAZDÁLKODÁS I KÖVETELMÉNYE K 
KÁLLAY GYÖRGY 

A gazdálkodás, de a területgazdálkodás szempontjából is meghatározó, hogy 
a Pilisi Állami Parkerdőgazdaság jelentős része négy szempontból is különle
ges figyelmet kapot t : kiemelt üdülőkörzet, parkerdő, három tájvédelmi körzet 
létesült a térségben, itt található a pilisi bioszféra-rezervátum. A parkerdő
gazdaság területébe öt úrbéres erdőbirtokosság ékelődik, amelynek erdejét 
szakmailag a gazdaság kezeli. 

A sajátságokból adódik, hogy rendkívül sokrétű területgazdálkodási igény
nek, illetve fokozott igénybevételnek van kitéve ez a térség. Ezek közül — a 
teljesség igénye nélkül — az alábbiak a legfontosabbak: vonalas létesítmények 
(utak, víz- és villany, gáz-, hővezetékek) elhelyezése; építési körzetek (lakó
telep, üdülőterület, zárt kert és kapcsolódó létesítményei) kialakítása; sport-, 
turista- és idegenforgalmi beruházásokhoz (kempingek, szállodák, büfék stb.) 
területbiztosítás. Fokozott igény mutatkozik a magántulajdonosok részéről is 
(telekbérlet, mezőgazdasági terület használata stb.), de állandóan számolnunk 
kell az önkényes területfoglalásokkal, főleg a belterületek és zárt kertek ha
tárán. A sokrétű feladatot és igényt az alábbi szervezeti formában és a vázolt 
elvek alapján igyekszünk végrehajtani, megoldani. 

A területgazdálkodási munka a központban működő igazgatási csoporthoz 
tartozik, amely egy fő teljes, egy fő részmunkaidős területrendezőből és egy 
fő adminisztrátorból áll. A tevékenységet segíti a vállalati jogtanácsos. A fő
város területen gazdálkodó erdészetnél szintén egy területrendező segíti a mun
kát. Egy geodéta — megfelelő segédszemélyezettel — a területi határokat mé
ri fel és állandósítja. 

Terülctgazdálkodásunk alapelvei: 

— minden négyzetméter terület megtartásáért és minden fáért harcolni kell; 
— a helyhez kötött beruházások területigényét sokoldalúan kell mérlegelni 

és csak a legszükségesebb igénybevételt szabad engedélyezni; 
— terület bérbe adására, ideiglenes használatára csak a peremterületeken 

és megfelelő térítés ellenében kerülhet sor; 
— az igénybe vett területekért a helyben kialakult, hivatalos forgalmi ér

téket kérjük kártalanításul; 
— az átadott területek pótlására alapot létesítettünk, melynek felhasználá

sával területünkhöz kapcsolódó ingatlanokat vásárolunk; 
— a regionális és helyi rendezési tervekben igyekszünk a parkerdőgazdaság 

érdekeit érvényesíteni. 

Intézkedéseink során mindig szem előtt kell t a r tanunk a parkerdőgazdaság 
távlati fejlesztési és gazdálkodási terveit. így bizonyos körzeteket igyekszünk 
érintetlenül hagyni. Más területeket pedig — éppen a nagy nyomás leveze
tésére — „feláldozunk", és ezeknél bizonyos igényeknek eleget teszünk (pl. 
idegenforgalom, városrendezés, községfejlesztés stb.). Megint más — parlag — 
területek átvételével vagy felvásárlásával fejlesztési céljainkat segítjük. E cé
lok között említhetjük erdőgazdálkodási, vadászati, vadföldgazdálkodási, t á j 
védelmi érdekcinket. 

Ezeket, az intézkedéseket több mint tíz éve következetesén végrehajtjuk 
annak ellenére, hogy az évek során rendkívül sok ellentéttel, hatósági buk-



tatóval, jogszabályi hézaggal és egyéni vagy csoportérdekekkel kellett meg-
küzdenünk. 

A gyakorlati lépésekkel és intézkedésekkel sikerült bizonyos frekventált 
területeket megmentenünk a beépítéstől, parcellázástól (pl. Visegrád, Pilisszent
kereszt, Pilisszentlászló, Dunabogdány területén). Az elmúlt két esztendőben 
25,3 ha-ral csökkent a parkerdőgazdaság területe, míg ugyanezen időszak alatt 
142,2 ha területet vettünk át, vásároltunk fel. 

A területek értékét statisztikailag elemezve a következő számokat kapjuk: 
a tőlünk eleső területekért a beruházók átlagosan 2,6 millió Ft /ha összeget 
fizettek, míg az ál talunk felvásárolt területek „vételára" 0,05 millió Ft/ha. 

Nyilvánvaló, hogy éppen a főváros és a Duna-kanyar adta speciális hely
zet nem teszi összehasonlíthatóvá területgazdálkodási tevékenységünket más 
erdőgazdaság ilyen i rányú munkájával . Azt azonban hangsúlyozni kell, hogy 
ezt a helyzetet időben —• és súlyának megfelelően — felismertük. 

A területgazdálkodási és fejlesztési elképzelések eddig helyesnek bizonyul
tak, és ezért nem túlzás a nagy létszámú alkalmazotti személyzet foglalkoz
tatása. 

MŰSZAKI FEJLESZTÉSI , BERUHÁZÁS I SAJÁTOSSÁGO K 
SZABADOS JÁNOS 

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság az 
ágazaton belül az elsők között válasz
totta szét szervezetileg is a műszaki fej
lesztési és beruházási feladatokat az 
üzemfenntartás és műszaki ellátás teen
dőitől. A beruházási funkció szervezeti 
leválasztását az a — ma még sokak ál
tal vitatott — szükségszerűség indokol
ja, hogy a beruházások műszaki-gazda
sági előkészítése és megvalósításuk szer
vezése a szorosan vett szakmai (erdé
szeti, faiparosi, gépészeti, építészeti, vil
lamossági) ismereteken kívül speciá
lis beruházói ismereteket és főként gya
korlatot igényel. További ösztönző erőt 
jelentett az a tendencia, amely a „terv
gazdálkodási" szemléletről a piacgazdál
kodás irányába való elmozdulás révén 
felértékelte a vállalati fejlesztések és 
beruházási döntések megalapozott elő
készítését. A parkerdőgazdaság sajátos
ságai miatt egy speciális szempont is 
adódott a beruházási szervezet összeté
telének meghatározására. A közjóléti 
feladatok és az idegenforgalom, vendég
látás súlya a gazdaság működésében azt 
eredményezi, hogy a teljes beruházási 
tevékenységen belül az építési-szerelési 
beruházások aránya jóval magasabb 
mint a többi erdőgazdaságnál. Köztu
dott, hogy az építési beruházások mű
szaki tervezési és hatósági engedélyezési 
eljárásai hosszabb és „küzdelmesebb" 
előkészítést igényelnek mint a gépvá
sárlások. 

Az előzőekben vázolt felismerések és 
igények alapján a parkerdőgazdaság a 
korábbi, ágazati szemléletű beruházási 
rendszer helyett egy létesítménycentri
kus szervezetet hozott létre 1986-ban. Ez 
a szervezet a fejlesztési-beruházási fo
lyamatot a döntéselőkészítéstől az üzem
be helyezésig átfogja, és létesítményfe
lelősi rendszerben irányítja a beruházá
sok műszaki, gazdasági, pénzügyi és 
zervezési feladatait. 

A nagyobb fejlesztések előkészítésénél 
kétlépcsős döntési mechanizmust vezet
tünk be. A feladat jellegétől függően 
szerveződött vállalati team — a döntés
re alkalmas fejlesztési célt meghatároz
va — dokumentációt állít össze. Ezt 
vállalatvezetői zsűri értékeli, és dönt a 
fejlesztési cél elfogadásáról, elvetéséről, 
esetleg további változatok kidologozásá-
ról. A fejlesztési cél elfogadását köve
tően kezdődhet az előkészítés második 
szakasza. Ekkor készülnek el a műszaki 
tervek, a hatósági egyeztetések, és ezek 
alapján a beruházási költségeket össze
foglaló beruházási program. Csak a 
program elfogadását dokumentáló enge
délyokirat jogosít a megvalósítás meg
kezdésére. 

A beruházói ismereteknek és gyakor
latnak köszönhetően, a parkerdőgazda
ság a tenderek hazai bevezetésétől kezd
ve él az építési-szerelési munkák ver
senytárgyalásos vállalkozásba adási le-



hetőségével. A ma még jogosan kriti
zált versenytárgyalások sikertelenségei
nek csak egyik oka a referenciaképes
ség hiánya, vagy a háttéripar hiánygaz
dálkodása. Elengedhetetlen feltétel a 
megfelelő megrendelői felkészültség is. 

A parkerdőgazdaság gyakorlatában az 
elmúlt évek versenytárgyalással válla
latba adott beruházásai közül a jól elő
készítettek kevesebb „váratlan" meg
lepetéssel szolgáltak, és nemcsak árban, 
határidőben, de működésükben is sike
resebbek voltak. 

A BALATONFÜRED I ZÖLDÖVEZET I TERVEZŐIROD A TEVÉKENYSÉG E 
HALÁSZ TIBOR 

A zöldövezet-tervező iroda jogelődjét, a „Balaton környékét fásító erdésze
tet" 1955-ben alapította az Országos Erdészeti Főigazgatóság. Az erdészet 
feladatát a Balaton-környék fásítási terveinek elkészítése és kivitelezése ké
pezte. 1962-ben dolgozta ki a balatoni üdülőkörzet első, hosszú távú erdőtele
pítési programját , amelynek nyomán több ezer hek tá r erdő és fásítás létesült 
a tó körül. Többszöri átszervezés után, 1984-ben került az iroda a Pilisi Álla
mi Parkerdőgazdasághoz, olyan szervezethez, amelynek profilja hasonló az 
irodáéhoz: az erdők üdülési és védelmi funkcióinak növelése, a jóléti erdőgaz
dálkodás elősegítése. 

A 13 fős környezetvédelmi, városrendezési és közgazdász szakmérnöki ké
pesítéssel is rendelkező erdő- és kertészmérnökökből álló iroda a tervezési 
feladatok igen széles skáláját képes ellátni. Munkája fokozatosan, a fellépő 
igények által formálva alakult és terjedt ki az ország egész területére. 1964-
ben elsőként Salgótarján zöldövezeti terve készült el, melyet további 60 város 
terve követett — köztük Budapest és környéke zöldövezeti terve is. Ma már 
a tervek második, harmadik ütemének elkészítésére érkeznek a megrendelé
sek. A regionális tervek sorát a Velencei-tó környékének távlati fásítási terve 
nyitotta meg 1965-ben. Együttműködés alakult ki az építész tervezőirodákkal; 
az iroda altervezőként részt vesz az üdülőkörzetek, városok rendezési tervei 
erdészeti és zöldterületi szakági munkarészeinek elkészítésében. Fontos és 
szakmai szempontból is érdekes munkák a különböző természetvédelmi fej
lesztési és fenntartási tervek (Barcsi, Zselici, Budai Tájvédelmi Körzet stb.), a 
parkrekonstrukciós tervek (szabadkígyósi, gödöllői, körmendi stb. parkok), az 
arborétumok fejlesztési tervei, a különböző hatástanulmányok. 

Az erdők üdülési célú hasznosítását segíti elő a közel 50 parkerdőfejlesztési 
terv, autóspihenők, erdei tornapályák és a legkülönbözőbb parkerdei létesítmé
nyek, berendezések tervei. Az iroda elkészítette a parkerdei létesítmények szá
mítógépes nyi lvántar tására alkalmas felmérését a parkerdőgazdaság egész t e 
rületére. A környezetvédelem előtérbe kerülése megmutatkozik a tervezési fel
adatokban is. Rekultivációs tervek (fenyőfői bauxitbánya, Thorez Bányaüzem 
stb.), talajvédelmi, útfásítási, víztározó- és vízfolyásvédő fásítási tervek sora 
készült el az elmúlt években. 

Az iroda legnagyobb, folyamatban levő munkája egy — a Hajdú-Bihar me
gyei meliorációs tervekhez kapcsolódó •— komplex fásítási tanulmányterv, 
amely már előkészülete a közelmúltban megfogalmazott, új országos erdőte
lepítési programnak. További megyék is jelezték ezirányú tervezési igényü
ket. Az iroda jövőbeni munkáját várhatóan továbbra is az erdészeti ágazat 
különleges szakmai igényeket támasztó tervezési feladatai alkotják, amelyek 
célja az emberi környezet védelme, formálása, szebbé tétele, a lakosság élet
körülményeinek javítása. 



SZÁMÍTÁSTECHNIKAI FEJLESZTÉSE K 
CSIZMAZIA ANDRÁS—EŐRY LÁSZLÓNÉ 

A Pilisi Állami Parkerdőgazdaság ad
minisztrációs munkáját kezdetben a tel
jes manualitás jellemezte. 1971-ben lé
pett be az első gép, egy ötgyűjtős AS-
COTA. 1971—1977 között, további AS-
COTA gépeken végeztük a főkönyvi fo
lyószámla-könyvelést, a költséganalitika 
vezetését a műszaki erdészetünknél, a 
vásárolt anyag és fogyóeszköz nyilván
tartását, a fizikai bérelszámolást. 1977-
ben anyag- és fogyóeszköz-nyilvántartá
sunkat a még ma is üzemelő R 20-as 
nagy számítógépre szerveztük. 1979-ben 
a teljesen elhasználódott és korszerűt
lenné vált ASCOTA gépek kiváltására 
DARO 1720 könyvelőgépet, majd 1981-
ben ROBOTRON 1750-es könyvelőauto
matákat vettünk. A DARO 1720 két évig 
szolgálta a parkerdőgazdaság adminiszt
rációját, a számlázást és a főkönyvi fo
lyószámla-könyvelést. 1981-ben a RO
BOTRON 1750-es gépekkel nálunk is 
megjelent a mágneses adathordozó, mág
nescsíkos karton formájában. Ezen gé
pek használata szükségessé tette jelen
leg is jól alkalmazható kódrendszerünk, 
alapjának lerakását, s mintegy 5—6 év
re megoldottuk a parkerdőgazdaság köz
pontjában a főkönyvi folyószámla-köny
velést, a költséganalitikai elszámolásokat, 
a számlázást, a termelvénykönyvelést, az 
állóeszközök egyedi nyilvántartását, va
lamint a műszaki erdészetünknél a me
netlevél-feldolgozást és a fizikai bér
számfejtést. 

1984—85-ben a mikrogépek a válla
latok számára is elérhető kategóriába 
kerültek. Mivel a ROBOTRON gépek 
elavultak, dönteni kellett kiváltásuk mi
kéntjéről. 1985-ben világossá vált, hogy 
az ÍBM-kompatibilis gépcsalád válik 
szabvánnyá az egész világon, így 1986-
ban már ilyen irányban folytattuk fej
lesztéseinket. 1986—87-ben fokozatosan 
kiváltottuk az elavult ROBOTRON 
könyvelőgépeken futó rendszereket. El
sőként a számlázás került ÍBM-kompa
tibilis gépre, majd a segédüzem és a 
termeivénykönyvelés. 1987-ben a fő
könyvi könyvelés és költséganalitika, va
lamint az ezekből származtatott mér

leglapok rendszere is átkerült. 1988 mi
nőségi ugrást jelentett azon irányban, 
hogy az adatokat keletkezési helyükön, 
egyszer rögzítsük, és a megfelelő szin
tekre feldolgozott formában, információ
ként továbbítsuk. Az erdészeteket saját 
gépekkel láttuk el. Ez módot ad arra, 
hogy a náluk keletkező adatok feldol
gozásával informáltságuk napra készebb 
legyen. 

Figyelembe véve a magyar telefonvo
nal-lehetőségeket, az egységek és a köz
pont közötti információáramlást mágne
ses adathordozók közlekedtetésére épít
jük. Az erdészeteknél bevezetett első 
programok a fizikai bérelszámolást és 
a menetlevél-feldolgozást szolgálják. 
Ezek beindításával az 1988-ban életbe 
lépett iszabályozó változások terhei alól 
az egységek adminisztratív személyzete 
nagymértékben mentesült. 

Ma már a költséganalitika is az er
dészetek és a központ közötti, osztott 
rendszerben működik, továbbá az álló
eszköz-nyilvántartás gépre vitelét is 
megoldottuk. Ezzel a gépparkkal a vá
sárolt anyaggazdálkodási rendszerünket 
is saját üzemeltetésbe vonjuk. Ezt ed
dig az ERSZ-nél dolgoztattuk fel. 

Igyekszünk a számítástechnikát be
vezetni mindenütt, ahol attól minőségi 
javulás vagy kapacitásfelszabadulás vár
ható. Így apránként bevezettük a szö
vegszerkesztési támogatást a gépelésnél, 
de érdekességként, még a telefonhívá
sok átvállalásában is. A fő irány mel
lett az egységek kezdeményezéseinek is 
teret adunk. Erre jó példa a fő-építés
vezetőség, ahol a specifikus igényeket a 
csak részükre fejlesztett programok tá
mogatják. Rendszereinket más erdőgaz
daságok is átvették és alkalmazzák. 

Az 1989-es év feladata, hogy a sok üze
melő rendszert komplex egésszé csiszol
juk össze. A gépek testközelbe kerülése 
az erdészeteknél lehetőséget teremt a 
konkrét mérnöki és gazdálkodási mun
ka támogatására. Ezen extenzív szakasz 
után nagyon fontos a kiépült informá
ciós bázis minél teljesebb körű ki
használásának megszervezése. 
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R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 

1989. II. negyedév 

ÁPRILIS: 

11. Erdőrendezési szakosztály — Budapest, ERSZ-központ 
Bitterlich-féle tükrös relaszkóp alkalmazása (erdőrendezési csoporttal 
közös rendezvény) 

12. Miskolci csoport — Miskolc, Technika háza 
Barátossy Gábor: Az erdősültség fokozásának népgazdasági és környe
zetvédelmi jelentősége (megyei fásítási ankét keretében) 

13. Debreceni csoport 
Dr. Herpay Imre: Az OEE 1986—1990. évek távlati fejlesztési célkitűzése, 
feladatai az új törvények keretei között (megyei fásítási hónap ünnep
sége keretében) 

13., 14h Szolnoki csoport — Tiszakürti Arborétum 
Megyei fásítási hónap megnyitása 

20. Balassagyarmati csoport — Balassagyarmat, IEFAG-központ 
Dr. Igmándy Zoltán: Kocsánytalantölgy-pusztulás 
Egri csoport — Nagybátony, erdészet 
Választékoló- és jelölő verseny 
Mátrafüredi csoport — Mátrafüred, erd. szakközépiskola 
Dr. Sólymos Rezső: Erdőművelésünk az ezredforduló küszöbén 
Nagykanizsai csoport 
Fásítási ankét 
Nyíregyházi csoport — Nyíregyháza, FEFAG-központ 
Gáspár-Hantos Géza: Üj erdőtervek gyakorlati alkalmazása 
Osztrogonácz János: Erdőgazdálkodásunk fejlesztésének időszerű kér
dései 
Baranya megyei csoport — Pécs 
Tapasztalatcsere az erdészeti igazgatók, műszaki vezetők és kerületveze
tők részére 
Soproni csoport 
Fásítási hónap megnyitása 
Dr. Bársony Lajos: CSVTS szakembereinek programja 
Székesfehérvári csoport 
Madarak és fák napja keretében: A Mezőföldi EVAG tájfásítási és park
építési tevékenysége — videofilmen 
Szombathelyi csoport 
Fásítási ankét 
Pilisi csoport — Visegrád 
Szakmai nap: fahasználat — gépek 
Budapesti csoport — Budapest, Anker köz 1., 141. 
Dr. Sólymos Rezső: Erdészet és etika 



Gépesítési szakosztály 
Csehszlovákiai tanulmányút: a dél-szlovákiai erdőgazdasági gépesítés 
helyzete gyártástól az üzemeltetésig 
Balatonfelvidéki csoport — Keszthely, EFAG területe 

Tapasztalatcsere: Az erdőfelújítás gépesítése (gépbemutató és az üze
meltetési munka értékelése) 

MÁJUS: 

5. Oktatási és közművelődési bizottság 
Oktatási .ankét Szegeden 
Emléktábla-avatás Teodorovits Ferenc munkássága elismeréséül, 
Ásotthalmán 

9. Dr. Herpay Imre — Bp., Anker köz 1., 141. 
Erdészeti politika 

10. Győr-Sopron megyei tsz-csoport 
Szakmai tanulmányút a szombathelyi FALCO-ban, jáki és jelihálási 
arborétumlátogatás 

19. Debreceni csoport — Ohat 
Öry András: Természetvédelmi feladatok és gondok a Hortobágyon 
(erdők napja keretében) 

19. Miskolci csoport — Miskolc, BEFAG-székház 
Erdőgazdaságunk feladatai a hatékonyabb gazdálkodás érdekében (elő
adók az EFAG vezetői) 

19., 9 h Vértesi csoport (Tatabánya) — Oroszlány 
Hartdégen Mátyás—Magasi Pál: Rontott erdők átalakítása 

16. Győri csoport — Kapuvár 
Dr. Gergácz József—Balsay Endre: Tapasztalatok a hansági nemesnyára-
sok egészségi állapotával kapcsolatban — Helyszíni tapasztalatcsere 

23. Nemzetközi kapcsolatok bizottsága 
Az egyesület és a FENTO kapcsolata, a kapcsolatok fejlesztése 

24. Szolnoki csoport — monori erdészet 
Szöőr Levente—dr. Szemerédy Miklós: Beszámoló a kanadai és finnországi 

szakmai tapasztalatokról 

27. Vadgazdálkodási szakosztály — Szolnok, NEFAG 
A NEFAG vadgazdálkodásának tanulmányozása; 
Hortobágyi Nemzeti Park megtekintése 
Budapesti MN-csoport — MN-erdőgazdaság-központ 
Szabó Győző: Primer termékek értékesítésének exportlehetőségei 
Mihály Sándor: Gyérítésekben alkalmazható munkarendszerek műszaki -
gazdasági jellemzői 
Tapasztalatcsere a lovasberényi erdészetnél: vadgazdálkodás helyzeté
nek értékelése, trófeabemutató megtekintése 
Erdészeteknél „Madarak és fák napja", az ált. iskolai tanulók részére 
Erdővédelmi szakosztály — Somogyi EFAG 
Kocsányos tölgyesek és égeresek erdővédelmi tapasztalatai 
Egri csoport 
Ártéri telepítés — tapasztalatcsere, egri erdészet 
Választékolás — tapasztaltacsere, felnémeti fűrészüzem 
Meddőhányókon létrehozott kísérleti telepek — tapasztalatcsere, 
parádfürdői erdészet 
Nagykanizsai csoport 
Tanulmányút a Balatonfelvidéki EFAG-hoz 
Baranya megyei csoport — Pécs 
Erdők napja 



JÚNIUS: 

Soproni csoport — Sopron, TÁEG-központ 
Németh Ferenc: A soproni parkerdők 
Veszprém, MÉM-csoport — Veszprém, ERSZ-központ 
Dr. Débreczy Zsolt: Az erdészeti határtermőhelyek florisztikai és erdő
gazdasági értékelése 
Pilisi csoport — Visegrád 
Jelölőverseny 
„Erdészek napja" — pilisi technikustalálkozó 
Budapesti csoport — Bp., Anker köz 1., 141. 
Merkel Gábor: „Erdőgazdálkodás Magyarországon" — filmvetítés 
Szociálpolitikai (szociológiai) bizottság — Bp., Anker köz 1., 141. 

Dr. Tóth Árpád: Az erdőmérnök-kutatás eredményei 
Dr. Lükő István: Az erdőtervezésben dolgozó erdőmérnökök helyzetéről 
készült jelentés ismertetése, tennivalók 
Erdei vasutak szakosztály — Bp., Anker köz 1., 141. * 
Vasúttörténeti áttekintés 
Gazdaságtani szakosztály — Bp., Anker köz 1., 141. 
Az erdőfenntartásról szóló, 16/1985. MÉM. sz. rendelet vizsgálata köz
gazdasági szempontból 
Erdőfeltárási szakosztály — Nyíregyháza, EFAG 
Frankó János: Síkvidéki erdőterületek faanyagmozgatási (közelítési) 
kérdései és ahhoz szükséges erdőfeltárási munkák; erdészeti központok 
bekötőútjai. 
Rendszerszervezési szakosztály — Bp., Anker köz 1., 141. 

Az erdőfelügyelőségek számítástechnikai munkáinak bemutatása 

8. Budapesti erdőfelügyelőségi csoport 
Dr. Király László: Aktuális erdőrendezési kérdések 
Marschall Tamás: Az új erdőtervek gyakorlati alkalmazásának tapasz
talatai 

8—10. OEE — Budapest 
A tölgypusztulás biológiája — előadások, vita, tanulmányút (a Magyar 
Biológiai Társasággal közös rendezvény) 

9. Miskolci csoport — Miskolc, Technika Háza 
Dr. Bondor Antal: A modern erdészeti kutatás az erdőgazdálkodás ha

tékonyságának szolgálatában 
13. Győri csoport — Mosonmagyaróvár, erdészet 

Erdészetek közti tapasztalatcsere 

14—16. Győr-Sopron megyei tsz-csoport — Csorna, Hanság, Rábaköz 
Megyei mgtsz-erdész továbbképzés 

Klubfoglalkozás szakmai-etikai és közéleti témakörökben 

15. Balassagyarmati csoport — Balassagyarmat, IEFAG-központ 
Komáromy Márton: A lombos fűrészáru belföldi és külpiaci elhelyezési, 
értékesítési és felhasználási lehetőségei 

15., 10h Erdőhasználati szakosztály — Sopron, EFE 
Az erdőművelés, fahasználat oktatása és a gyakorlati végrehajtás össz
hangjának elősegítésére 

16—17. Erdőrendezési szakosztály — Debrecen 
Erdőrendezési verseny 

16—17. Debreceni csoport 
Tanulmányút a Zemplén-hegység erdőgazdálkodásának tanulmányozásá

ra; bodrogközi nyárasokban tapasztalatcsere. 

23. Miskolci csoport — sajóvölgyi erdészet 
A Sajó-völgy természetvédelmi és közjóléti jelentősége 
Előadó: Réczi Győző 



27. OEE — Bp., Anker köz 1., 141. 
Dr. Balázs István: Egyesületi munka a termelőszövetkezetekben 

Budakeszi csoport — gödöllői erdészet 
Egri csoport 
Erdőművelési, vadgazdálkodási tapasztalatcsere: felsőtárkányi erdészet 
Ártéri erdőgazdálkodás tanulmányozása: felsőtárkányi erdészet 
Erdészeti Múzeum megtekintése, Szilvásvárad 
Balaton-felvidéki csoport — Keszthely, EFAG-központ 
Dr. Marosvölgyi Béla: Az erdészeti gépüzemeltetés időszerű kérdései 
Veszprém, MÉM-csoport 
Tanulmányút a Dráva és Mura menti szlavóntölgy-gazdálkodás 
tanulmányozására 
Budapesti MN-csoport 
Erdőművelési és csemetekerti szakemberek részére tapasztalatcsere a 
Kisalföldi EFAG területén 
Madarak és fák napja az erdészeteknél az általános iskolai tanulók 
részére 
Budapesti intézőbizottság — Bp., Anker köz 1., 141. 
Merkel Gábor: Az Erdőfenntartási Alap korszerűsítése 

Erdőrendezési csoport — Bp., ERSZ-központ 
Dr. Sólymos Rezső: Az erdőrendezés erdészetpolitikai helye és szerepe 
Kereskedelmi szakosztály — Miskolc, BEFAG-központ 
Az erdőgazdaság kibontakozási lehetősége a jelenlegi termelés, fejlesz
tés és a kereskedelem tükrében 

(A rendezvények pontos helyéről, idejéről a bizottságok, szakosztályok vezetői, 
111. a helyi csoportok titkárai adnak felvilágosítást.) 

* 

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének elnöksége, a szö
vetség megalakulásának 40 éves évfordulója alkalmával, 1988. december 16-án, 
Miskolcon — a Technika Házának egyidejű felavatásával — kihelyezett és kibő
vített ünnepi ülést tartott. Az ülésen megjelent és felszólalt Grósz Károly, az 
MSZMP főtitkára. Az ünnepi ülés keretében dr. Tóth János, az MTESZ főtitkára 
számolt be a 40 év munkájáról és adta át az elnökség által adományozott, 1988. 
évi MTESZ-díjakat a kiemelkedő társadalmi munkát elismerendő aktivistáknak. 
Egyesületünket érintően Jérőme René, a szerkesztőbizottság főmunkatársa része
sült az MTESZ-díjban. 

* 

Az OEE választmánya 1988. november 30-án, Budapesten, dr. Herpay Imre elnök 
vezetésével ülést tartott. A választmány nagy érdeklődés kíséretében előbb meg
hallgatta dr. Henczi Lajosnak, az MTESZ főtitkárhelyettesének „A társadalmi 
szervek szerepe a politikai intézményrendszerek reformjában" c. előadását, majd 
Gémesi József tájékoztató előadását a fagazdaság 1988. évi várható teljesítményé
ről és az 1989. évi feladatokról. Az egyesület vezető szerveinek 1989. évi munka
tervét Gáspár-Hantos Géza főtitkár ismertette, amelyet a választmány jóváhagyott. 

* 

Egyesületünk főtitkára 1988. november 22-én, megbeszélésre hívta össze a köz
ponti szakmai bizottságok és szakosztályok vezetőit, értékelve az évi munkájukat 
és irányelveket adva az 1989. évi feladatokra. 

A HELYI CSOPORTOK ÉLETÉBŐL 

A budapesti intézőbizottság 1988. no
vember 19-én, vitadélutánt szervezett. 
Dr. Gergely Sándor agrármérnök, a Ka-
rancs Mgtsz elnöke élénk vitát kiváltó 
előadást tartott „Egy lakossági erdőtele
pítési program lehetősége vagy lehetet

lenülése" címmel. Előadásának központi 
gondolata az energiaerdő, mint a mar
ginális mezőgazdasági területek egyik 
racionális hasznosítási módja. Foglalko
zott a biomassza — mint potenciális 
energiaforrás — előnyeivel és hátrányai-



val. Koncepciója, ül, számításai szerint, 
2040-ig 770 ezer hektár erdőtelepítés és 
fásítás lehetséges. Koncepciójában új és 
figyelmet érdemlő gondolat egy új for
rás bevonása: a lakossági vállalkozás. 
Az előadó szerint 2040-re ezer ha lakos
sági erdő telepíthető. Az elhangzottak
hoz Boross György, dr. Csötönyi József, 
Deszpot László, Farkas László, Frits Ot
tó, dr. Halasi Gyula, Henter Pál, Hibbey 
Albert, dr. Király Pál, Sipőcz Ernő, 
Schmidt László, Tóth Alajos, Virágh Já
nos szóltak hozzá. 

(Dr. Csötönyi József) 

* 
A bajai csoport a Mecseki EFAG pécs-

váradi erdészetének területén tanulmány
úton vett részt. A bolyi csemetekertben 
Szendrődi János erdőművelési főmérnök, 
helyi csoporttitkár és Sirasai István pécs-
váradi erdészeti igazgató fogadták a ven
dégeket A kert és berendezéseinek, ered
ményeinek ismertetése, bemutatása után 
a püspökszentlászlói arborétumot jár
ták be, majd az erdészet legnagyobb fel
újítóvágásaival ismerkedtek. A pécsvá-
radi vár megtekintése és a tapasztala
tok kiértékelésével ért véget a program. 

(Tóth Imre) 
* 

A nagykanizsai csoport 1988. október 
26-án, a számítástechnika gyakorlati al
kalmazása a ZEFAG-nál és az 1990-ig 
tartó fejlesztési program témakörben vi
tadélutánt rendezett. Gyakorlati bemu
tatókkal kísért előadást tartottak: Nagy 
László vezérigazgató-helyettes „A vál
lalati koncepció részletes bemutatása", 
Skriha László szervező (SZÜV) „A rend
szer megvalósításának gyakorlati felada
tai", „Bér- és munkaügyi program fej
lesztése", Bohár Lajos szervező (SZÜV) 
„Pénzügyi programfejlesztés", Rejczi 
Balázs szervező (ERTI) „Fahasználati 
pragramfejlesztés" címmel. A nagy ér
deklődést kiváltott előadások után élénk 
vita alakult ki. (Dr. Páll Miklós) 

* 

A gyulai csoport 1988. november 29-én, 
„Az én erdőm, az én munkám" címmel 
sikeres programot, tapasztalatcserét ren
dezett a gyulai erdészet mályvádi er
dészkerületében. A megye erdész szak
emberei előtt Zanócz István erdésztech
nikus, kerületvezető erdész adott szá
mot több évtizedes munkájáról. A prog
ram házigazdája érdekes történelmi át
tekintést adott a Körös-vidék ősi erdő
területeiről, majd a helyszínen mutatta 
be az „erdejét". A bemutató után élénk 

vita alakult ki a látottakról és hallot
takról. A résztvevők kiemelték a szak
mai hasznosságot az ilyen jellegű ren
dezvényekről, annál is inkább, mert le
hetőséget teremt az egyén meghatározó 
szerepének hangsúlyozására és az erdész 
önmegvalósítására. (Puskás Lajos) 

* 

A veszprémi MÉM-csoport 1988. no
vember l-jén, az erdőgazdálkodás, erdő
tervezés, erdőfelügyelet közgazdasági 
kapcsolatai témakörben vitanapot ren
dezett. Zachar Miklós gazdasági igazgató 
előadásában feltárta a gazdálkodás-ter
vezés-felügyelet közgazdasági összefüg
géseit. Kulcsfontosságúnak tartotta a 
helyes vágáskor megállapítását, a vég
használati besorolásokat, a nevelővágá
sok előírását és a felújítások szakmai 
és pénzügyi feltételeit. A gazdaság ered
ményes működésének lehetőségét kell, 
hogy magába foglalja a jó erdőterv. A 
végrehajtáshoz a felügyelet szakszerű el
lenőrző, nyilvántartó munkája is elen
gedhetetlen. Az előadást Nagy Miklós 
igazgató és dr. Péti Miklós irodaigazga
tó-helyettes korreferátuma egészítette ki. 
A tagság az elhangzottak felett élénk vi
tát kezdeményezett, felvetődött többek 
között a vadkár, mint kényszerű be
folyásoló tényező a felújítások tervezé
sénél. Többen javasolták az erdőtervek 
sürgősségi előírásainak egyszerűsítését 
és a régebben alkalmazott, hármas sür
gősségi előírás újbóli alkalmazását. Az 
összefoglaló után a résztvevők megte
kintették a BEFAG erdőgazdálkodását 
bemutató videofilmet. 

A csoport 1988. november 25-én az 
1988. évi zárórendezvényét Huszárok-
előpusztán tartotta. A rendezvény Moór 
Gyula osztályvezető „Veszprém megye 
tájvédelmi körzetei" című, vetítettképes 
előadásával kezdődött. Az előadás kere
tében a megyei tájvédelmi körzetek 
részletes ismertetése mellett átfogó ké
pet kaptunk a természetvédelmi tevé
kenység kialakulásának történetéről és 
a jelenleg működő szervezet felépítésé
ről. Fuják József ny. igazgató a Plitvi-
cei Nemzeti Parkról tartott részletes — 
vetített képekkel illusztrált — előadásá
ban érdekes ismereteket adott a termé
szeti szépségek bemutatása mellett a vi
lághírű nemzeti park szervezeti rend
szeréről és hazai vonatkozásban is meg
szívlelendő, önálló, rentábilis gazdálko
dásáról. Az előadások és hozzászólások 
után dr. Péti Miklós titkár ismertette 
a csoport 1989. évi munkatervét. Nagy 
Miklós igazgató, a csoport elnöke indít
ványozta, hogy az év közben megürese
dett gazdasági felelősi beosztásra válasz-



szák meg Matyasovszky András tagtár
sat, aki pontos, rendszeres munkájával 
már eddig is sokat segítette a csoport 
tevékenységét. A jelöléssel egyetértve, 
egyhangúlag gazdasági felelőssé válasz
tották Matyasovszky András erdőfelügye
lőt. A rendezvényt követő baráti beszél
getésen és eszmecserén részt vett Gás
pár-Hantos Géza főtitkár is. 

(Dr. Péti Miklós) 

A szakmai továbbképzés keretében a 
helyi csoportoknál a következő előadá
sokat tartották. 

BUDAPESTEN: 

Dr. Tasnádi Gábor „Gombatermesztés 
a Távol-Keleten", 

BAJÁN: 

Gáspár-Hantos Géza „Az Országos Er
dészeti Adattár adatai és az adatok 
beszerzési lehetőségei", 
Dr. Herpay Imre „Aggályok a tarta
mos erdőgazdálkodás ellen ösztönző 
feltételek miatt az OEE tagsága és 
vezetősége körében", 

HUSZÁROKELÖPUSZTÁN: 

Füle Szilveszter „Trófeabírálatok ta
pasztalatai Keszthelyen", 
Dr. Lengyel László „A vadkárok ala
kulása a BEFAG-nál az utóbbi öt év
ben", 
Vállus Gábor „Az új vadászati tör
vény előkészítésével kapcsolatos kér
dések", 

NAGYKANIZSÁN: 

Wegroszta Zoltán—Feiszt Ottó „Zala 
megyei élenjáró technológiák, zalai 
termékek versenyképessége" címmel. 

Halálozás 

Takács Ernő, a Soproni Erdészeti Szak
középiskolában 1988. június 15-én érett
ségizett, 1988. június 25-én autóbaleset 
következtében életét vesztette. Temeté
se 1988. július 6-án volt Veszprémben, 
ahol a családtagok és helyi ismerősein 
kívül a IV. A. osztály 38 tanulója, a 
környékbeli erdészdiákok és tanárok kí
sérték utolsó útjára. 

1988 tavaszán dr. Goór József (1930— 
1988) erdőmérnököt kísérték utolsó út
jára gyászoló családtagjai, barátai és 
munkatársai. Zala megyében, Tomaföl-
dön, 1930-ban született. Munkásságát a 
zalaegerszegi erdőgazdaság monostor
apáti erdészeténél — mint könyvelő — 
kezdte. 1962-ben szerezte meg erdőmér
nöki diplomáját. A képesítés megszer
zése után ügyvezető igazgatóként a Nyu
gat-magyarországi Erdőgazdasági és Fa
ipari Egyesülésnél dolgozott, később a 
Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
sághoz került, igazgatóhelyettesi mun
kakörbe. 1977-től már az ÉRDÉRT Vál
lalatnál kezdetben gazdasági szaktanács
adó, majd 1980-tól mint közgazdasági fő
osztályvezető tevékenykedett. Gyakorlati 
közgazdász volt, műszaki doktori érte
kezését közgazdaságtanból készítette. A 
Munka Érdemrend bronz fokozatának 
birtokosaként mindvégig bizonyított. 

* 
Tömpe István, egyesületünk tisztelet

beli tagja, 1988. december 15-én, 80 éves 
korában, elhunyt. 

A Mező Imre úti temető Munkásmoz
galmi Panteonjában, 1988. december 20-án, 
a végtisztességen egyesületünket dr. Her
pay Imre elnök, dr. Király Pál alelnök 
és Gáspár-Hantos Géza főtitkár képvi
selte. A magyar erdésztársadalom „Utol
só erdészüdvözlettel" feliratú koszorú 
elhelyezésével vett búcsút tiszteletbeli 
tagtársunktól. 

AZ ERDö SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA. E lnök : dr. Sólymos Rezső, a mezőgazdasági t u d o m á n y 
(erdészet) doktora, Budapes t ; f ő m u n k a t á r s : Jérőmé René, Budapes t . — Tagok : dr. Balázs 
István, Budapes t ; Barátossy Gábor, Budapes t ; dr. Berdár Béla, Visegrád; dr. Bondor Antal, 
a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdészet) kandidá tusa , Budapes t ; Bus Mária, Veszprém; Cebe 
Zoltán, Szombathely ; dr . Csötönyi József, Budapes t ; Deák István, T a m á s i ; dr. Firbás Oszkár, 
Sopron; Gáspár-Hantos Géza, Budapes t ; dr. Göbölös Antal, Kecskemét ; dr. Herpay Imre, 
a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdészet) kandidá tusa , Sopron ; Kadlicsek János, Miskolc; Keszthe
lyi István, Budapes t ; Király Pál, Budapes t ; dr. Királyi Ernő, a közgazdasági t u d o m á n y kand i 
dátusa, Budapes t ; Korbonszky Kazimirné, Vác ; Krámer Antal, P é c s ; Lőcsey Iván, Budapes t ; 
Mészáros Béla, Szombathe ly ; dr . Rácz Antal, a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdészet) kand idá tusa , 
Budapes t ; Solymosi József, Budapes t ; Stddel Károly, Győr ; dr. Szepesi László, a mezőgazdasági 
t udomány (erdészet) doktora , Budapes t ; dr. Szodfridt Ivást, a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdé
szet) kandidá tusa , Sopron ; dr. Szikra Dezső, Visegrád; Tóth László, Szolnok; dr. Tóth Sándor, 

a mezőgazdasági t u d o m á n y (erdészet) kandidá tusa , Budapes t ; Varga Béla, Eger. 




