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Az erdővagyon-, erdőállomány-gazdálkodáson köztudottan az or
szág érdekeit érintő gazdasági műveletek olyan céltudatos, hoszszú távú megszervezését, idő- és térbeli rendjének kialakítását
értjük, amely a köz (társadalom) érdekében történik. Eredménye
ként biztosítani kell az erdők fenntartását, fejlesztését és opti
mális használatát.
Az erdőállomány-gazdálkodás társadalmi környezete
Az erdők fenntartásának, fejlesztésének és optimális használatának biztosí
tásában a marxista társadalomszamlélet aligha fogadhat el nulla növekedést.
Mivel az erdőkkel szemben támasztott társadalmi igények — a fafogyasztás és
az erdők védelmi és szociális szolgáltatásában is — növekednek, az igényeket
növekvő mértékben kell kielégíteni, erdeinket bővítetten kell újratermelni.
A bővített újratermelés lehetséges mértékének megállapítása és következetes
érvényesítése mellett kétirányú alkalmazkodásra is szükség van:
— az erdő fatermő- és tűrőképességének fokozásával az egyik oldalon, és
— az erdővel való gazdálkodás és korszerű együttélés kialakításával, az
erdei ökoszisztéma törvényeinek és sajátosságainak tiszteletben tartásá
val a másik oldalon.
A bővített újratermelés lehetséges mértékének megállapítását nem lehet csak
mennyiségi növekedésre leszűkíteni, meg kell határozni azokat a minőségjavító
célkitűzéseket, amelyek erdeink fatermő- és tűrőképességének javulását ered
ményezik. A korszerű együttélés, a bővített újratermelés komplex feladatai
nak maradéktalan érvényesítésén túlmenően józan önmérséklést is jelent egyidőjűleg.
A bővített újratermelés, a józan önmérséklés társadalmi követelményével
kapcsolatosan meglevő gondjaink az egyes ember véleményformálásában sok
féleképpen fogalmazódnak meg. A megoldás keresésében hajlandók vagyunk
az egyes ember — az erdő és ember — viszonyában keresni a megoldást, pe
dig azt ténylegesen csak a megfelelő társadalmi környezet biztosíthatja.
A korszerű erdőgazdálkodás és erdőállomány-gazdálkodás kapcsolata
Hatályos erdőtörvényünk a megfogalmazott célok elérésének eszközeként
előírja meglevő erdeink korszerű kezelését. Korszerű erdőgazdálkodást csak a
termelési alapok részletes és pontos ismerete, továbbá az ezekre épülő hosszú
és középtávú tervek alapján lehet megvalósítani. Annak érdekében, hogy az
erdőállománnyal való gazdálkodás megfelelhessen rendeltetésének, folyamato
san meg kell határozni azokat a követelményeket, amelyeket a korszerű erdő
gazdálkodás vele szemben támaszt.
A korszerűség műszaki kategória és egy adott időszak társadalmi-gazdasági
alapjainak minőségéhez és a fejlődésnek időben konkrétan meghatározott sza
kaszához kapcsolódik. Közgazdasági értelemben a termelőerők egymás közötti,
valamint a termelőerők és a termelési viszonyok összhangjának megvalósítását
jelenti. A z összhang érdekében folyamatosan vizsgálni kell, hogy az
ágazat
folyamatrendszereinek (fatermesztés, fakitermelés stb.) termelő és nem termelő
alapjait működtető szervezetei és szakmai-, közgazdasági szabályozói a kor
követelményeinek szintjén elégítik-e ki a társadalmi igényeket.

A z Erdészeti Bizottság Erdőrendezisi és Gazdaságtani ad. hoc. Bizottsága
1978-ban vitaanyagot készített „ A korszerű erdőgazdálkodásnak az erdőrende
zéssel szemben támasztott követelményei ezek hatása a fejlesztésre, a kutatás
ra és az oktatásra" témakörben.
A téma kidolgozásában szakemberek jelentős számban — az ad hoc bizott
ság tagjain kívül a gyakorlati erdőrendezés, kutatás és az oktatás képviselői
vettek részt. A vita után véglegesített anyagot az erdészeti bizottság meg
küldte az erdőgazdálkodás társadalmi környezetének alakulásában részt vevő
valamennyi főhatóság és szervezet vezetőjének. A korszerű erdőgazdálkodás
nak az erdőrendezéssel szemben támasztott követelményeinek kielégítésére
meghatározott feladatai az egyes tevékenységek fejlesztésében csak részben
valósultak meg.
A M É M erdészeti és faipari főosztályának vezetője még az évben utasította
az Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodáját, hogy dolgozza ki az üzem
tervezés (erdőtervezés) fejlesztésének koncepcióját. A koncepciót útmutató
mélységben a M É M Erdőrendezési Szolgálat 1984 végére kimunkálta és az út
mutató érvényesítését a M É M Erdészeti és Faipari Hivatalának vezetője 1985.
január l-jével kötelezően elrendelte. A fejlesztés feladatait az erdőtervezés
a következők Szerint érvényesítette:
— A z üzemterv szerves része a népgazdaság tervezési rendszerének, elő
írásai és tervváltozatai mindenkor két teljes ötéves tervidőszakra vonat
koznak. Megújítása továbbra is 10 évenként történik, de előírásait 12—16
évre adja meg.
— Megváltozott az előírások sürgősségi fogalma, ezáltal lehetőség nyílik az
erdőállomány érdekében az előírások végrehajtási időpontjának az ér
vényességi időn belüli pontosítása, az erdőállomány érdekében kötelező
feladatok ötéves tervciklusoknak megfelelő elkülönítése.
— Valamennyi erdőrészletre meghatározza a termelési célt, amely lehetővé
teszi a differenciált erdőművelést. A fatermesztési folyamat végtermé— keinek különböző méretbeli- és minőségkövetelményeknek kell megfelel
niük, és ezeknek a követelményeknek elérése különböző termelési eljárá
sokat igényel.
— A faállománytípusok megjelölése lehetőséget ad az erdőfelújítások fa
fajösszetételének, el egy arányának, csemeteszükségletének megtervezésére.
Az erdőrészlet faállománytípusa a klímával, tengerszint feletti magasság
gal a termőhelyvizsgálat adataival együttesen alkalmas az aktuális er
dőtípus meghatározására is.
— Minden erdőrészletben meghatározza a törzsszámot és lehetővé válik az
„Erdőnevelési modelltáblák" alkalmazása, amely nemcsak az ápolóvágá
sok tervezését és végrehajtását, de a vadgazdálkodás ellenőrzését is se
gíti.
— A gyorsan növő fafajok — elsősorban a nemesnyárak — tervezésében a
10 éves visszatérés túl hosszúnak bizonyult, ezért szükség szerint az érvé
nyességi időn belül (5 évenként) visszatérést ír elő az előírások kiegészí
tésére és pontosítására.
— A z erdőtervek — a vállalati tervezés érdekében — kibővültek a költségeket
leginkább befolyásoló terepi- közelítési- szállítási jellemzőkkel.
Az erdőtervezés fejlesztésének részkérdései közül megoldásra vár az erdő
vagyon értékben való nyilvántartása, a hozadékszabályozás gépi megoldása és
a termelési célnak, az elsődleges rendeltetésnek
megfelelő vágásérettségi
ko
rok meghatározása. A z érvényesített fejlesztés időszakában a felsorolt kérdés
csoportokban a rendelkezésre álló kutatási eredmények a gyakorlati alkal-

mázasukat még nem tették lehetővé. Egyértelműen megállapítható, hogy az
erdőérték-számítás, a mainál objektívabb hozadékszabályozás, a vágáskorok
nak a termelési cél és elsődleges rendeltetés szerinti differenciálása. a tervezést
jelentősen javítaná, megoldásukat továbbra is időszerűnek kell tekinteni.
A z ad hoc bizottság szükségesnek ítélte az erdőterv szerinti gazdálkodás el
lenőrzésének, felügyeletének javítását. Fontos feladatnak ítélte annak eldönté
sét, hogy mi kötelező az erdőtervből és a kötelezőnek ítélt feladatok maradék
talan végrehajtásának érvényesítését.
Időközben a felügyeleti munka hatékonyságának növelése érdekében az er
dőfelügyeletet hatósági jogkörrel ruházták fel, amely az erdőfelügyelet hatás
körét egyértelműsítette.
Az erdőfelügyelők adminisztratív, irodai leterhelésének csökkentése érdeké
ben szükségesnek ítélték a számítógépes adatfeldolgozást. Jelentős késéssel
az erdőfelügyeleti számítástechnikai rendszer kimunkálása megkezdődött, de
fejlesztésének jelentős gondja, hogy rendszerében eltér az erdőtervezéstől, és
közvetlenül nem csatlakozik az erdőállomány-adattárhoz. Továbbra sem bizto
sított, hogy az erdőfelügyelő a szükségesnek ítélt mértékben munkáját alap
vetően a helyszíni szakmai felügyeletre, az erdőben végzett tevékenység pon
tos bizonylatolására és elemzésére fordítsa.
Az ad hoc bizottság és ezt követően a M É M — M T A erdészeti bizottság ren
dezvényein is megállapították, hogy „a tervértékelés rendszerét át kell dol
gozni, részértékelés helyett a folyamatértékelést
kell kialakítani. A rövid és
hosszú távú tervek értékelését súlyozni kell a népgazdasági tervidőszakok és
az erdőtervi érvényességi időszakok javára. A z erdőtervi nyilvántartást úgy
kell kialakítani, hogy olyan adatokat tartalmazzon, amelyek a végső értéke
léshez szükségesek."
Az erdőrendezés (erdőtervezési, erdőfelügyeleti) fejlesztésének gondjaként az
előterjesztés készítői kiemelték, hogy az erdőrendezési kutatásnak Magyar
országon évtizedet meghaladóan nincsen külön kutatási szervezeti egysége. Je
lentős eredmények születtek az erdőrendezés alapjait képező termőhelyfeltárá
si, erdőnevelési, faterméstani, erdővédelemtani és fahasználati kutatások te
rületén. Az erdőrendezési kutatások elhanyagolása miatt az előzőekben emlí
tett alapok sem érvényesülhettek teljes hatékonysággal. A z erdőállomány-gaz
dálkodás alapfeltétele az átfogó erdőrendezési kutatások felgyorsítása, az el
múlt évtized lemaradásának felszámolása. Időközben az Erdészeti és Faipari
Egyetem erdőrendezéstani tanszékén az erdőrendezési kutatás szervezete ki
alakult, de kapacitása a szükséges, átfogó kutatásokat nem teszi lehetővé.
Korszerű erdőgazdálkodás és a gazdaságirányítás kapcsolata
Napjaink gondjaként többször megfogalmazódik, hogy a vállalati gazdál
kodás rövid távú érdekeltsége az erdőállomány-gazdálkodás hosszú távú ér
dekeit nem szolgálja. A hosszú távú érdekeltség letéteményese az erdőterv, de
ütközésbe az előírások betartását kieszközlő, ellenőrző és kötelezettséget elő
író, az éves érdekeltség útjába akadályokat gördítő erdőfelügyelőség kerül.
A z erdőállomány-gazdálkodás újratermelési feladatai az Erdőfenntartási Ala
pon keresztül valósulnak meg, de valós érdekeltséget nem biztosít és jogi sza
bályozásain keresztül a már kialakult feszültségeket oldja meg. Jogosan me
rül fel a kérdés, hogy hosszú távon ütközésekkel, jogi szabályozással, valós
érdekeltség nélkül képesek leszünk-e erdeinket bővítetten újratermelni.
Sürgősen el kell döntenünk, hogy az erdővagyon bővített újratermelésének
biológiai és technológiai sajátosságai ténylegesen indokolnak-e a népgazdaság,
illetve az agrárgazdaság anyagi termelésének közgazdasági formáitól való lé-

nyeges eltérést. A vállalatok mai gazdasági rendszerében működtetett közgaz
dasági formációk az ott dolgozók gazdaságpolitikai szemléletét formálják és
eredményeként a gazdasági érdeklődés és törekvés objektíve áthelyeződik az
iparszerű és az ipari tevékenységhez közelálló fahasználat (erdőipar) felé,
ahol a gazdasági szervezet működése hatékonyabb. Ennek következtében az
erdőművelés intenzitása és fejlesztési üteme lelassul, gazdasági hatékonysága
tovább csökken. Folyamatában egyidejűleg olyan szemlélet alakul ki, misze
rint az iparszerű termelés hatékonysága — így a fakitermelésé is — fokoz
ható, nemcsak jobb szervezéssel, az előállított termékek műszaki színvonalá
nak növelésével, hanem az erdőtervi előírások be nem tartásával is. Várható
an a végrehajtás, ellenőrzés és irányítás konfliktusai tovább növekednek. A z
ütközések gyakoriságát csökkenthetnénk, ha az ellenőrzés gyakoriságát is csök
kentenénk, de gondjaink e területen megmaradnának.
Korszerű erdőgazdálkodás nem lehetséges ellentmondásos, rendezetlen köz
gazdasági szervezetben és fordítva, korszerű közgazdasági környezet sem ér
vényesülhet megfelelő színvonalú, korszerű erdőgazdálkodás követelményét
érvényesítő erdőállomány-gazdálkodás és termeléstechnológia nélkül. Ennek
elismerésével továbbra is szükségesnek kell meg'telni az erdészeti bizottság
1978-ban kidolgozott ajánlásainak érvényesítését az erdőrendezés teljes ver
tikumában és gazdaságirányítási rendszerünk változásának megfelelően ki kell
dolgozni az erdőgazdálkodás korszerű közgazdasági környezetének alapelveit és
azok gyakorlati működtetését meg kell kezdeni.
Ha fentieket elfogadjuk, még inkább sürgetővé válik az átfogó erdőrende
zési kutatások beindítása, illetve a feladattervezés keretében a kutatás átfogó
tervének és koncepciójának kimunkálása.
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Az elmúlt években számos éles, alapvetően azonban eredménytelen vita
folyt a légszennyeződés hatásáról az erdők egészségi állapotára. Ezek a viták
egyértelműen ráirányították a figyelmet arra, hogy más, részben vagy egész
ben a levegő minőségét vizsgáló hálózatok mellett az erdészetnek is feltétlenül
szüksége van ilyen jellegű állomásokra. Ezek felszerelési és működési költ
ségeit számításba véve természetesen csupán korlátozott számú megfigyelési
hely jöhet csak számításba. Ezek telepítésénél — a megfelelő tájak kijelölé
se után — figyelembe kell venni, hogy többmilliós értékű műszerparkjuk
miatt csak állandó ellenőrzés alatt álló helyek alkalmasak erre a célra. A z
állomások üzemeltetésére elsősorban az Erdészeti Tudományos Intézet jöhet
számításba az ilyenirányú megfigyelésekre részben már felkészült kutatóival.
Természetesen elképzelhető számos más megoldás is.
Ilyen jellegű állomások felállítását csupán halasztani lehet, elkerülni azon
ban nem. A halasztás viszont lemaradást, a valós helyzet elködösítésének, a
szükséges intézkedések elmaradásának vagy a szükségtelenek megvalósításá
nak veszélyét rejti magában.
A környezet-, ezen belül elsősorban a természetvédelem élenjáró harcosai
között mindig kiemelkedő szerepet játszottak elődeink és jelenlegi szakem
bereink közül is számosan. Ezt a pozíciónkat feltétlenül meg kell őriznünk
annál inkább, mert világjelenségként, hazánk polgárainak érdeklődése és ér
zékenysége is egyre fokozódik az ilyen jellegű problémákkal szemben.

