vagy szerkesztésre vonatkoznak. Sajnos az egyetemek ez irányú tevékenysége
az utóbbi időben visszafejlődőben van, amelynek okát a KK-munkák kedve
zőtlen pénzügyi elszámolási rendszerében látjuk.
A felszabadulás óta fejlődött ki az egyetemeken a tudományos
diákköri
tevékenység,
amelynek jelentősége kutatóiskolák létrehozásában, az önálló al
kotómunkára való nevelésben, a kutatási metodika elsajátításában és sok eset
ben jelentős tudományos eredmények elérésében jelentkezik. A kétévenként
megrendezett országos tudományos diákköri konferenciák kiemelkedő esemé
nyei az egyetemi életnek. Ugyancsak hasznosak a szocialista országok rend
szeresen megtartott TDK-konferenciái is, ahol a legkiemelkedőbb pályamun
kákkal vesznek részt a küldöttek.
Országunk méreteiből, valamint a rendelkezésre álló kutatási feltételek kor
látozottságából adódóan, a felhasználható tudományos eredmények jelentős
hányada várhatóan a jövőben is külföldön születik majd meg, ezért fontos,
hogy az eddiginél nagyobb szerepet kapjon egyetemünk munkájában az adap
tációs kutatás és a nemzetközi
együttműködésben
rejlő nagy lehetőségek foko
zottabb mérvű kihasználása. A K G S T közösségébe tartozó országok szervezett
együttműködése mellett e téren jelentősek egyetemünk kapcsolatai a göttingeni, freiburgi, helsinki, hamburgi, bécsi, zürichi, Nancy-i egyetemek erdé
szeti fakultásaival.

KUTATÁSFEJLESZTÉS AZ ERDÉSZETI TUDOMÁNYOS INTÉZETBEN
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Jelen történések gazdasági kihívásainak tükrében érezhetően új dimenzió
kat kap a tudomány, ezért többnyire az egész világon, de különösen Európá
ban a nemzeti tudománypolitikák átértékelés alatt állnak. A hazai tudomány
politikában is olyan változásokra van szükség, amelyek felvázolják
a gazdasági
kibontakozás
feltételeit
és megteremtik
a gazdasági fellendülés
tartós
alapjait.
A magyar erdőgazdálkodás is (az elsődleges fafeldolgozással együtt) napja
inkban eljutott abba a fejlődési szakaszba, amikor a továbblépés a legújabb és
legkorszerűbb kutatási, fejlesztési eredmények felhasználása nélkül nagy ne
hézségekbe ütközik. Ez a tény nagy felhajtóerőt képvisel a szellemi termékek
keresletében, és igényes felkészítést követel mind a kutatásban, mind a foga
dókészséget jelentő gyakorlatban.
Ebből kövtekezik, hogy egyre több szó esik az innovációs
láncról,
amikor
a kutatás, fejlesztés,
termelés-feldolgozás
és értékesítés
egyre szorosabb
kap
csolatrendszert
képez.
Az erdőgazdaságok, nem kevésbé az állami gazdaságok és a termelőszövet
kezetek is, felismerve a folyamatos technikai-technológiai megújulásban való
érdekeltségüket számosan vesznek részt közvetlen gazdasági célú kutatások
ban, fejlesztésekben. A z Erdészeti Tudományos Intézetben a hosszú távú és
központi előírású témák mellett 60—80 témában végzünk szerződéses kuta
tást évente az ágazaton belüli, de azon kívüli vállalatok részére is.
Az intézetben elért kutatási eredmények nagy része ma már élő gyakorlat.
A magplantázsok területe meghaladja a 100 ha-t. A z erdészeti nemesítés ered
ményeként a fajtaminősítésbe vont 8 fafaj (akác, nyár, fűz, szil, erdei-, luc-,
fekete- és vörösfenyő) az ország erdőterületének 40%-át borítja. Mértéktartó

becslések (és kutatási eredmények) alapján a nemesített fafajiakból 6—10%-os
növedéktöbblet várható.
A tervezett területnövekedéssel és a fajtaváltással számolva az évi folyó
növedék 2000 után elérheti a 13 millió m -t. Jelentősek a termőhelyfeltárás
sal, erdőneveléssel, faállomány-szerkezettel az ökológiai kutatásokkal
kap
csolatos eredmények. Jelentős növekedési ütemet eredményeztek a silvotechnikai eljárások, nagy teljesítményű géprendszerek, zárt termelési technológiák
és az ezekhez kapcsolódó ökonómiai és szervezési kutatások.
Szerénytelenség nélkül állítható, hosszú lenne felsorolni azokat az eredmé
nyeket, amelyekkel a hazai kutatás (nem egy esetben nemzetközi együttmű
ködéssel) az elmúlt évtizedekben segítette és ma is segíti az erdőgazdasági gya
korlatot. Különösen most, amikor az egyre bonyolultabb gazdasági körülmé
nyek között kell újszerű problémákat közösen megoldani.
A jövőbe látó kutatásirányítás bonyolult feladat. Nem elég a jelenleg fel
ismert hiányterületek gyors pótlására való reagálás, hanem megfelelő tudo
mányos prognózisok alapján ki kell jelölni azokat a kutatási témákat is, ame
lyeket a mindennapi élet csak később fog érzékelni, és mint igényt támasztani.
Számolni kell műszaki módosítások, felfedezések és újítások állandó áramlá
sával. Nem mondhatunk le arról, hogy a kutatás a gyakorlat által felvetett
problémákra — minél rövidebb időn belül — megoldást kínáljon. Sokszor
hangzik el igényként a kutatókkal szemben, hogy „éljenek együtt" a gyakor
lattal, legyenek „problémaérzékenyek", „hozzák" a gyakorlat „szűk kereszt
metszetét" feloldó témákat.
A fagazdaságban felmerülő, kutatást igénylő témák igen sokfélék lehetnek:
termesztéstechnikai, műszaki-technológiai, termék- és gyártmányfejlesztési,
ökonómiai, hozamszabályozási stb.
Az elmondottakkal kapcsolatban nem lehet megkerülni a távlati kutatás
alapvető gondjait okozó finanszírozási kérdéseket. A tudományos kutatók szá
mát tekintve Magyarország a világközépmezőny vége felé található, valamenynyi európai szocialista ország e mutatója kedvezőbb. A K+F-ráfordítások
1980. évi, US S-ban kifejezett adatai alapján Japán 23-szor, az N S Z K 19-szer,
Csehszlovákia 1,8-szor, Lengyelország 1,4-szer nagyobb összeget fordít kutatás
fejlesztésre, mint Magyarország. Azóta ez az arány tovább romlott (Magyar
Tudomány, 1987. 11. sz.).
Az Erdészeti Tudományos Intézet állami költségvetése 1970 óta nem válto
zott, illetve az utolsó két évben abszolút értékben is csökkent. (Ma az árbevé
tel 37%-a.) Ennek megfelelően — az infláció éves ütemével és az abszolút
csökkenés mértékével arányban — csökkenteni kellett az állami finanszíro
zású témák egy részét. Ebből következik, hogy több, a gyakorlat által igé
nyelt és sürgetett téma kutatása szünetel az intézetben.
A tudományos kutatás költségei ma jórészt a vállalatokat terhelik. A jö
vőbe néző, a vállalat fejlődéséért felelősséget érző vállalati vezetők és kol
lektívák együttműködnek az intézettel, kijelölik a célokat és vállalják a meg
valósítás költségeit.
Ebből azonban két dolog következik. Egyrészt a vállalati célkitűzések el
sősorban a rövid lejáratú, a vállalat eredményében gyorsan megtérülő kuta
tásokat szorgalmazzák és ez nem mindig, vagy csak áttételesen esik egybe az
ágazat hosszú távú céljaival. A vállalatnak nem lehet pl. közvetlen célja az
erdőpusztulás, a hozamszabályozás, a nemesítés, a fatermés stb. kutatásában
való közvetlen részétel. Ezért — ha erre nincs állami megrendelés — sajá
tos vákuum keletkezik. Másrészt az alapkutatások finanszírozását sem lehet
teljes egészében a vállalatokra áthárítani. Márpedig az alapkutatások elsor
vadása a fejlesztőkutatások mennyiségi és minőségi visszaesését jelenti.
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A Magyar Tudományos Akadémia is felismerte, hogy a rövid távú, alkal
mazott és fejlesztésre orientált kutatások mellett az alapkutatások oly mérték
ben háttérbe szorulnak, amely nagyon gyorsan behozhatatlan hátrányokhoz
vezethet. Ezért — a gazdaság és a társadalom hosszú távú szükségleteinek ki
elégítése érdekében — a Minisztertanács tudománypolitikai bizottsága 1986. ja
nuár elsejei hatállyal létrehozta az Országos Kutatási Alapot (OTKA). „ A z
OTKA elsősorban az akadémiai kutatóintézetekben és felsőoktatási intézmé
nyekben folyó alapkutatások támogatására szolgál, de egyéb helyen folyó alap
kutatások is részesülhetnek
támogatásban".
Az Erdészeti Tudományos Intézet több pályázatot nyújtott be, de az elnyert
pályázati alapjaink a teljes kutatási-fejlesztési ráfordításainknak csak a töre
dékét (2%-át) jelentik. Ilyen körülmények között az élvonalbeli kutatás nem
csak a kutatók szándékán és tehetségén múlik, hanem elsősorban a gazdasági
környezeten. Egyrészt hosszú távon nem lehet csupán ötletekre alapozva pó
tolni a hiányzó technikai eszközöket, másrészt a kutatók sem nélkülözhetik azt
a társadalmi-gazdasági közeget, amely igényli és erkölcsileg-anyagilag elisme
ri munkájukat.
Ma a kutatást is — részben jogosan — eredmény alapján mérik. Ezért az
intézet is, a kutatók is, elsősorban azzal foglalkoznak, amire a szerződés van,
ami nyereséget hoz. Elmaradnak viszont — megrendelés és anyagi korlátok
miatt — olyan fontos területek, amelyek alapvetően befolyásolják az ágazat
hosszú távú fejlesztését. Ügy vélem — távolról sem a teljesség igényével — .
hogy

az elkövetkező időszakban a következő feladatokkal kell mind a kutatásnak,
mind a gyakorlatnak szembenéznie:
1. A legutóbbi időkig kevés figyelem jutott az erdők egészségi állapotára, az
erdőállományok pusztulására, valamint a különböző károsítások várható
hatásaira, kocsányos és kocsánytalan tölgyesekben, erdei- és feketefenyve
sekben, szelídgesztenyésekben. A pusztulások, károsodások okainak csak
egy része ismert. Számos veszteség tényleges oka vagy kárláncolata még
feltáratlan. Meg kell határozni azokat a feltételeket, amelyek hozzájárul
hatnak az erdei ökoszisztémák stabilitásához, a kártevőkkel és a betegsé
gekkel szembeni ellnállóképességük fokozásához. Fel kell tárni a termé
szetszerű és a mesterséges ökoszisztémákban újabban a természeti kör
nyezet romlásának jeleként mutatkozó, nagymértékű fakárosodások okait,
ki kell dolgozni a szükséges megelőző intézkedéseket, meghatározva azok
végrehajtásának módját.
2. A természetes flóra és fauna fenntartását a megfelelően kiválasztott és
kezelt ökoszisztéma-rezervációk biztosítják. A z erdő, mint alap-ökoszisz
téma-rezervátum, in situ őrzi meg a növények, az állatok genetikai érté
keit. A z erdészeti, de a mezőgazdasági célú nemesítés érdekében is fokoz
ni kell a kutatásokat az erdei, „vad" fajok felderítésében, összegyűjtésé
ben és megőrzésében. A nemesítési eredmények fokozása a modern génse
bészeti, biotechnológiai, biokémiai és élettani kutatásoktól várható. Ez utób
biak megerősítését intézetünkben éppen napjainkban szorgalmazzák.
3. Vadgazdálkodás, a vadállomány élőhelye, a vad szerepe az erdei öko
szisztémában című kutatások a jövőben nagyobb figyelmet érdemelnek.
4. Az erdőgazdasági ágazat racionális fejlesztése csak a megtermelt dendromassza sokoldalúbb, teljesebb és ésszerűbb hasznosítása révén képzelhető
el. A fejlesztőmunka fontos része a melléktermékek és hulladékok hasz-

nosítása, alternatív útjainak kimunkálása úgy, hogy a lehető legtöbb ipari
nyersanyag és energia legyen előállítható.
5. A z energia árának emelkedése több vonatkozásban hat a faforgalmazásra,
-felhasználásra. Először: a fa, mint enregiahordozó iránti igény növeli a
versenyt a faellátás piacán. Másodszor: növeli a fatermékek árát, szük
ségessé teszi az egyes választékok energiacélú hasznosítását. Harmadszor:
növeli a fa, mint nyersanyag versenyképességét, mivel a fatermékek ener
giaigénye viszonylag alacsony.
6. Annak érdekében, hogy a hosszú távon növekvő igényeket ki lehessen
elégíteni jelentős beruházások szükségesek a fatremesztés területén (1990
—2000. között 150 ezer ha erdőtelepítés). Ahhoz, hogy ezek a beruházások
gazdaságilag hatékonyak legyenek szükséges javítani az ültetésre kerülő
fák genetikai értékét és az erdőművelés technikáját.
7. Előtérbe kerülnek az energiatakarékos technológiák, az ezekhez szükséges
gépek, berendezések.
8. A z erdészeti gazdaságtani módszerek még nemzetközileg sem alakultak
ki. A kutatás fő feladata az ágazati gazdaságirányítási rendszer továbbfej
lesztése. Ennek érdekében a kutatás az országos és vállalati szintű terve
ző- és elemzőtevékenység tökéletesítésével; a fatermelési rendszerek öko
nómiai feltételeinek meghatározásával; a gazdaságmatematikai módszerek
erdőgazdasági alkalmazásával; a költségszámítási eljárások továbbfejlesz
tésével kell, hogy foglalkozzon.
A vázlatosan felsorolt stratégiai feladatok megoldását külön-külön sem a
kutatás, sem a gyakorlat egyedül nem tudja megoldani. Közös és szoros együtt
működésre van szükség. Ezért
kutató-fejlesztő munkánkat célratörőbbé, a tudományos intézmények és a ter
melőüzemek együttműködését közvetlenebbé akarjuk tenni.
Többek között:
— a legrégebbi, hagyományos együttműködés alapja, hogy a gazdálkodó
szervezetek szolgálnak kutatási helyül a hosszú távú, alapozó jellegű köz
ponti kutatási témákhoz, amelyeket az állami irányítás fogalmaz meg, és
amelyekre ugyaninnen kapnak megbízást a kutatóhelyek. A gazdálko
dókat általában anyagi vonatkozású teher itt nem érinti, közvetlen ered
ményt sem élveznek az adott témacsoportok nagy részében, de közvetve
ez a kutatási forma és munka elősegíti a vele összefüggésbe kerülő gya
korlati szakemberek képzését, információinak bővítését. Esetenként tu
dományos ambíciót ébresztenek;
— konkrét, a gyakorlati gazdálkodás folyamatát elősegítő megbízások, terv
készítések történnek számos ízben külön szerződéssel, térítés ellenében.
Ez esetben a gazdálkodó szervezetek érdekeltsége egyértelmű, az ered
mények hasznosítása biztosított;
— végül az utóbbi időben vannak már olyan kapcsolati formák is, ahol a
kutatóintézet és a gazdálkodó szerv együttműködése széleskörűen biz
tosítja a két fél hosszabb távú érdekeltségét.
A z együttműködés jövőbeni formáira nézve, a következőket gondoljuk:
— Szükségesnek látjuk a kutatók és a kutatóhelyek érdekeltségét, felelőssé
gét növelni az általuk adott javaslatok, tanulmányok és tervek gyakor
lati megvalósításában.
— Valamennyi kutatóhelyen erősítjük a közgazdasági szemléletet, a közgaz-

dasági kutatásokat. A vállalatokat egy javasolt műszaki megoldásnál an
nak gazdasági kihatásai is érdeklik és ilyen összefüggésekkel is szüksé
ges a kapcsolatok javítása.
— Erősítenünk kell a komplex feladatvállalást, esetleg más, külső szakem
berek bevonásával is.
— Növelnünk kell a kutatások és a gyakorlati szakembereket összefogó
teamek működési területét a gyors reagálás és a problémaérzékenység
jól felfogott célja érdekében. Ma a legjelentősebb kutatási-fejlesztési ered
ményeket kutatói-fejlesztői kollektívák érik el. Egyre több a különféle
intézményekben, vállalatoknál dolgozó kutató-fejlesztő és termelési szak
emberek együttműködésében létrejött, komplex kutatási eredmény, ami
egyben azt is jelzi, hogy a kutatásnak és a fejlesztésnek ma már nincs
tudományos helyhez kötöttsége.
A szorosabb együttműködés kibontakozásának gondjai:
— Űgy látjuk, hogy alkalmazott, illetve fejlesztő kutatással kapcsolatos — a
vállalati fejlesztési célkitűzésekre épülő — feladtterve kevés vállalatnak
van meg, így még mindig nagymérvű a megbízások spontaneitása.
— Csak a pozitív kutatási eredmények számíthatnak elismerésre, negatív
eredmény esetén a megbízói készség megszűnik.
— Nem mindenütt megoldott a vállalati és intézeti szakemberek szoros
együttdolgozása, a kutatási eredmény bevezetésével való részvételre szó
ló megbízás még nagyon ritka.
— A vállalatok pillanatnyi finanszírozási lehetősége az indokoltnál is erő
teljesebben befolyásolja a megbízói készséget.
— Nagyfokú biztonságot, tervezhetőséget jelentene a vállalatokkal, társula
tokkal a középtávú keretszerződés rendszerének kialakítása, amelyen be
lül a folyó évi témák konkretizálása tartalmilag is összhangban, rugal
masan történhetne.
— A z egyéb erőforrásokból megpályázható — OMFB, innovációs alapok stb.
— fejlesztési-kutatási forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges,
hogy az intézetek és vállalatok fejlesztőrészlegei lényegileg és eredménycentrikusán dolgozzanak együtt a pályázati szakasztól a megvalósításig
bezárólag.
— További teret kell nyernie az eredményérdekeltségű kutatásoknak, ame
lyek a résztvevőket is érdekeltté teszik a közvetlen gazdasági eredmény
elérése érdekében.
— Fokozni kell a kutatások közkinccsé tételével kapcsolatos tevékenységet,
a kutatómunka mértéktartó propagálását.
Űgy vélem, hogy az erdőgazdálkodás és elsődleges fafeldolgozás hosszú tá
von képes bővíteni termelését és társadalmi szolgáltatásait, ha töretlen fejlő
dése biztosítható a biológiai alapok gyarap'tása, a korszerű termelési és fel
dolgozási technológiák, a technika fejlesztése és a dolgozók érdekeltségének
fenntartása révén. A továbbfeldolgozó ipar fejlesztésével olyan ipari termék
szerkezet valósulhat meg, amely a rendelkezésre álló hazai fa nyersanyagot
piacképes termékek gyártásával hasznosítja, és ezzel megoldja a fa takarékos
feldolgozását, komplex hasznosítását.
Ezek megvalósítása az erdőgazdálkodás és az elsődleges faipar területén dol
gozó kutatók, oktatók, gyakorlatban és államigazgatásban részt vevők együt
tes, komoly feladatát jelentheti. Ebben a munkában az Erdészeti Tudományos
Intézet meg akar felelni a vele szemben támasztott igényeknek, a kapott fel
adatok mindenkori korrekt teljesítésével.

