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JAVASLATOK AZ ÜDÜLŐERDŐGAZDÁLKODÁS 
EGYES ÖKONÓMIAI KÉRDÉSEINEK MEGOLDÁSÁRA 

Az üdülőgazdálkodás a IV. ötéves tervidőszakban nagy lendületet vett. 1975-
ben a hosszú távú népgazdasági tervezés keretében végrehajtott erdőállomány 
fejlesztés távlati tervezésének eredményeként került kidolgozásra az országos 
erdőállomány-fejlesztési koncepció. Ennek alapján elkészültek a fejlesztési 
tervek és a rendelkezésre álló pénzügyi támogatás függvényében kiépült az 
üdülőerdők legszükségesebb igényeket kielégítő országos hálózata, 1978 végéig 
összesen 74 ezer hektár. 

1972 és 1978 között a célcsoportos állami beruházási keretből a MÉM erdő
gazdaságok területén 267 millió forintot fordítottak az üdülési célú beruhá
zások megvalósítására. Ezen időszak alatt a fenntartási költségek több mint 
háromszorosára emelkedtek, hét év alatt 112 millió Ft-ot tettek ki. 

Napjainkra a gyors fejlődés után fordulóponthoz érkeztünk. Az üdülési er
dőterület bővülése lelassult, a munkák súlypontja a munkaerő-igényesebb kar
bantartásra és üzemeltetésre tevődött át. Az eddig kevésbé lényeges kérdé
sek fontossága növekedett és emellett számos új probléma merült fel. A ta
nulmány célja a tapasztalatok szintetizálása révén a megoldás útjainak kere
sése. 

Beruházások 
Magyarország üdülőerdő berendezettsége alapvető ellátási szintű, a korlá

tozottan rendelkezésre álló állami beruházási keretet magasabb szint kielégí
tésére, kiemelt üdülőcentrumainkban célszerű koncentrálni. A pénzügyi ala
pok növelését eredményezné a helyi szervek (tanács, idegenforgalom, vendég
látás) fokozottabb hozzájárulása. Közforgalmú utakhoz forgalombiztonsági 
szempontból is szorosan hozzátartozó autóspihenők költsége a KPM-et terhelje. 

Az erdészeti tervezés jelenlegi elvei szerint az üzemterv nemcsak a nyers
anyagtermelés feladatait tárgyalja, célja az erdők többoldalú hasznosításának 
távlati tervezése és ellenőrzése is, ezért az üdülőerdők fejlesztésének alapjává 
az üzemtervet kell tenni. 

Az eddigi közvélemény-kutatásokból már leszűrhetők bizonyos tapasztala
tok a fejlesztés számára: 
— legnagyobb vonzerővel a tisztásokkal váltakozó idősebb erdő rendelkezik. 
— Nagy az üdülési értékük a foglalt forrásoknak, kilátópontoknak, tavaknak, 

téli sportlétesítményeknek. 
— A látogatók döntő többsége ellenzi az erdőben a gépkocsi forgalmat, de az 

erdőt autóval kívánja megközelíteni. 

A fenntartási munkák 
Napjainkra az üdülési célú munkák súlya a fenntartásra tevődött át. A fenn-



tartási költségek az intenzíven látogatott helyeken az összes költség 75%-át 
teszik ki és mértékük folyamatosan növekszik. 

A szűkös adottságok mellett különösen fontos a feltétlenül elvégzendő fenn
tartási munkák pénzügyi alapjának növelése. 

A központi költségvetésre jelentős terhet ró az üdülőerdő-fenntartás költsé
geinek az igényeknek megfelelő dinamikus növelése. Ugyanakkor a világpiaci 
faárak hazai érvényesítése után ezek a költségek az árbevételből fedezhetők. 
Fentiek alapján javaslom az üdülőerdő-fenntartásnak a termelési adó terhére 
képzett központosított üdülőerdő-fenntartási alapból való finanszírozását. 

Fokozottan igénybe vehető a helyi tanácsok segítsége. Esetenként célszerű 
lehet a belterülethez kapcsolt parkszerű erdőrészletek tanácsi kezelésbe adása 
is. Ezek az intenzíven látogatott, néha a városi park szerepét is betöltő terü
letek erdészeti módszerekkel nem kezelhetők. Például Zala megyében 1 ha ta
nácsi üdülőerdőre 59 210 Ft beruházási és 3582 Ft fenntartási költség esik, míg 
erdőgazdasági területeken ez az összeg 12 559 Ft, illetve 203 Ft. A közvetlen 
tanácsi kezelés jól bevált a Pécs városához csatlakozó erdőkben. 

A fenntartási munkák szervezésénél legnagyobb problémát a magas élő
munka-igényesség jelenti. 1979 évben Tanulmányi Erdőgazdaság átlagos mun
kabérhányada 18,7% volt, ez az érték a fenntartási munkáknál 36,5%, ezen 
belül a takarítás, őrzés munkabérszükséglete 50,0%-os. Jól jellemzi az ala
csony gépesítettséget, hogy míg az átlagos bér—energia költséghányad 1,26 
addig az üdülőerdő-fenntartásban 6,2 (az energia 59%-a iga). 

Megoldást a gépesítésben látom. A városi parkfenntartás, az útkarbantartás 
gépei közül a szűk erdei utakon jól mozgó, univerzális típusokat (pl. UNIMÖG) 
célszerű átvenni. 

A továbblépés egyik módja a gazdasági munkaközösség, esetleg kis szövet
kezet létrehozásában rejlő előnyök kihasználása lehet. A kezelők akár saját 
dolgozóikkal, akár másokkal szerződést köthetnének meghatározott munkák 
elvégzésére, illetve egy terület komplex gondozására. 

Üdülőerdő-gazdálkodásunkban az elmúlt időszak a beruházások évtizede volt. 
A 70-es évek elején megvalósított berendezések állaga a természetes öregedés 
következtében elhasználódott. Karbantartásuk, felújításuk egyre nagyobb fel
adat. 

A karbantartás szervezésének legnagyobb problémája a magas élőmunka
igény, szakképzett munkaerő-szükséglet. A nehezen gépesíthető, helyszínen 
végzett munkák helyett lehetőleg a termelékeny műhelymunkára kell áttérni. 
Ez megköveteli a berendezési tárgyak tipizálását, modulrendszer kialakítását. 

A karbantartási munkák szervezésére három módszert lehet alkalmazni: 
— egyszeri meghibásodás utáni; 
— felülvizsgálat utáni; 
— programszerűen ismétlődő karbantartás. 

Viszonyaink közt a vizsgálat utáni karbantartás alkalmazását tartom célsze
rűnek. A módszer előnye, hogy lehetőséget ad a karbantartási munkák műsza
ki előkészítésére, tervezésére. 

Az üdülőerdő üzemeltetése 

Az üzemeltetés legsúlyosabb gondja a szemételtakarítás. 1978-ban a Tanul
mányi Erdőgazdaság üdülőerdő-fenntartási munkabérének 88%-át emésztette 
fel. Helyeselhető az a kezdeményezés, hogy a Pilisben a gyűjtési jegyzék be
vezetésével áttértek a teljesítmény alapján való díjazásra, de a módszernek 
számos szervezési, ellenőrzési problémája van. Javaslom a szemétgyűjtés terü-



letegység alapján való díjazását. A munka elszámolása előre megállapított 
szennyezettség! fokozatok szerint történhetne. 

Az összegyűjtött szemét ártalmatlanná tételére több eljárás kínálkozik: el-
földelés, elégetés, elszállítás. Az alkalmazott módszert a szemét mennyisége, a 
terület feltártsága, elhelyezkedése szabja meg. A belterülethez csatlakozó, fel
tárt erdőrészleteket célszerű a városi szemétszállítási rendszerbe kapcsolni. A 
szemetelés megelőzésének legfontosabb eszköze a kirándulók szemléletének 
megváltoztatása, ezt a társadalmi szervezetek segítségével, hatékony propagan
dával lehet elérni. A leginkább veszélyeztetett helyeken indokolt lehet az őr
ség megszervezése, ami egyben a társadalmi tulajdon fokozottabb védelmét is 
eredményezi. Elsősorban a nagyobb kárt okozó, gépkocsival történő szemét ki
szállítás ellen kell védekezni. Fontos visszatartó, nevelő eszköz lehetne a hely
színi bírságolás bevezetése. 

Az eredményesebb munka érdekében célszerű felvenni a kapcsolatot a kü
lönböző társadalmi szervezetekkel. Az intézkedések eredményességének zálo
ga a tanácsi szabálysértési hatósággal való jó együttműködés kialakítása. El 
kell érni, hogy a szabálysértési eljárásokat kellő következetességgel és szigor
ral folytassák le, az elkövetőket minden esetben kötelezzék az okozott kár meg
térítésére. 

Elszámolási rendszer 

A jelenlegi elszámolási rendszerben általában a ténylegesen felmerült költ
ségeket és a normatív hasznot számítják fel. Mivel az árbevétel a számlázási 
rendszerből adódóan a költségekkel egyenes arányban áll, önköltségcsökken
tésre ez az árforma nem ösztönöz. 

Javaslom, hogy az elszámolási rendszerben a lehetséges mértékig terjesszék 
ki a normatívakon alapuló egységáras elszámolást, ez a módszer a fenti hátrá
nyokat kiküszöböli, s a felügyeleti munkát is egyszerűbbé teszi. A rendszer 
alapja reprezentatív elemzéseken alapuló költségnormák felállítása. Kiterjed
tebb alkalmazását elsősorban a beruházás jellegű munkák elszámolásánál tar
tom megoldhatónak. 

Az erdőre káros ipari légszennyezés tűrhető határértékeit Ausztriában a mezőgaz
dasági miniszter a kereskedelmi- és iparival, a közlekedésivel és az építésügyivel 
egyetértőleg rendeletileg szabályozta 1983. január 1-ével. A rendelkezés kénre, fluor
ra, klórra és nitrogénre vonatkozik. Meghatározza a rendelkezés a legfontosabb 
fafajokra vonatkozóan, az év egyes időszakaiban ezen elemeknek, illetve káros ve
gyületeinek az adott légtérben elviselhető részarányát, ennek mérési módszerét. 
Utóbbiak lehetnek dendrometriaiak (évgyűrű-analízis, növedékvizsgálat), botanikai
ak (növénytársulási, vagy tesztnövény-vizsgálat), kémiaiak (talajsavanyúság-, vagy 
levegővizsgálat) és meteorológiaiak (csapadék-, hőmérséklet-, széliránymérések stb.). 
Fiziológiai és biokémiai módszereket (COg-anyagcsere-, légzésvizsgálat, levélhőmér
séklet- és fényáteresztőképesség-mérés) irányoz elő a rendelkezés porártalom eseté
re. A meghatározott küszöbértékek túllépéséért a kibocsátó 60 000 öS-ig, vagy négy 
hétig terjedő elzárással büntethető. 

A rendelkezés egyelőre csak az új ipari létesítményekre vonatkozik, a régebbiek
re az 1975. évi erdőtörvény megfelelő szakasza irányadó. A z okozott kár megtérítése 
polgári peres úton igényelhető. A jogszabály kialakításában figyelembe vették az 
osztrák erdővédelmi intézet eredményeit és a Csehszlovákiában, az NDK-ban, vala
mint az NSZK-ban tapasztalt viszonyokat. A meghatározott határértékek nemzetkö
zileg meglehetősen szigorúak. 

(AFZg 1982. 9. Ref.: Jérőme R.) 


