
VÁRFALVI ANDRÁS: 

ÓZD VÁROS KÖRNYÉKÉNEK FAGAZDÁLKODÁSI FELADATAI 

Az MSZMP Megyei Végrehajtó Bizottságának a termelőszövetkezeti erdő
gazdálkodás fejlesztésére hozott határozata alapján, a Sajóvölgyön működő öt 
termelőszövetkezet 1983. január hó 1. napjával erdőgazdálkodás céljából — 
gesztorság alatt — gazdasági társulást hozott létre. A társulás létrehozásának 
célja, hogy a termelőszövetkezetek erdőgazdálkodásában lehetővé tegye az 
erdőtervszerű gazdálkodást, a bővített újratermelést. A társult termelőszövet
kezetek a feladatok megoldásához 12 millió Ft összegű eszközt bocsátottak 
rendelkezésre, álló- és forgóeszközökben. A bevitt vagyon 50%-a gépek és 
egyéb eszközök értékéből tevődött össze. 

Az állóeszközök értéke csaknem kizárólag a fafeldolgozást szolgálta. A gaz
dasági munkák végzéséhez szükséges forgóalapot — forgó tőkét — gesztor 
termelőszövetkezet hitelezte a társulás részére. A szervezeti felépítésben, bi
zonylati rendben igyekeztünk az erdőgazdaságoknál alkalmazott — és helyi 
viszonyainknak is megfelelő — gyakorlati formát követni. A megalakulás idő
pontjától kezdve a folyamatos termelés biztosítása mellett, az indulással együtt 
járó feladatokat is meg kellett oldani: mint például az egységes bizonylati 
rend megteremtése, az erdészeti technikai ellátás, a szakmai irányítás szint
jének, módszerének, munka és technológiai fegyelmének egységesítése, a 
megfelelő szakmai irányítás megteremtése. 

Annak ellenére, hogy a társulást létrehozó termelőszövetkezetek kedvezőt
len adottságú kategóriába tartoznak, az eltelt idő gyakorlati tapasztalataira 
alapozva ma már nyugodt lelkiismerettel kijelenthetjük, hogy: 

— kialakult a Sajóvölgyén levő termelőszövetkezetek területén egy erdé
szeti igazgatósághoz közel azonos színvonalú erdőgazdálkodás, amely 
biztosítéka az erdőterv szerinti •— népgazdasági követelményeken ala
puló — gazdálkodásnak; 

— az államerdészethez hasonló munka- és technológiai rendben dolgozunk, 
egységes bizonylati rend alapján; 

— fokozatosan bevezettük az erdészeti normákat, lényegesen javultak az 
erdészeti ágazatban dolgozók kereseti viszonyai. 

A társulás tevékenységi köre — megalakulásától kezdve, a kezelésre bízott 
területen — magtermeléstől az elsődleges fafeldolgozásig mindenre kiterjed. 
Erdészeti tevékenységét két erdőgazdasági tájban — a 16-os borsodi és a 19-
es hevesi dombvidéken — végzi. Ezen a vidéken a domborzat és a kitettség a 
gazdálkodás szempontjából legjelentősebb tényező, a termőhelyet meghatá
rozza. 

Felszíne igen változatos. Az egész vidék a középhegységek magasságában 
fekszik, elhelyezkedése a tölgy régiónak felel meg. Az Özd-környéki részek 
alapkőzete homok, agyagos homok, homokkő. Ugyanakkor a Bükkmogyorósd-
tól délre eső részen megtalálható a világosabb vagy sötétebb barnásszínű an
dezittufa. Vannak területeink, ahol megtaláljuk a vörös és szürke mészkő, 
fekete agyagpala, vörös-csíkos márga, dolomit és mészköves képződményeket. 
Tengerszint feletti magassága 200—550 méter közé esik. Az évi csapadék
mennyiség 600 mm körüli. Köztudott, hogy ez a mennyiség nem a legkedve
zőbb az erdőtenyészet számára még akkor sem, ha ennek jelentős része, mint
egy 400 mm a tenyészidő alatt hull a területre, ezért a könnyen kiszáradó te-



rületen csak kimondottan szárazságot jobban tűrő fafajokkal dolgozhatunk, 
és minden erdőműveléssel kapcsolatos talajmunkának a rendelkezésre álló 
csapadékmennyiség minél jobb megőrzését kell szolgálnia. 

Területünkön mindkét erdőgazdasági tájban őshonos tűlevelűek közül csak 
a boróka, míg ültetve a luc-, erdei-, fekete-, vörös- és duglaszfenyőt találjuk. 
Lombfák közül őshonosként a bükk, gyertyán, kocsányos és kocsánytalan, 
molyhos, és csertölgy található, melyek mai gazdálkodásunkban a fő fafajokat 
jelentik. Kultúr fafajok közül jelentős az akác. A társulás kezelésében 7727 ha 
erdőterület van. Az összes erdőterületre érvényes erdőtervvel rendelkezik. 
Az összes erdőterületnek 75%-a fatermesztésre alkalmas, azaz gazdasági, míg 
25%-a különleges rendeltetésű. Egy hektárra eső élőfatömeg 159 m 3 , folyó 
növedék hektáronként 5,3 m 3 . Az erdőterv által nyilvántartott élőfa mennyi
ségünk az 1,1 millió m 3-t meghaladja, ami közel 1 milliárd Ft nemzeti vagyont 
képvisel. 

Az állományok zöme a fiatal korosztályba sorolt és gyengébb minőségű cser, 
gyertyán és akác fafajokból áll. Az állományok 33%-a a 40 év alatti, 20%-a 
a 60 év feletti, és mindössze 4%-a a 80 év feletti. Az összes fatömegnek 25%-a 
tölgy, 25%-a cser, 20%-a bükk, 25% gyertyán és akác, míg a fennmaradó 
5%-ot egyéb fafajok alkotják. Érvényes erdőterveink szerint termőhelyeink zö
mében rozsbarna erdőtalaj (37%), barnaföld (23%) és agyagbemosódásos 
barna erdőtalaj (26%). Az erdőterület nagy többsége nem alkot összefüggő er
dőterületet. A 7727 ha erdő 31 község határában terül el. Ez a körülmény kö
vetkeztetni enged az irányítási feladatok nagyságára. Az irányított területen 
egyetlen folyóméter szilárd burkolatú, ún. időjárás biztos út sincsen. Ezért is 
kiemelten fontosnak tartanánk, hogy a termelőszövetkezeti erdőfeltárás is 
nagyobb támogatásban részesülhessen. 

Az előzőekben vázolt gondok ellenére is ma már egyértelműen látható és 
felelősséggel mondható, hogy a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás társulási 
formában nálunk is hatékonyabb, szakszerűbb, eredményesebb, mind a gaz
dálkodó, mind a népgazdaság számára. E formában lehetővé válik és biztosí
tott területünkön a termelőszövetkezeti erdőkben is: 

— a bővített újratermelés; évről évre növekszik az erdőállomány területe, 
a faállomány mennyisége és értéke; 

— több fát kap a népgazdaság, de több árbevételhez jutnak a tulajdonos 
termelőszövetkezetek is; 

— ha mérsékelt javulással is, de biztosítva van jelenleg a társulásnál 180— 
200 ember megélhetése, családjának eltartása; 

— fokozatosan bevezettük az erdészeti normákat, lényegesen javultak az 
melékenysége, javul az eszközök kapacitáskihasználtsága; 

•— egyre jobban szilárdul az erdővagyon védelme, javul a szakszerű kezelés, 
ezen keresztül az erdő állapota. 

Az elmondottak alátámasztására legyen szabad elmondani, hogy ez a társu
lás 1983-iban — az alakulás évében — 4 ha befej ezett erdőt tudott átadni, míg 
1986-ban már 61 ha-t adott át. A megalakulás évében 8900 nettó m 3 fát 
termelt ki és adott át a népgazdaságnak, 1986-ban ez a mennyiség a Í8 000 
m 3 -t meghaladta. 1983-ban a termelési érték tényszáma a társulásnak 27 mil
lió Ft volt, 1986-ban ez már 48 millió Ft. Árbevétele 1983-ban 23 millió Ft-ról 
1986-ban 42 millió Ft-ra emelkedett. 

Ügy vélem, hogy az elmondottak elég meggyőzőek arra, hogy a termelőszö
vetkezeti erdőgazdálkodásban a társulási forma magasabb szintet képvisel, na-



gyobb lehetőséget nyújt a gazdálkodásra, s meggyőződésem, hogy ennek a 
szervezeti formának jelenleg még koránt sincs minden előnye kihasználva. 

Társulásunk területe a borsodi iparvidék vonzáskörzetében terül el, mely
nek köztudottan nagy a levegő szennyezettsége. E mellett azonban Ózd térsé
gének erdősültsége viszonylag alacsony, sok elkopárosodott terület található, 
ezért 

ha Özd város térségében a fagazdálkodási feladatról beszélünk, akkor nem 
szabad szem elől téveszteni az erdő hármas funkcióját. 

A térségben a termelőszövetkezeti erdő jelenlegi állapotának mikéntje a rég
múlt időkre vezethető vissza, amikor is ezen a vidéken az erdő területének 
mintegy 25%-án folytattak rendszeres gazdálkodást, míg a 75%-án a túlzott 
fahasználat volt a jellemző, ami a kohászati üzem működésével is magyaráz
ható, erdőművelési munkát pedig egyáltalán nem végeztek. Ez a kíméletlen 
gazdálkodás a természetes erdő mélyreható megváltozását vonta maga után. 
Jelentősen csökkent a bükkösök területe, helyét elsősorban a gyertyán foglal
ta el. Legnagyobb azonban a degradáció a gyertyános tölgyesekben, cseres töl
gyesekben, ami a tölgyesek elcseresedéséhez vezetett. Így rontott erdeink leg
nagyobb részét cseresek alkotják. Abban az időben magról történő felújítással 
csak az állami területen lehetett találkozni. Nem állami területen a felújítás 
főleg sarjról történt. Súlyosbította ezt a körülményt a terület mértéktelen le
geltetése. Még az 1950-es évek elején is a tervszerűtlen termelés, a csemete és 
a szakszemélyzet hiánya következtében ez az állapot tovább romlott. Az 1950-
es é-vek közepén pedig, amikor a gazdálkodás rendszeresebbé vált, a rohamos 
fejlődéssel nem tudott lépést tartani az ápolás, s ezért ment tönkre sok erdő
sítés. 

A termelőszövetkezetek szervezése ilyen állapotban találta az erdőbirtokos
sági és magánerdőket, amelyek a szervezés során termelőszövetkezetek tulaj
donába kerültek. Ezen, a korábban kialakult — a termelőszövetkezetekre örök
ségül maradt — állapoton a termelőszövetkezetek sem tudtak javítani. A to
vább gyűrűződő csemete és szakszemélyzet hiány, valamint a gyakori károsí
tások miatt nőtt az elhanyagolt, ápolatlan területek aránya, továbbá a szak
szerűtlen fakitermelések mennyisége. Özd város környezetének erdőgazdálko
dásában ilyen örökséget kapott az 1983-^ban alakult Erdőgazdálkodó Társulás, 
ezeknek a hiányosságoknak felszámolására is hozta létre az öt termelőszövet-
kezt a társulást. 

A megalakuláskor elsődleges célul tűztük ki a gazdálkodásban meglevő 
hiányosságok — jelen körülmények között és anyagi lehetőségeinktől függő
en — fokozatos felszámolását, azonban mivel a munkaerő, a termelőeszköz 
mennyisége, anyagi lehetőségeink behatároltak, így az különösen saját erőből, 
néhány év alatt nem valósítható meg. Rövid idő alatt nem valósítható meg 
azért sem, mert az erdőművelési elszámolások költségfedezetét fakitermelések, 
főképp véghasználatok végzésével vagyunk kénytelenek biztosítani, ez viszont 
további erdőfelújítási kötelezettségeket ró ránk. 

De mind a gazdasági, mind a különleges rendeltetésű erdősítések esetén 
feltétlen figyelemmel kell lenni a termőhelyi adottság mellett a gyakori bioti-
kus és abiotikus károsításokra. 

Első és legfontosabb feladat, hogy a termelőszövetkezetek erdőterületén is 
megvalósuljon a bővített újratermelés. A termelés során a társulás minél na
gyobb értéket tudjon áramoltatni a népgazdaság vérkeringésébe. Ennek ér
dekében erdőfelújításokban ott, ahol KTT vagy B esetén a természetes fel-



újítás lehetséges, ezt a felújítási módot kell választani, mesterséges pótlással 
kiegészítve. De a kritikus helyeken, ahol magas költségráfordítás esetén is bi
zonytalan a KTT vagy a B léte, ott erőltetni nem célszerű. Nemesítő pászták 
alkalmazása nem látszik célravezetőnek, mert a CS vagy A újulat között a las
sabban növő T- vagy B-csemetét csak rendkívül munkaigényes technológiá
val lehetne felnevelni. Hasonló elvet kell követni az erdőtelepítéseknél is. 

A térség termelőszövetkezeti erdőgazdálkodásában igen nagy gondot jelent 
a fenyővel történő erdősítés. A lakott területektől távol eső helyeken a vad
kár nehezíti rendkívül az erdősítést. Ez ellen ugyan vadvédelmi kerítéssel 
lehet védekezni — ami költséges és munkaigényes a mai munkaerő ínséges 
időben — természetesen ezt a gondot is csalk a gazdálkodók érzik. A lakott te
rületek közelében, gyümölcsösök, szántók szomszédságában pedig — mert hisz 
a termelőszövetkezeti erdők főként a periférián találhatók — egy másik abio
tikus károsítás, a tűz szab korlátokat az erdősítéseknek. 1987-ben csak a tár
sulásunk területén megközelítően 100 ha-t érintett tűz. Tekintettel ezen kö-
körülményekre, valamint arra, hogy területünk nagy része barnaföld és rozs
dabarna erdőtalaj, ahol az akác fejlődése kielégítő — 30 éves vágásfordulóval 
kezelhető, és az akác ipari használhatósága egyre nagyobb — e térségben na
gyobb teret kell engedni az akácnak. E mellett szól továbbá az is, hogy az 
akác a károsításoknak jobban ellenáll, gyorsan növő, a rövid vágásfordulóval 
gyakorlatilag az energiaerdő igénynek is megfelel. 

A térségben továbbá rendkívül nagy az a terület, amely mezőgazdaságilag 
elhagyott, csonka barna erdőtalajú terület, mely erdősíthető lenne, ha erre 
megfelelő anyagi fedezet állna rendelkezésre. E terület erdősítését sürgeti a 
térség levegőszennyezettsége is. Ezen elhagyott területek befásítása, erdősí
tése némi segítséget is tudna nyújtani a térség jövőbeni foglalkoztatási gond
jainak. E feladatok megoldásában tevékenyen részt vállalna, de tudna vállal
ni a jövőben is a társulás, amennyiben azokat a szubjektív tényezőket ki le
hetne küszöbölni, melyek jelenleg is a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodásra 
a területünkön fékezően hatnak: 

— Az egyik ilyen probléma, hogy az Állami Biztosító a termelőszövetkezeti 
erdőgazdálkodásban csak a tűz ellen köt biztosítást. 

— Rendkívül fékezően hat a gazdálkodásra, hogy a termelőszövetkezetek 
nem tudnak vásárolni kellő mennyiségben megfelelő minőségű termelő
eszközt azon indoknál fogva, hogy a devizát az erdőgazdaságok termelik. 
Kérdezem miért? — A termelőszövetkezetek termékei is kerülnek ex
portra, csak nem a termelőszövetkezeteken keresztül, s talán ha jobb, 
több termelőeszköz állna rendelkezésre, még nagyobb arányban is hoz
zájárulhatna a népgazdaság exportmennyiségéhez. 

— Hasonló gond származik az erdő feltáratlanságából. A termelőszövetke
zeti erdő feltártsága messze elmarad az állami erdőkétől. Elvileg megvan 
a támogatás lehetősége, de a gyakorlatban nem jutunk hozzá. Személy 
szerint azt tartanám szükségesnek, hogy átmenetileg kiemelt támogatás
ban részesülhessen a térség termelőszövetkezeti erdőgazdálkodása, hisz 
az erdőtervszerű gazdálkodás a tsz.-erdőkre is kötelező. 

— Ugyancsak gondunk, hogy a termelőszövetkezeti erdőket sem kíméli a 
T-pusztulás, illetve a T hervadásos betegsége. A száradékos állomány ki
termelése viszont költségesebb, amellett értéktelenebb terméket bizto
sít éppen úgy, mint az erdőgazdaságoknál. Éppen ezért célszerű lenne a 
továbbiakban támogatni a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodást is. 



— Szükséges volna az erdősítési anyag biztonságos megoldása. Évek óta 
nagy költséggel és nagy kockázattal a Dunántúlról vagyunk kénytele
nek beszerezni az erdősítéshez szükséges csemete mennyiséget. Itt is ösz
tönözni kellene a kisebb csemetekertek létesítését. 

Ezek a problémák gondjainknak csak kis részét jelzik, de jelentősek. Meg
oldásuk nagyban hozzájárulhatna gazdálkodásunk eredményességéhez, mely 
szintén jelentene valamit a népgazdaságnak is. Befejezésül, megemlítem még, 
úgy érezzük, hogy erőfeszítéseinket főhatóságunk nem ismeri teljes mérték
ben, s talán éppen ezért nem tekintenek az állami erdőgazdaságokkal egyenlő 
partnernek, pedig meggyőződésem, hogy megfelelő körülmények között az 
ország erdőterületének e 30%-áról is komoly értékeket lehetne termelni. 

STEINER JÓZSEF: 

A IX. ORSZÁGOS TERMELŐSZÖVETKEZETI ERDŐGAZDASÁGI NAP 
BEMUTATÓ TERÜLETEI 

A szakmai tanácskozás bemutató terü
leteit a rendező termelőszövetkezetek 
erdőterületén választottuk ki. Az erdő
sítések és a fiatalosok a mezőgazdaság
ban nem hasznosítható gyepterületeken 
létesültek a racionális földhasználatot 
szolgáló meliorációs tervek alapján. A 
'bemutatásra kerülő fiatal erdők a kö
zépmiocénkori riolittufán, tufahomokon 
kialakult barnaföldek és savanyú bar
na erdőtalajok eróziós károsodásából 
származó csonka erdőtalaj Okon, helyen
ként nem karbonátos földes váztalajon 
létesültek. Ezeik a termőhelyi adottsá
gok a fafajimegválasztás lehetőségét szi
gorúan behatárolták, s a legtöbb helyen 
az erdei- és feketefenyő az alkalmazható 
főfafaj. A kevésbé károsodott vagy enyhe 
lejtésű területeken a kocsányos és ko
csánytalan tölgyet, valamint a vöröstöl
gyet ültették. 

A bemutatóhelyeken és útközben jól 
láthatjuk a „természetes talajszelvénye
ket", az eróziós károkat, és ez fokozot
tan tudatosítja bennünk a létrehozott 
erdők védelmi és tájformáló szerepét, 
jelentőségét. A látottak alapján egyút
tal tisztelettel kell adóznunk a sikeres 
erdőtelepítéseket végző termelőszövetke
zetek munkájának. 

1. HARSÁNY 17 J erdőrészlet 

Terület: 5.7 ha. 
Faállomány: EF 90%, FF 10%. 
Termőhely: többletvízhatástól függet

len, sekély termőrétegű, vályogos, nem 
karbonátos földes váztalaj, helyenként 
barnaföld. 

Tengerszint i feletti magasság: 1130 m. 
Fatermőképesség: erdei fenyő 7 m 3. 
I. kivitel éve: 1980. Pótlás 1981-ben 

2,0 ha. 
Befejezés éve: 1984. 
Erdősítés kézi padka készítés után 

ékásóval. 
Csemete-mennyiség: 8400 db ha. 
A sekély terimőrétegű száraz talajon 

a gyomosodás jelentéktelen volt, a fo
lyamatos erdősítés ápolása sarlózással 
történt. Jelenleg a fiatalos további fej
lődése érdekében szükséges tőszám-
apasztást végezték el, amit a befejezett 
erdősítés ápolásaként az erdőfenntartá
si keret terhére lehet elszámolni. 

2. HARSÁNY 16 F erdőrészlet 

Terület: 5,0 ha. 
Célállomány: KST 
Termőhely: többletvízhatástól függet
len középmély, vályogos barnaföld. 
Tengerszint feletti magasság: 180 m. 
Fatermőképeség: KTT 8 m 3 . 
I. vivitel éve: 1985. 
Pótlás: 1986-ban 0,5 ha. 
Erdősítés gépi pásztanyitás után ék-

ásóval. 
Csemetemennyiség átlagosan: 8400 

db/ha. 
Ápolás: kézi sarlózással. 

A kocsányos tölgy célállomány alkalma
zását a térség kocsánytalan tölgyesei
nek egészségi állapota, a terület enyhe 
lejtése és viszonylag jó vízgazdálkodá
sa indokolta. 


