
— további fejlesztéseinknél a termelési technológiák, a gyártóberendezések 
lehetőleg több célúan használhatók és átalakíthatók legyenek, 

— a mennyiségi helyett a minőségi szemléletet helyezzük előtérbe, 
— döntő szempont legyen az, hogy 1 m 3 faanyagból minél nagyobb ér

tékű végterméket állítsunk elő, 
— késedelem nélkül ki kell alakítani vállalatainknál a marketingszemlé

letet és -szervezetet is, a kereskedelmi osztályokat meg kell erősíteni 
ilyen szakemberekkel, 

— intenzív piackutatást kell indítanunk (a magyar társadalom már jelen
tős, konvertálható vásárlóerővel rendelkezik és ez a dráguló élelmiszer
es energiaárak mellett is valós helyzet). Olyan feladat vár ránk, hogy 
az igényeket meg kell ismerni, állandó kontaktusban kell lenni a vá
sárlóval, irányítani, befolyásolni is tudjuk a fogyasztót megfelelő rek
lám- és propagandatevékenységgel. 

— végül a vállalati piacpolitika kialakítása során tisztázni kell a verseny 
kérdését. Népgazdasági szinten a minden tekintetben folyó verseny 
(minőség, ár stb.) jogilag zöld utat kapott. Ágazati vonalon is dönteni 
kell ebben a kérdésben minél előbb, mert ki fogja eladni áruját? — aki 
újat, jobbat, gyorsabban és olcsóbban fog kínálni! 

A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ÜRÜGYÉN 

Irhmár tizedik éve, hogy 1972 júniusában, Stockholmban összehívták az 
ENSZ tagállamainak első környezetvédelmi világkonferenciáját és minden 
év június 5-én ünnepeljük a Környezetvédelmi Világnapot. A tizedik évfor
duló alkalmából nekünk is illik megemlékeznünk magáról az eseményről, de 
az elmúlt tíz évben e téren elért eredményeinkről, gondjainkról is. E lap 
hasábjain nem szükséges külön bizonygatnom az erdők környezetvédelmi je
lentőségét, valamint az erdészeti szakma és az azt alkalmazó erdészek tár
sadalmi felelősségét természeti környezetünk védelme és fejlesztése terén, 
mivel szakmai körökben ez magától értetődő, alapvető feladatunk volt min
dig és az "íarad a jövőben is. Az erdő — mint azon kevés energiaforrások 
egyike, amely megújítható és újratermelhető — földünk teljes szárazföldi 
felületén potenciálisan tartalmazza mindazokat az emberiség szempontjából 
elengedhetetlen környezeti feltételeket, mint az oxigéntermelés, a vízkészletek 
tartalékolása, a génkészletek megőrzése, a rekreációs funkciók stb. és ezáltal 
hozzájárul bolygónk ökológiai stabilitásának fenntartásához. Nem hiába aggó
dik az egész világ a trópusi őserdők nagymértékű és felelőtlen pusztítása 
miatt, melynek ártalmas következményei az egész emberiség életfeltételeit 
veszélyeztethetik a távoli jövőben. Meg kell találnunk a helyes egyensúlyt 
az erdők fatermesztési és környezetvédelmi funkciója között, mert az em
beriségnek mindkettőre egyaránt szüksége van. 

Népköztársaságunk az elmúlt tíz évben — lehetőségeihez mérten — min
dent megtett a stockholmi konferencia határozatainak megvalósítása érde
kében. Nemzetközi szempontból is figyelemre méltó természetvédelmi ered
ményeink ebben az évtizedben születtek. Létrehoztunk három nemzeti par
kot, 28 tájvédelmi körzetet és több mint 600 természetvédelmi területet, ame
lyek ugyanakkor környezetvédelmi mintaterületek is. Ezek együttvéve ke
reken 430 ezer ha védett területet foglalnak magukba, amely hazánk terüle-



ti kiterjedésének 4,5%-át jelenti. A védett területekből 210 ezer ha, vagyis 
50° ii az erdő aránya, ahol teljes egyetértésben kell együttműködnünk a ter
melési és a védelmi funkciók célszerű összeegyeztetése érdekében. 

1976-ban megalkottuk az emberi környezet védelméről szóló, II. sz. tör
vényt, kormánybizottsági hatáskörrel megalakult az Országos Környezet- és 
Természetvédelmi Tanács, majd a környezet- és természetvédelmi munka 
irányítására és koordinálására hivatott országos főhatóságunk, az Országos 
Környezet- és Természetvédelmi Hivatal. Ezeknek a szerveknek kidolgozá
sában, illetve előterjesztésében került a kormány elé az országos környezet
védelmi koncepció és követelményrendszer, amelyet széles körű társadalmi 
vita után, 1980-ban hagyott jóvá. Természetvédelmi munkánk korszerűbb irá
nyítása és fejlesztése érdekében pedig 1981. II. 26-án, új természetvédelmi 
törvényerejű rendeletet hagyott jóvá az Elnöki Tanács. Jogszabályi és szer
vezeti intézkedésekben tehát minden törvényes előfeltétele és kerete bizto
sítva van az eredményes környezet- és természetvédelemnek, csak tudnunk 
kell élni ezekkel a lehetőségekkel. Ma már elmondhatjuk, hogy hazánkban 
a környezet- és természetvédelem szerves része egész gazdaságpolitikánknak, 
az sikeresen beépült a társadalmi köztudatba. Jobban szót kell értenünk vi
szont a biológusokkal, akik joggal féltik a természetszerű erdők sorsát a nye
reségcentrikus fagazdálkodás lehetséges veszélyeitől. Az elvek tisztázásához 
nélkülözhetetlen, tárgyilagos viták demokratikus lefolytatása után biztos, hogy 
mód nyílik a közös állásfoglalás kialakítására. 

Tíz év alatt sokat fejlődtek nemzetközi kapcsolataink is. Részt vettünk 
több ENSZ és KGST környezet- és természetvédelmi szervezet tevékenységé
ben, bekapcsolódtunk egyes nemzetközi kutatási feladatok megoldásába. Az 
UNESCO ember és bioszféra (MAB) programja keretén belül öt bioszféra
rezervátumot jelöltek ki hazánk védett területei közül (Hortobágyi Nemzeti 
Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Aggteleki Tájvédelmi Körzet, Fertő-tavi Táj
védelmi Körzet. Pilisi Tájvédelmi Körzet) és a vízimadarak nemzetközi védel
mét szolgáló ramsari egyezmény hatálya is több területünkre terjed ki. 

Hazánkban az 1879. évi erdőtörvény óta az erdészek mindig élharcosai 
voltak a természetvédelemnek, de most és a jövőben is, velük együttműköd
ve akarjuk folytatni felelősségteljes munkánkat. Ennek eltökéltsége és meg
valósítása méltó megemlékezés a stockholmi világkonferenciáról. 
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