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A társadalom és a közjó céljait szolgálja a Magyar Tudományos Akadémia és 
a MÉM erdészeti bizottsága rendezvénysorozata. Üdvözlöm a mostani vállal
kozást, amely a t ipikus mezőgazdasági területeken termesztet t nyá r és akác fa
fajok kutatási eredményeinek ismertetésére és a lkalmazására ad hasznos t a 
pasztalatokat . 

Közismert, hogy Európa mezőgazdaságában, főleg Nyugat -Európában , jelen
tős felhalmozott élelmiszerkészletek vannak. Az agrotechnika fejlődése, a ne
mesítési eredmények alkalmazása a mezőgazdasági termelést olyan szintre emel
te, hogy a korábbiakná l lényegesen kisebb terüle teken képes megtermelni 
a lakosság ellátását szolgáló élelmiszereket. Nyilvánvaló, hogy emiat t számot
tevő területek szabadulnak fel a mezőgazdasági termelésből és hasznosítá
sukról egyéb úton kell gondoskodni. 

A földhasznosítás egyik legígéretesebb lehetőságét az erdőgazdál
kodás ígéri. 

A fatermesztés út ján többféle célra hasznosítható nyersanyag kerül a gaz
dasági életbe, dc ami még ennél is fontosabb, az újabb erdők tovább javít ják 
a bioszféra állapotát és teszik kedvezőbbé az emberi élet minőségét. Az euró
pai erdők fennmaradását sokféle élő és élettelen károsító veszélyezteti. Kö
zülük talán a legtöbbször a környezeti á r t a lmaka t emlegetik, amelyek korunk 
újszerű fapusztulását okozzák. Jelentős erdőterületek, főleg fenyvesek káro
sodtak Nyugat- és Észak-Európában az immisszió á r ta lma, majd a különböző 
gomba- és rovarbetegségek miatt . A vázolt helyzet mia t t az egyes országok 
módosítot ták az agrárpol i t ikán belül erdészeti pol i t ikájukat is. Az erdők fenn
tar tása, egészségének megóvása és fejlesztése kerül t ma az államok többségében 
az első helyre. 

Magyarországon alapvetően hasonló a helyzet az európaihoz. Nálunk is na
pirenden van az agrárpoli t ika megújítása. Az agrárpol i t ikának alapvető fel
adata marad, hogy biztosítsa a parasztság boldogulását és szembenézve az élel
miszerekkel telí tett bel- és külpiaccal, vállalja a beilleszkedést a módosuló vi
lágpiac és a hazai szocialista gazdaság új modelljébe. Az agrárgazdaság reform
ja új megjelenítést kíván a tulajdonviszonyokban, beleér tve a föld tulajdon
lását is, a termékszerkezetben, beleértve a fanyersanyag-termelést és -feldol
gozást is. Kidolgozásra került az Erdészeti és Faipar i Hivatal által az erdészeti 
poli t ikamegújí tás fő i rányzata : 

a hosszú távú, területileg és szerkezetében jelentősen fejlődő erdő
gazdálkodáshoz fűződő társadalmi érdekek államilag garantált biz
tosítása, mivel az erdőkomplexum sokcélúan szolgálja a társa
dalmat. 

A társadalmi viszonyok újrarendezése, a termelési-érdekeltségi-tulajdonosi 
viszonyok sokoldalú fejlesztése; a fejlesztéséhez, a piaci viszonyokhoz fűződő 
vállalati a lkalmazkodás elősegítése a központi túlszabályozás visszaszorítása 
útján. Készül az új erdőtörvény magasabb készültségi fokkal, tárgyalását és 
elfogadását várja a vadászati törvény tervezete, amely a vadgazdálkodás jobb 
illeszkedését biztosítja az erdőben, a vad élőhelyén. 



A magyar erdőgazdálkodás jelentős sikerekről adhat számot. Az elmúlt négy 
évtizedben az országban közel 600 ezer hektár új erdőt telepítettek. Az ország 
erdeinek élőfakészlete az 1946. évi 150 millió m 3 - ről 1988-ra 284 millió m 3 - r e 
nőtt, ami lehetővé te t te az 1946-ban 2 millió m s - r e becsült fakitermelésnek 
1988-ra 8 millió m 3 - re való felemelését. Az utóbi évtizedben az erdő- és fa-
gazdálkodás állami i rányí tásában bekövetkezett változások, a belföldi és kül
piaci kedvező hatások, a vállalati önállósodás új és kedvező tendenciák sorát 
nyitotta meg az erdő- és fagazdaságban tevékenykedő szervezetek számára. 
A tőkés piaci fa- és fatermékexport egy évtized alatt több mint meghárom
szorozódott és 1988-ban 7,5 MdFt-ban, 150 millió $-ban realizálódott. Ez a ter
melés 20 százalékát képviseli, és állami szempontból ítélve annyi, hogy Trianon 
óta csak az utóbbi két évben egyenlítette ki az ország mérhetet len nagy fater
mék, különösen fenyőimportját. A fatermékimport összege 1988-ban — közös 
pénznemre hozva a szocialista és tőkés fa termékimportot — 148 millió $-t 
tet t ki. A fa termékexport 46%-át az erdőgazdasági fa nyersanyagok, pr imer 
termékek, 54%-át pedig a feldolgozott termékek tet ték ki. És, ami figyelemre 
méltó, a tőkés fatermékexport 20%-át a mezőgazdasági vállalatok, állami gaz
daságok, szövetkezetek szolgáltatták. 

Hazánkban a mezőgazdasági nagyüzemek erdőgazdálkodása sajátos módon, s 
hosszabb idő alatt alakult ki. Eltérő volt ez a folyamat az állami gazdaságok
nál és a termelőszövetkezeteknél. Az állami gazdaságok az államosított nagy
birtok kezelését is átvették, majd további erdőtelepítésekkel bővítették. J e 
lenleg az állami gazdaságok kezelésében 80 ezer hek tá r erdő van. A termelő
szövetkezeti erdőkről csak a közös gazdálkodás kialakulásával beszélhetünk. 
1960-ban összesen 48 ezer hektár erdő volt a kezelésükben. Jelenleg a szö
vetkezetek 528 ezer hektár erdőterületen gazdálkodnak. Együttesen a mező
gazdasági üzemek az ország erdőterületének 34%-át kezelik. 

A mezőgazdasági üzemek kezelésében levő erdők szerkezete, korosztály- és 
fafaj összetétele sajátos. Jellemző az egyes gazdálkodók kezelésében levő kis 
erdőterületek, vagyis a területi elaprózottság. Általában kedvezőtlenebbek a 
termőhelyi adottságok, így alacsonyabb az ál lományok élőfakészlete, minősé
ge. Ugyanakkor több a fiatal erdők és a gyorsan növő fafajok (nyár, akác, 
fenyő) részaránya. Az akácosok 55%-át, a nyárasok 50%-át a mezőgazdasági 
üzemek kezelik. Ezek a jellemzők jelenleg az átlagos jövedelmezőséget ked
vezőtlenül befolyásolják. 

Mivel a mezőgazdasági üzemekben a lassan növő s a természetszerű erdőgaz
dálkodás alapjait jelentő tölgyek, bükk, gyertyán, cser és egyéb kemény fafa
jok aránya az országosnak alig a felét teszi ki, joggal állíthatjuk, hogy 

a mezőgazdaságban az ültetvényszerű fatermesztés a jellemző, 
amely jobban igazodik a mezőgazdasági termelés jellegzetességé
hez, de sajátos feladatokat is ró az erdőgazdálkodókra. 

A népgazdaság fafelhasználása az elmúlt negyven évben közel megkétszere
ződött és ma már — alapanyagra visszaszámítva — megközelíti a 10 millió m : ! 

hengeresfa egyenértéket. A fatermék-felhasználás közel fele fenyő, aminek 
94%-át a Szovjetunió igen távoli térségeiből importál juk. Az ország fatermék
szükséglete az ezredfordulót követően várhatóan 11—12 millió m 3 - re nő. A nö
vekvő szükséglet reálisan ítélve csak hazai forrásból elégíthető ki. Ennek biz
tosítása érdekében fogadta el a kormány a következő 10 évre 



3000-ig szóló erdőfejlesztési programját 150 000 hektár új erdő te
lepítésével, ami 86%-ban a mezőgazdasági üzemek, vállalatok erdő
területeit növeli, 

s felerészben az Alföldön, és felerészben a Dunán tú lon és Észak-Magyarorszá
gon va lósu lnának meg egy-egy ha rmados a r á n y b a n nyár , akác és fenyő fafajok
ból. Számolunk mintegy 5000 hek tá r mezővédő erdősáv, 6000 hek tá rny i , 300 
km hosszú útkísérő fásítás és hóvédő sáv, va lamint 600 km hosszú, 1200 hek
tá r folyó- és csatornafásí tás megvalósulásával . Az erdőtelepítések mintegy 
80%-a elsődlegesen fatermesztési célt szolgál, a további 20%-a pedig elsődle
gesen ta la j - , erózió-, környezet - és egészségvédelmi funkciót tölt be. I t t kell 
megemlí tenem, hogy az MTA—MÉM erdészeti bizottsága 2050-ig szóló komplex 
erdőfeljesztési p rogramon munká lkodik , amelyben további , mintegy 700 ezer 
hek tá r új erdő létesítésének célkitűzése formálódik. 

A világ, és különösen szűkebb hazánk, Európa erdész tá rsada lmában, szinte 
szállóigévé vál t a megfogalmazás ( idézem): 

„Az erdők sohasem nyújtottak annyi és olyan sokféle hasznot 
(fa nyersanyagot, energiát, üdülési lehetőséget és munkaalkalmat), 
mint napjainkban, de puszta fennmaradásukat sem fenyegette még 
ily nagy területen olyan veszély, mint jelenleg." 

Az erdőt, mint komplex biológiai és ökológiai rendszer t éppen ezért ál landó 
vizsgálat a lat t kell t a r t an i a k u t a t ó k n a k és a gyakorló erdészeknek egyaránt . 

Az erdészet fejlesztésének egy évszázada meghatározója az erdészeti ku ta 
tás , amelynek az e redménye i né lkül n e m é rhe t tük volna el e rde ink jelenlegi 
színvonalát . A m a g y a r erdészeti ku t a t á s 90 éve indul t ú t jára . Éppen 40 évvel 
ezelőtt hozták lé t re az Erdészeti Tudományos Intézetet és a Fa ipar i Ku ta tó 
intézetet . Az e lmúl t 90 év, de főleg az utóbbi 40 év folyamán egyre szorosabbá 
vált a kapcsolat az erdészeti ku ta tá s és a gyakor la t között . Űj és államilag 
elismert , nemesí te t t fa j tákat ál l í tot tak elő, korszerű szaporí tóanyag-termelési 
e l járásokat dolgoztak ki, továbbfej lesztet ték az erdősítési el járásokat. Az erdő
nevelésben Magyarország erdészeti ku ta tása nemzetközileg is először dolgozta 
ki a model l táb lákat és vezet te be őket a gyakor la tban . Űj fatermési táblák 
segítették a fakészlet- és a növedékmeghatározás t . A fakitermelési technoló
giák fejlesztése, a korszerű m u n k a - és üzemszervezés, az erdészeti ökonómia 
és az erdészeti gépesítés terüle tén egyaránt r endk ívü l ér tékes kuta tás i ered
mények születtek. Kiemel ten szeretném hangsúlyozni az ökológiai és az erdő
védelmi ku ta tások szerepét és jelentőségét napja ink erdőgazdasági gyakor la tá 
ban és a jövő fejlesztését illetően egyaránt . 

A tá rsada lom figyelme a következő időszakban még inkább az erdő felé 
fordul. Rendkívül nagy a felelőssége az erdészetben dolgozóknak és az e rdé
szetet i rányí tó kormányza t i szerveknek. Össze kell hangolni a nehéz gazda
sági helyzetben a mindennap i megélhetés előfeltételeinek a megteremtésé t 
azokkal a hosszú t ávú feladatokkal , amelyek teljesítéséről a m a g y a r erdészet 
soha nem mondot t le és ezt a jövőben sem teheti . Az együt tműködés , a nyílt 
és őszinte tá jékoztatás , a közös célokért való összefogás ma elengedhetet len 
az erdészeten belül, va lamint az erdészetben dolgozók és a t á r sada lom széles 
rétegei között. Meggyőződésem, hogy ezt szolgálja a tudományos ülésszak is, 
amelyet most az Akadémián rendezünk, és amely az erdészet és a mezőgazda
ság gyümölcsöző kapcsolatai t is h ivatot t elősegíteni. 


