YAGYONÉRDEKELTSÉG AZ ERDÉSZETBEN*
KERESZTES/ BÉLA

AKADÉMIKUS

Az erdészetben** a tervgazdálkodásnak nincs alternatívája. A jövő nemze
dékek érdekeit is szem előtt tartó, tartamos erdőgazdálkodást a kapitalista
és a szocialista országokban egyaránt csak tervszerű (erdőrendezési üzemterv
szerinti) gazdálkodás eredményezhet.
A magyar erdészet a felszabadulás óta eltelt négy évtizedben együtt fejlő
dött a népgazdasággal, és igyekezett illeszkedni a világ erdőgazdálkodási fo
lyamataihoz. Képes volt a közkincset képező erdészeti ismeretekhez szellemi
értéktöbblettel hozzájárulni.
A z ötvenes és a hatvanas években, az
akkori
központi irányításos tervrendszerben az erdővagyon bővített újratermelésében,
a fakitermelés későbbi növelésének a megalapozásában nemzetközileg is szá
mon tartott eredményeket ért el. 1946—1968 között 331 ezer ha, 1969—1985
között pedig 193 ezer ha új erdőt telep'tettünk főként rövid vágáskorú, gyor
san növő fafajokból. A meglevő erdőkben pedig belterjes erdőnevelést,
kor
szerű erdőfelújítást és erdővédelmet vezettünk be. Mindennek a következté
ben az ország erdeinek élőfakészlete az 1946. évi 150 millió m -ről 1985-ben
275 millió m -re növekedett, ami lehetővé tette az 1946-ban évi 2 millió m -re
becsült fakitermelési lehetőséggel szemben 1968-ban 5,3 millió m , 1985-ben
pedig 8,5 millió m fa kivágását.
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1968-ban a gazdasági reformot, mely a gazdasági folyamatok tervszerű sza
bályozásában hasznosítja a piaci törvényszerűségeket és mechanizmusokat,
alkalmaztuk az erdészetre is. Ez az éves nyereségérdekeltségre alapozott
re
form lehetővé tette, hogy erdészetünk a hetvenes évek végén bekövetkezett
gazdasági válság idején — a korábbi időszakban elért élőfatermesztési sikerek
alapján — fokozott mértékben hozzájáruljon a gazdasági gondok enyhítésé
hez, a külgazdasági egyensúly és a fizetési mérleg javításához. A z önállókká
vált erdészeti vállalatok (erdő- és fafeldolgozó gazdaságok, erdő- és vadgaz
daságok, valamint faipari üzemek és fakereskedelmi vállalatok) jelentős sike
reket értek el a technológiák fejlesztésében, a munka, és üzemszervezésben,
sikeres beruházásokat valósítottak meg, növelték a konvertibilis elszámolású,
gazdaságos fa- és fatermék-, valamint vadászati exportot, nőtt a dolgozók
keresete.
Ugyanakkor azonban a hosszú távú érdekeltség és felelősség hiánya miatt
aggasztó gondok is felmerültek. Egyes vállalatok például igyekeztek a jó er
dőket kitermelni, ugyanakkor nem hajtották végre megfelelő mennyiségben
és minőségben a kitermelt erdők felújítását, valamint az erdőnevelő vágá
sokat sem. Tetézte az ilyen gondokat, hogy nem sikerült megfelelően össze
hangolni az erdőkben folyó erdő- és vadgazdálkodást. A túlszaporított nagy
vadállomány egyre több erdőségben szinte lehetetlenné teszi az erdőfelújítást.
Felsorolt kedvezőtlen jelenségek kihatása a fatermesztésre a VI. ötéves terv
ben, 1981—1985-ben — hozzávetőleges becslés szerint — 1,5—2,0 millió m
élőfakészlet-kiesés volt.
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Vagyis, amíg a reform megfelelő, rövid távú érdekeltséget teremtett a jelen
fakitermelésben és a fafeldolgozásban, nem ösztönözte kellően a kitermelt
erdők újratermelését, a hosszú távú fejlődést megalapozó élőfatermesztést. A z
* Megvitatás céljából közli a szerkesztőbizottság.
** Erdészeten együtt értjük a fatermesztest. a fakitermelést, a fafeldolgozást és a
fakereskedelmet.
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utolsó évtizedben a beruházási korlátozások miatt neim segítette a műszaki
megújulást sem. A szabályozórendszer tehát jelentős belső ellentmondást tar
talmaz. Hiányzik a vállalatok valós, komplex és egységes megítéléséhez szük
séges mérőeszköz. Így nem akadályozható meg, hogy az önállóság jegyében
egyes vállalatok éves nyereségüket távlatokban káros következményekkel já
ró módon növeljék.
Gondok vannak a nemesítési eredmények gyakorlati bevezetésével is. Bár
a magyar erdők évi fanövedéke KGST-vonatkozásban is számottevő, a termelt
fa minősége azonban — a tölgyet és a bükköt kivéve — általában nem ki
elégítő. Az erdészeti nemesítés ezért a fahozam növelése mellett a faminőség
javítását tűzte ki célnak. Ez idő szerint az éves szaporítóanyag-szükségletnek
%-át elégítjük ki nemesített fajták vegetatív úton előállított csemetéjéből, ill.
törzskönyvezett, jó minőségű magot termő faállományok magjából. A folya
matban levő VII. ötéves tervben ez az arány elérheti a %-ot. Mivel azonban
az akác, a luc- és a vörösfenyő fajták vegetatív úton szaporított csemetéje drá
ga, ezeket a vállalatok az erdősítésben nem alkalmazzák. A bővített újrater
melés érdekében pedig nagy szükség volna rájuk, mert 10—30% fatömeg-, il
letve értékhozamtöbbletet eredményezhetnének. Különösen aggasztó az akác
fajták teljes mellőzése, hiszen az összes erdőterület 27%-át elfoglaló, gyorsan
növő fafajok (akác, nyár és fűz) adták 1985-ben az összes kitermelt fatömeg
45%-át.
A kifejtett problémák megoldását kívánta elősegíteni az Erdészeti és Fa
ipari Hivatal az 1954-ben szakmai ellenőrző szervként létrehozott erdőfelügye
lői szervezet — , melynek tevékenysége 1968-ig csak az állami erdőgazdaságok
üzemterv szerinti gazdálkodásának az ellenőrzésére terjedt ki — hatáskörének
az ország valamennyi erdejére való kiterjesztésével. 1979-ben az erdőfelügyelő
ségeket hatósággá alakították át. A z éves tervfeladatok végrehajtását regiszt
ráló és értékelő erdőfelügyelői beszámolók azonban nem alkalmasak az erdővagyonban bekövetkező változások rögzítésére. Ilyen célra hosszabb időszakot
(öt évet) átfogó, komplex értékelő ellenőrzés szükséges.
A Magyar Tudományos Akadémia 1986. évi közgyűlése kiemelten foglalko
zott a gazdasági reform továbbterjesztésével. Faluvégi Lajos a következőket
emelte ki: „ A tudomány és a gazdaságirányítás szemlélete a hosszú távú fej
lődés kérdéseiben illeszthető össze egymással a legjobban. Mi a hetvenes évek
végén, majd évtizedünk első éveinek nyomasztó napi gondjai közepette sem
feledkeztünk meg arról, hogy a magyar gazdaság egyensúlyi és szerkezeti
feszültségeiből kivezető pálya csak a távlatos gondolkodás alapján található
meg. A műszaki, a természet- és társadalomtudományok legjobb eredményei
csakis hosszú távú stratégia alapján ültethetők át folyamatosan a gazdaságba,
csak így válhatnak a gazdasági és társadalmi fejlődés lendítőkerekévé." A vi
tában többen rámutattak, hogy a gazdasági szabályozásban általában hiányzik
az összkép, a modell. Nem tartják következetesen szem előtt, mi felé kell
haladni, mi a szabályozásnak az értelme.
Ami a modellt illeti, mi erdészek — hála a már több mint két évszázada
bevezetett, a fatermesztés teljes időszakára kiterjedő, hosszú távú erdőgaz
dasági üzemtervezésnek — rendelkezünk előretekintést adó modellel, jövő er
dőképpel. A z erdőrendezés ugyanis az erdőt olyan nemzeti vagyonnak tekinti,
melyben az erdészeti kutatás eredményeinek felhasználásával, az erdőtörvény
ben (1981. évi, 31. tvr.) megfogalmazott elveknek megfelelő, az erdészeti vál
lalati és a vadásztársasági érdekek felett álló, a mával és a jövővel egyaránt
törődő gazdálkodást kell folytatni. Ennek érdekében az adott erdőtalajok függ
vényében az átlag 60 éves (15—160 éves) termelési ciklusra részletesen meg-

tervezi azokat az erdőgazdasági munkákat, intézkedéseket, melyek végrehaj
tásával a legelőnyösebb módon elérhető a kitűzött távlati modell.
Az erdőkben a hosszú termelési ciklus alatt felhalmozódott fát és egyéb
erdei terméket, valamint az erdők sokféle jóléti szolgáltatását, egyszóval az
erdővagyont, kincsesládához szokás hasonlítani, mely tele van kinccsel, ami
hez az erdőművelés minden évben újabb kincset tesz hozzá, az erdő sokcélú
hasznosítása. pedig kivesz belőle. A z erdőgazdálkodás egyszerű újratermelés
esetén úgy hasznosítja az erdővagyont, hogy az ne változzon kedvezőtlenül,
és ne csökkenjen, bővített újratremelés esetén viszont nőjön, szerkezete, öszszetétele előnyösen alakuljon.
Amint a kifejtettekből kitetszik, a nálunk átlag 60 éves ciklusban — sza
bályosan visszatérő időszakban — erdőt művelő és hasznosító erdészetnek a
népgazdaság más ágazataitól eltérő, olyan megkülönböztető sajátosságai van
nak, melyeket a szabályozó- és ösztönzőrendszerben feltétlenül figyelembe kell
venni. A gazdasági reform bevezetésekor azonban általános rendszereket dol
goztak ki, és ezekbe kényszerítették bele az erdészetet. Ezek szerint az erdésze
ti vállalatok gazdálkodásának éves értékelése az export és a nyereség alapján
történik. A z exportbevételek és a nyereség lehető maximális növelése mellett
azonban az erdészetben döntő kritérium kell legyen az erdővagyon további
növelése, összetételének javítása, s ennek megfelelően ki kell dolgozni speciá
lis ösztönzést is. Így válik csak lehetővé, hogy az önálló erdészeti vállalatok
érdekei összeessenek a népgazdaság, az egész társadalom érdekeivel. A Mező
gazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Erdészeti és Faipari Hivatala —
figyelembe véve az erdészet kifejtett sajátosságait — az erdészeti kutatóhelye
ket bízta meg olyan
erdővagyonmérleg-készítési metodika kidolgozásával, amely biztosítja az erdő
vagyon változásának ötéves tervidőszakok szerinti értékelését, az adott erdő
területen folytatott erdőművelés, erdőhasznosítás, fafeldolgozás és vadtartás
együttes hatásának számszerű kimutatását a vagyonváltozásra,
ösztönöz optimális vagyonnagyság és -szerkezet elérésére, és amely alapul szol
gálhat a tényleges vagyonérdekeltség megteremtéséhez.
Az ötéves vagyonmérlegekből távlatban felépíthető lesz a 60 éves modell,
a célul kitűzött jövő erdőkép, és dokumentálható a vállalatok és más erdő
gazdálkodó szervek, valmint — ezekből felépítve — a megyék és az ország
erdővagyon-gazdálkodása. Példával való szemléltetés céljából, az elmúlt 65 év
erdészeti statisztikai adatai felfoghatók egy képzelt modell megvalósításának
eredményeként. A 65 évet három időszakra bontottam, s az ábrán az időszaki
átlagadatokat tüntettem fel. A z ábra jól mutatja, hogy a magyar erdészetre
az egész korszakban a bővített újratermelés volt a jellemző. A két világháború
közötti időszakban szerény mértékű, az 1968. évi gazdasági reform előtti
időszakban pedig nemzetközi vonatkozásban is kiemelkedő alapozó eredmények
születtek, amik lehetővé tették, hogy e reform utáni időszakban nagymérték
ben növekedjen a fakitermelés, javuljon a belső faellátás és nőjön a faexport.
A reform most folyamatban levő továbbfejlesztése biztosíthatja, hogy az erdő
vagyon gyors ütemű, bővített újratermelése állandósuljon, ami reális távlati
célkitűzéssé teheti olyan faönellátás megteremtését, amikor a fenyőfaimport
vételárát fedezi majd a lombosfa-export eladási ára.
A z erdőgazdálkodók a kitermelt erdők újratermelését (erdőfelújítás, erdőne
velés és erdővédelem) 1956 óta a fakitermelés árbevétele terhére képzett, Or
szágos Erdőfenntartási Alapból végzik. 1970-ig az újratermelés finanszírozása
a tényleges ráfordítások alapján történt, 1971-től pedig egységárak szerint.
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Ez utóbbi ellenérdekeltséget válthat ki, a nehéz pénzügyi helyzetben levő
vállalatokat csábíthatja az egységárakból technológiai lazaságok révén elérhető
pénzmegtakarítás. A z Erdőfenntartási Alap csak akkor szolgálhatja jól az újra
termelést, ha kizárólag az erdőfelújítási, erdőnevelési és erdővédelmi munkák
végrehajtására fordítják. Ha az ötéves erdővagyonmérleg kedvezőtlen, a si
kertelen erdőfelújításokért felvett erdőfenntartási pénzt a vállalattól célszerű
visszavonni, és belőle érdekeltségi alapot teremteni a jól gazdálkodó vállala
tok számára. Ez egyik módja lehet a vagyonérdekeltség megteremtésének.
Az erdővagyonmérlegek összeállításához adatokat az Erdőrendezési Szolgálat
és az erdőfelügyelőségek adattára szolgáltathat.
Az erdőrendezés erdővagyon-adattára tartalmazza az összes hazai erdő több
mint 400 000 erdőrészletének (gazdálkodásra kijelölt, legkisebb egynemű erdő
terület) számítógépen tárolt adatait. A vagyonmérleghez napra kész, hibátlan

adatok szükségesek, melyek csak úgy biztosíthatók, ha az erdőfelügyelőségek
folyamatosan számba vesznek minden, az erdőkben bekövetkezett változást
(fakitermelés, erdőfelújítás, erdőnevelés, erdőkárok) és adataikat átadják a
szolgálatnak. Nagy probléma ez idő szerint, hogy az erdőfelügyelőségek és er
dőrendezés adatbázisa nem azonos. Feltétlenül szükséges egységes információ
rendszer megteremtése. Egyébként megoldhatatlan a vagyonmérleg-készítés.
Az adatbankok hasznosításához és az erdővagyon-gazdálkodás kézben tartásá
hoz az erdészeten belül egységes számítástechnikai gépparkot, modulszerkeze
tű programrendszereket is létre kell hozni.
A vagyongazdálkodás vonatkozásában figyelmet érdemel Nyers Rezső inter
júja: „ A vállalati tanácsok a dolgozók vezetésben való részvétetlének szerveze
tei, és erre nagyon jók. De ha nemcsak a vállalati jövedelemben, hanem a
társadalmi vagyon hasznosulásában érdekelteknek . . . is befolyásuk lenne a ve
zetők megválasztására, akkor ez egy másik fontos társadalmi érdeket is be
vinne a folyamatba". Esetünkben célszerű a vezetők megválasztásába bevon
ni az illetékes erdőfelügyelőt, aki képviselheti az erdőkkel szemben támasz
tott össztársadalmi érdeket, és aki első kézből ismeri a vállalat gazdálkodását.
Az össztársadalmi érdek jobb érvényesítése érdekében, hasznos lehet a Haza
fias Népfront, valamint a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium,
továbbá a megyei tanácsok bevonása is.
Az elmúlt években a vállalatok önállóságának növelésével és önigazgatásának
bevezetésével csökkent az erdőgazdálkodás állami befolyásolása és ellenőrzése.
Ezzel összefüggésben alá kell húzni, hogy a legtökéletesebb szabályozórendszer
sem nélkülözheti az előrelátó, a helyi részkérdésekbe be nem avatkozó, állami
központi irányítást. Megítélésünk szerint azonban, ha a népgazdaság, a tár
sadalom érdekei úgy kívánják, a hivatalnak a törvény által ráruházott jogo
sultság alapján rendeleti befolyással kell lenni az erdőgazdálkodó szervek
re. Ezt nem nélkülözheti a világ egyetlen — szocialista és tőkés — országa sem.
A társadalom, az utánunk következő generációk érdekében, az erdőgazdálkodó
szerveket ezután is szükséges késztetni az ismertetett modell megvalósítására.
A folyamatban levő VII. ötéves tervben a már elért és a tervezett kutatási
eredmények gyakorlati alkalmazásával kialakítható olyan gazdasági környezet
és az erdészet sajtosságainak megfelelő gazdaságirányítási rendszer, amely ered
ményesebben képes az erdészeti termelési folyamatokat az össztársadalmi ér
dekeknek és a választott távlati tervcéloknak megfelelően befolyásolni, s amely
biztosítja a népgazdaság és vállalati szintű, valamint a rövid és hosszú távú
érdekek jelenleginél tökéletesebb összhangját.
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