
Az erdészeti világkongresszusok jelentősége

Dr. Madas András

Közel egy évszázaddal ezelőtt, 1900-ban Párizsban a világ- 
kiállítás alkalmával erdőművelési kongresszust is szerveztek. 
Ezen vetődött fel először, hogy szükséges lenne szervezett 
formában foglalkozni a világ faanyagszükséglete és a 
nyersanyagforrások problémáival nemzetközi együttműködés 
formájában. Ettől kezdve folyamatosan fejlődött ki a 
világméretű nemzetközi együttműködés az erdészet területén, 
mely legmagasabb szintű formáját az erdészeti 
világkongresszusok keretében érte el.

Előadásom célja a világkongresszusok jelentőségének, 
szerepének bemutatása azok üzenetében, tartalmi 
mondanivalójában. Ennek során utalni fogok egyrészt azokra 
az időközben megalakult új szervezetekre, melyek később 
átvették a kongresszusok szervezésének feladatait, és arra a 
néhány, leglényegesebb dokumentumra, melyek ezzel 
összefüggésben a nemzetközi együttműködés maradandó 
értékű jelzőkövei lettek. Másrészt kitérek, ha nagyon röviden 
is, a magyar erdészek szereplésére, akik folyamatosan részt 
vettek, esetenként komoly szerepet játszottak az egyes 
kongresszusok munkájában.

Kezdetben a Rómában, az 1905-ben alapított 
Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet látszott a 
legalkalmasabbnak arra, hogy a világszerte tapasztalható, közös 
érdeklődésre számot tartó erdészeti kérdések vitájának, 
nemzetközi rendezvények szervezésének gazdája legyen. Az I. 
világháború a megindult kezdeményezéseket félbeszakította, és
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az Intézet csak az 1924. évi közgyűlésen foglalkozott először 
érdemben az erdészet kérdésével. A vita során világossá vált, 
hogy az erdészet problémái már túlnőttek az Intézet keretein, 
ezért a közgyűlés határozatot hozott, hogy önálló erdészeti 
világkongresszust kell megszervezni, mégpedig Rómában, 1926 
tavaszán.

Az I. Erdészeti Világkongresszust a Nemzetközi 
Mezőgazdasági Intézet szervezte, és az alábbi kérdéseket tűzték 
napirendre:

a jelenlegi erdészeti statisztikai rendszerek 
módszertanának egységesítése, a különböző országokban 
végzett statisztikai felmérések időpontjainak egyeztetése és 
rögzítése, a statisztikai adatok és információk rendszeres 
szolgáltatása;

a fa és egyéb erdei termékek nemzetközi 
kereskedelmének előmozdítására szolgáló legalkalmasabb 
módszerek és eszközök vizsgálata;

- az erdők állapotának javítására, természetvédelmére, a 
kopár, lejtős területek beerdősítésére, a hasznosítatlan földek 
hasznosítására irányuló műszaki, gazdasági és jogi és 
igazgatási kérdések;

- az élőfakészlet jobb hasznosítását szolgáló eszközök 
és eljárások;

az erdészetet érintő egyéb nemzetközi jelentőségű
kérdések.

Az első erdészeti világkongresszus határozata szerint 
egy Nemzetközi Erdészeti Intézetet kell létrehozni az általános 
érdekű, nemzetközi jelentőségű erdészeti problémák 
gondozására és fel kell hatalmazni arra, hogy időnként 
erdészeti világkongresszusokat hívjon össze.

Az erdészeti körök növekvő sürgetésének hatására 1936 
szeptemberére, a magyar kormány meghívására, összehívják a
II. Erdészeti Világkongresszust Budapestre. A kongresszus 
elnökévé az Országos Erdészeti Egyesület elnökét, Waldbott
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Kelement választották; partnerei a kongresszus vezetésében 
olyan nagy súlyú erdőgazdasági politikusok voltak, mint a két 
társelnök: Cajander, volt miniszterelnök, a finn államerdészet 
főnöke és Acerbo,volt olasz földművelésügyi miniszter, a 
Római Mezőgazdasági Intézet elnöke, továbbá az alelnökök, 
dr. von Kendell államtitkár (Németország), Silcox (USA), 
Chaplain (Franciaország) és Sir Robinson (Nagy-Britannia), az 
államerdészet vezetői az adott államokban.

A II. Erdészeti Világkongresszus határozatainak első 
részében intézkedett egy állandó, erdészeti nemzetközi 
bizottság létrehozásáról, míg a második részben jóváhagyta a 
világkongresszus kilenc szekciójának jelentéseit és javaslatait 
(Barrey és munkatársai, 1936).

A határozat szerint fel kell állítani egy állandó 
nemzetközi erdészeti bizottságot, amelyik előkészíti és 
rendszeresen megszervezi a jövőben a nemzetközi erdészeti 
kongresszusokat, és felügyel arra, hogy a kongresszusokon 
elfogadott határozatok megvalósításra kerüljenek. Ez a 
bizottság Centre International de Sylviculture (CIS) néven
1939-ben, Berlinben meg is alakult; elnökévé Waldbott 
Kelement választották, és ez személyén keresztül a magyar 
erdészet eredményeinek, a világkongresszus sikeres 
megszervezésének elismerését jelentette.

A FAO megalakulása - 1945 - után a CIS funkcióit ez a 
világszervezet vette át.

A budapesti határozatok második részéből az I. szekció 
munkáját emeljük ki; ez foglalkozott az erdészeti politikával és 
törvényhozással. A főbb megállapítások a következők voltak:

- A kongresszus úgy véli, elengedhetetlenül szükséges, 
hogy az erdészeti törvényhozás teremtsen mindenütt 
lehetőséget szövetkezetek alapításának elrendelésére ott, ahol 
az erdőbirtok elaprózódása miatt lehetetlen szorosabb 
együttműködés nélkül megfelelően gazdálkodni, és ahol nem 
lehet a birtokokat más módon a tönkremenéstől megóvni.
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- Az Erdészeti Világkongresszus összehívásának egyik 
fő célja az volt, hogy világméretekben összhangba hozzák a 
fakitermelést és fafogyasztást, és megvitassák a termelés, 
kereskedelem, feldolgozás mindazon kérdéseit, melyek az 
erdőgazdálkodás és a fafogyasztás kérdéseivel összefüggenek. 
Ezzel összhangban támogatni célszerű azokat a szervezeteket 
és törekvéseket, amelyek elsősorban az export és az import 
egyeztetésére törekednek; ilyen az 1933-ban alapított 
Nemzetközi Fabizottság (CIB).

- A kongresszus javasolja, hogy az államok szervezzék 
meg egységes erdőleltárak készítését az élőfakészletek és évi 
növedék meghatározására, melyeket időről időre meg kell 
ismételni.

Mivel minden további elemzés alapja a megfelelő 
statisztika, a kongresszus szükségesnek tartja egységes 
statisztikai rendszer kidolgozását, hogy hitelt érdemlően 
számba lehessen venni az egyes országokban folyó termelést, 
felhasználást és exportot.

A II. Erdészeti Világkongresszus mérföldkövet jelentett 
az erdészet, a faipar, a kereskedelem és a fafogyasztás területén 
kialakuló világméretű nemzetközi együttműködés feltételeinek 
megteremtésében. Létrehozta az erdészet nemzetközi 
szervezetét, megerősítette a nemzetközi fakereskedelem 
közelmúltban alakult nemzetközi szervezeteit és munkáját, 
elindította az erdőleltárak elkészítését és a megfelelő 
statisztikai rendszer kidolgozását.

Lényegében a Budapesten kidolgozott és elfogadott 
alapokra épült fel később, fokozatosan a fagazdaság 
nemzetközi tevékenysége, amely oly sok segítséget nyújtott az 
elmúlt négy évtized alatt a kormányoknak erdészeti politikájuk 
kialakításában, a fagazdaság általános fejlesztésében.

A III. Erdészeti Világkongresszus színhelye már
1940-ben Helsinki lett volna; a második világháború miatt erre
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- a finn kormány ismételt meghívására - csak a háború után,
1949-ben kerülhetett sor.
A világkongresszus öt szekcióban végezte munkáját; ezek 
közül az első foglalkozott az erdészeti politika és gazdaságtan 
kérdéseivel. A főbb megállapítások a következők voltak:

Egységes álláspont alakult ki abban, hogy a 
tartamosság az erdészeti politika fontos alapelve. Szükséges 
azonban a fogalom pontosabb meghatározása, mert a termelés 
folyamatosságának biztosítása mellett a tartamosságnak 
dinamikus vonása is van; egy adott területen mind mennyiségi, 
mind minőségi vonatkozásban maximális hozamokra kell 
törekedni. Az erdészeti politikai kérdések fontossága miatt fel 
kell kérni a FAO-t, dolgoztasson ki és nyújtson át a 
kormányoknak egy nyilatkozatot, mely összefoglalja az 
erdészeti politika, -törvényhozás és -igazgatás legfontosabb 
elveit.

Az erdőgazdálkodás tisztán erdőművelési 
beállítottságú vonala kezd kibővülni; az erdőkkel 
összefonódnak szorosan olyan ipari, közgazdasági és 
társadalmi tényezők, melyek együttesen alkotják az „erdészet” 
fogalmának új és szélesebb körű koncepcióját.

Világosan jelentkezik a fatermesztő és -feldolgozó 
üzemek integrációjának kialakulása; az „erdészeti és faipari 
kombinátok” létesítésének irányzata a Világkongresszus egyet
értésével találkozott.

A világkongresszus komoly figyelmet szentelt a 
mezőgazdaság és erdőgazdaság kapcsolatának, mint olyan 
stabilizáló tényezőnek, mely a falusi lakosság egyenletesebb 
foglalkoztatását, kiegyenlítettebb jövedelmi viszonyait bizto
sítja. Ezzel a kérdéssel foglalkozott a benyújtott magyar 
dokumentum is (Iby-Madas, 1949).

A III. Erdészeti Világkongresszus erdészeti politikai 
jelentősége abban rejlik, hogy helyesen vetette fel azokat az 
alapvető problémákat és megoldásuk fő irányait is, amelyek a
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következő negyedszázadban a fagazdaság fejlődését világ
méretekben befolyásolják. Az elhangzott javaslatok alapján a 
világkongresszus felkérte a FAO-t, dolgoztasson ki és 
megfontolás céljából a kormányoknak nyújtson át egy 
dokumentumot, amely a legfontosabb erdészeti politikai 
alapelveket tartalmazza.

A megbízást T. Frangois, a FAO Erdészeti Politikai 
Szekciójának vezetője kapta meg, akinek könyve „Politique, 
Legislation et Administration Forestiére" (1950) címmel 
hamarosan meg is jelent. Ennek az értékes dokumentumnak 
már alig lelhető fel példánya Európában, pedig közvetlenül a 
második világháború után messze előrelátóan és mai szemmel 
nézve is korszerűen foglalta össze az erdészet alapvető 
célkitűzéseit. Legfontosabb megállapításait a következőkben 
foglaljuk össze:

Az erdészeti politika országonként változik, de végső 
célja, fő fejlesztési irányvonalai nagymértékben állandóak, és 
azon alapulnak, hogy az erdők hasznos szerepet töltenek be a 
társadalom fejlődésében. A feladat az erdők hasznos 
szerepének biztosítása, kifejlesztése a társadalom érdekében.

Az erdők lényegében három alapvető területen fejtenek 
ki kedvező hatást, ezek:

- a fa és az erdő termékeinek termelése,
- a kedvező klímahatások,
- az egészségügyi, az üdülési, az ún. járulékos hasznok.
Az erdészeti politika feladata, hogy biztosítsa a három

funkció érvényesülésének feltételeit.
A fakitermelésnek lehetőleg biztosítania kell a fában 

jelentkező szükségletek kielégítését nemcsak országos, hanem 
nemzetközi méretekben is. Az erdők termelési szerepe a 
társadalmi egyensúly egyik tényezőjét képezi.

Az erdők környezetvédelmi szerepének elsőrendű 
fontossága van a talaj és víztartalékok védelmében; ezért az
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erdők területét mindenáron meg kell őrizni - megfelelő területi 
eloszlásban - és rendszeresen fel kell újítani.

Az erdők járulékos hasznai, az egészségügyi, üdülési 
feladatok teljesítése szintén megköveteli az erdők rendszeres 
kezelését, fenntartását.

Az erdészeti politika lényeges része az országos 
gazdaságpolitikának, és az agrárpolitikával összhangban, a 
gazdasági és társadalmi vezetéssel szoros együttműködésben 
kell kialakítani.

Az erdőgazdálkodás alapelve a tartamos gazdálkodás; 
ez csak akkor valósítható meg, ha az összes erdőkben folyó 
gazdálkodás alapelvévé válik. A tartamos gazdálkodás a 
fakitermelés és feldolgozóipar gazdasági és társadalmi 
stabilitása szempontjából is szükséges, ettől csak kivételesen és 
időlegesen szabad eltérni és mihamarabb vissza kell térni rá.

Az erdészeti politikának nemcsak az ország erdeire 
vonatkozó ismereteken kell alapulnia, hanem figyelembe kell 
vennie a feldolgozóipar, az általános fejlődés és az erdő, 
valamint a fa  nemzetközi tendenciáit is.

Az országos erdészeti politikának arra kell törekednie, 
hogy biztosítsa az adott ország számára a legmegfelelőbb 
nagyságú és összetételű erdőterületet, valamint -állományt. 
Olyan feltételeket teremtsen, amelyek az összes erdőket a 
tartamos gazdálkodás felé irányítják. Meghatározza az országos 
szükségletek tendenciáit és ezek ismeretében lehetővé tegye 
valamennyi erdőből a maximális hozamok biztosítását az erdők 
intenzifikálásával, a növedék fokozásával.

Mivel az erdők egyenetlenül vannak elosztva a régiókon 
belül és a régiók között, a szükségletek megfelelő kielégítése 
érdekében össze kell hangolni a nemzeti erdészeti politikákat. 
Ezt a feladatot az erdészeti kérdésekkel is foglalkozó 
nemzetközi szervezeteknek kell ellátniuk.
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Francois könyve jelentős munka volt a maga idejében; 
megújítására csak napjainkban kerül majd sor a FAO illetékes 
szerveinek közreműködésével.

A IV. Erdészeti Világkongresszust az indiai kormány 
meghívására 1954-ben, Dehra-Dunben rendezték meg, fő 
témája: „Az erdővel borított területek szerepe és helye a 
nemzetgazdaságban valamely ország gazdasági fejlődésében. ” 

A vitákat öt szekcióban bonyolították le; főbb 
megállapításai a következők voltak:

- Az erdők legfontosabb feladata az adott ország fában 
jelentkező szükségleteinek kielégítése. Ennek érdekében be 
kell erdősíteni mindazokat a területeket, amelyek legjobb 
hasznosítási módja az erdő, és fontos feladat, hogy 
hasznosítsák ipari célra azokat a fafajokat is, amelyeket eddig 
erre nem tartottak alkalmasnak; különösen vonatkozik ez a 
trópusokra.

A termelés mellett az erdők fontos funkciója a 
környezetvédelem; számos esetben az erdő nyújtja az egyetlen 
reális védelmet meghatározott kártételek ellen. Sokat kell tenni 
a közvélemény formálásában; az erdők több irányú 
hasznosságát, megóvásuk alapvető jelentőségét az emberiség 
jóléte szempontjából bele kell vinni az emberek 
gondolkodásmódj ába.

A trópusi erdők növekvő szerepet játszanak a világ 
faellátásában, az adott országok gazdasági fejlődésében; a 
korszerű erdőgazdálkodás fokozatos bevezetése ezekben az 
erdőkben a jövő fontos feladata. Egyes szakértők 
következetesen vallják, hogy a legcélravezetőbb a természetes 
őserdőt tarra vágni és gyorsan növő, ipari célra jól használható 
olyan elegyetlen állományokat létesíteni, amelyek képesek 
nagy mennyiségű nyersanyagot termelni, elsősorban a papíripar 
számára.

A világkongresszus álláspontja szerint feltétlenül fenn 
kell tartani a biológiailag tartós erdészeti környezetet, amit a
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természetes fetújítás módszerei biztosítanak. Rövid 
vágásfordulóban kezelt, elegyetlen állományok létesítésének 
számos veszélye van; ilyenek létesítése csak ott lehet 
célravezető, ahol a feltételek kedvezőek a biológiai természetű 
veszélyek sikeres leküzdésére.

A IV. világkongresszus ismét előrelépést jelentett a 
világméretű nemzetközi kapcsolatok történetében; egyrészt 
ráirányította a figyelmet a trópusi erdők problémáira és a 
megoldás lehetőségeire, másrészt elfogadta az erdők több célú 
hasznosításának korszerű alapelvét, amelyik a következő 
évtizedekben egyre inkább az erdők hasznosításának általános 
gyakorlatává válik.

Az V. Erdészeti Világkongresszus az Egyesült 
Államok kormányának meghívására 1960 szeptemberében 
ülésezett, Seattle városában; választott témája: „Az erdők több 
célú használata.

A világkongresszus 10 szekcióban folytatta munkáját; 
ezek között találhatók az erdészeti politika és gazdaságtan 
mellett a termelés, környezetvédelem és üdülés kérdéseivel 
foglalkozó szekciók is. A világkongresszus főbb megállapításai 
a következők:

A világ lakosságának növekedése meggyorsult; 
jelenleg 4 év alatt szaporodik annyival, mint 1000 és 1500 
között ötszáz év alatt. Mindez, párosulva az egy főre eső 
iparifa-fogyasztás növekedésével, azt eredményezheti, hogy a 
világ iparifa-fogyasztása a következő emberöltő alatt 
megkétszereződik. Ez a szükséglet azonban csak úgy 
fedezhető, ha a világ összes erdeit bevonják a rendszeres 
erdőgazdálkodásba.

Az előző világkongresszus óta a fakitermelés 
elsősorban a világ fejlett térségeiben, a Szovjetunióban, Észak- 
Amerikában és Európában növekedett; az elmúlt időszak nagy 
csalódása volt, hogy a fejlődő államokban a fakitermelés nem 
nőtt a kívánatos mértékben; ezért rendszeresen fejleszteni kell
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azokat a módszereket, amelyek lehetővé teszik az őserdők 
feltárását elsősorban a trópusokon, és ezen keresztül a világ 
fatermelésének növelését.

A világkongresszus határozottan leszögezte, hogy 
minden államban hosszabb időre előre meg kell tervezni a 
várható szükségleteket, továbbá a kielégítésükhöz szükséges 
fa- kitermelést és fafeldolgozást; ezek ismeretében kell 
megtenni a szükséges intézkedéseket az erdőgazdaság és 
feldolgozóipar fejlesztésére. Különösen a gazdaságilag fejlődő 
országokban kell fejleszteni a faipart és a cellulóz - papíripart.

A kongresszus hangsúlyozta az erdők igen fontos 
szerepét a helyes vízgazdálkodásban, és ajánlja, hogy az 
erdészek vegyenek aktívan részt a vízgyűjtőterületek 
vízrendezési munkáinak tervezésében és megvalósításában.

Az erdőket világméretekben egyre fokozódó mértékben 
veszik igénybe kirándulás, üdülés céljaira. Ez egy sor kérdést 
vet fel, melyek megoldására, helyes megszervezésére a jövőben 
nagy figyelmet kell fordítani.

Az V. Erdészeti Világkongresszus az erdők több célú 
hasznosítását a világméretű erdészeti politika rangjára emelte, 
és igazolta, hogy ez a politika széles körben kezd megvalósulni 
szerte a világon. Bár a funkciók pontos meghatározására és 
rangsorolására a világkongresszus nem vállalkozott, a vitából 
és az állásfoglalásokból egyértelműen megállapítható, hogy az 
erdők legfontosabb feladata a fában jelentkező szükségletek 
kielégítése, a termelés.

A VI. Erdészeti Világkongresszus 1966 júniusában 
Madridban tartotta ülését; központi vitatémája: „Az erdészet 
szerepe a változó világgazdaságban. ”

A világkongresszus főbb megállapításai a következők:
- A FAO számítások szerint a világ népessége 1975-ig 

meg fogja közelíteni a 4 milliárd, 2000-ig pedig a 6 milliárd 
főt. Emellett gyors - eddig még nem tapasztalt - ütemű fejlődés 
várható a gazdasági élet minden területén; a két jelenség
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következtében a világ összes fafogyasztása várhatóan a 
következők szerint alakul:

1950 1,8 milliárd GFEm3 
1975 2,6 milliárd GFE m3 
2000 4,2 milliárd GFE m3

A gyorsan növekvő szükségletek kielégítése 
érdekében be kell kapcsolni a termelésbe az eddig nem 
hasznosított őserdőket, fokozni kell a jelenleg használat alatt 
álló erdőkben a termelékenységet, az arra alkalmas területeken 
gyorsan növő fafajokat kell telepíteni, jelentős beruházásokkal 
erőteljesen növelni kell a fa ipari feldolgozását, növelni kell az 
integrációs kapcsolatokat az erdőgazdaság és a feldolgozóipar 
között, fel kell használni az eddig ipari célra nem hasznosított 
fafajokat és fokozni kell a hulladék feldolgozását.

A megnövekedett feladatoknak megfelelően azt 
ajánlják a kormányoknak, hogy mérjék fel újra az erdőknek és 
a fatermékeknek, az erdő szolgáltatásainak szerepét a 
gazdasági, társadalmi fejlődésben.

Általánosan, világméretekben előtérbe kerül az erdők 
sokoldalú, intenzív hasznosítása, ami dinamikus erdészeti 
politika megvalósítását teszi szükségessé.

- A szükségletek gyors növekedése jó alkalmat biztosít 
a fejlődő államok számára, hogy fejlesszék a jó 
exportlehetőségeket biztosító fatermelést; az erdészet és a 
faipar fejlesztése megindíthatja ezekben az államokban az 
általános ipari fejlődést.

Az egyes országok erdőgazdasági fejlesztési 
elgondolásai csak úgy érhetnek célt, ha bekapcsolódnak a 
világgazdasági fejlődésbe; a világkongresszus hangsúlyozta, 
hogy az importáló és exportáló államok földrajzi 
elhelyezkedése kívánatossá teszi a fakészletekkel való 
gazdálkodás nemzetközi koordinálását.
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A VI. világkongresszus érzékeltette először a világ 
erdészeivel a második világháború óta bekövetkezett változást: 
a demográfiai robbanást és a technikai forradalmat. Világossá 
vált, hogy az erdészetnek nemcsak a népgazdaság kereteibe 
kell szervesen beilleszkednie, de mozgásában is követnie kell az 
egyes országok gazdasági fejlődése mellett az egész 
világgazdaság előrehaladását.

Mindez szükségessé teszi, hogy világméretekben új, 
dinamikus erdészeti politikát vezessenek be, amelynek 
meghirdetésére kerek egy évtizeddel ezelőtt Európában már sor 
került.

A VII. Erdészeti Világkongresszus színhelye Buenos 
Aires volt, és 1972. október 4-18. között zajlott le, 80 ország 
kereken 2000 küldöttjének a részvételével. A világkongresszus 
választott témája: „Az erdők és a szociális-gazdasági fejlődés. ” 

A világkongresszus nyolc bizottságban folytatta 
munkáját; közülük a VI. bizottság, a közgazdászok, igazgatási 
és tervezési szakértők bizottsága foglalkozott elsősorban az 
erdészeti politikai kérdésekkel.*

A bizottság - elnökének előterjesztésére - megtárgyalta 
és elfogadta az erdők hármas funkciójára, a funkciók jellegére, 
pénzügyi fedezetük elméleti alapjaira vonatkozó egységes 
meghatározást. Emellett részletesen meghatározta az erdészeti 
politika végrehajtása fontos eszközének, az erdészeti 
tervezésnek célszerű rendszerét.

A VI. Erdészeti Világkongresszus határozatának 
megfelelően a FAO megkezdte az 1950-ben közzétett és ma 
már jelentős részeiben megújításra szoruló, „Az erdészeti 
politika, törvényhozás és igazgatás ” című dokumentum 
korszerű változatának kidolgozását. Ezzel a feladattal K. F. S. 
Kinget, a FAO jelenlegi vezérigazgató-helyettesét bízták meg. 
King Buenos Airesben számolt be „Az erdészeti politika 
alapelvei ” című új tanulmány-tervezetének legfontosabb 
megállapításairól.
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Végül a VII. Erdészeti Világkongresszus deklarációja 
összefoglalta az előterjesztett dokumentumok, javaslatok, viták 
lényegét, figyelembe vette a két hónappal azelőtt 
Stockholmban tartott Környezetvédelmi Világkonferenciának 
az erdőkre vonatkozó részét, és ezek alapján hosszabb távra 
határozta meg a világméretű erdészeti politika leglényegesebb 
téziseit.

A világkongresszus legfontosabb erdészeti politikai 
megállapításait a következőkben foglalhatjuk össze:

- A társadalom sokféle javakkal való ellátásában fontos 
szerepe van az erdő

- termelési,
- környezetvédelmi és
- szociális üdülési funkcióinak.

A termelési funkció, a fatermelés az erdők legfontosabb 
feladata; e tevékenység eredményeként a hozamoknak a 
költségekkel azonos mértékűnek vagy azt meghaladónak kell 
lenniük.

A környezetvédelmi és szociális funkció majdnem 
minden államban és a legkülönbözőbb fejlettségi szinteken 
növekvő fontosságúvá válik; ezeket a szolgáltatásokat 
megfelelő módon azonban csak társadalmi erőfeszítés 
biztosíthatja, általában kormánytevékenység útján, valamilyen 
költségvetési hozzájárulás terhére.

A társadalom érdekeit szem előtt tartva, csak az 
alapfunkciók országos és regionális, középtávú és távlati 
szükségletekhez alkalmazott, jól megalapozott kombinációi 
gondoskodhatnak az erdők optimális hasznáról a közjóiét 
számára, az egész gazdasági élet és az erdészeti szektor 
érdekében is.

Ez döntő fontosságúvá teszi, hogy az erdészek az erdő 
funkcióinak belső összefüggéseiről, azoknak a gazdasági és 
társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásáról, a tevékenység 
pénzügyi és költségvetési fedezésének módszereiről világos
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fogalmakkal rendelkezzenek, és ezek alapján biztosítsák, hogy 
a tervezők és döntéshozók minden szinten megfelelően 
ismerjék az erdők és az erdőgazdálkodás jellegzetességeit, 
továbbá a szociális és gazdasági fejlesztés elősegítésére 
vonatkozó lehetőségeit.

Az erdészeti fejlesztés tervezésének fő bázisai 
továbbra is az erdőleltárak, az üzemtervek, a kereslet 
előrejelzései maradnak. Ezeket ki kell szélesíteni, hogy 
magukba foglalják a környezetvédelmi, a szociális és az 
üdülési funkciók iránti igényeket és kielégítésük megtervezését 
is.

A megfelelő információbázis alapján
- távlati, stratégiai terveket,
- középtávú, taktikai terveket és
- rövid távú, operatív terveket kell készíteni.

A világ várható iparifa-fogyasztása a benyújtott 
dokumentum (Madas, 1972) elfogadott megállapításai szerint 
az 1970. évi 1,2 milliárd m3-ről 2000-re előreláthatóan 3,7 
milliárd m3-re fog növekedni; a tűzifafogyasztás 
előirányzatával együtt ez kereken 5 milliárd m3 összes 
fafogyasztást jelent a századforduló végén.

A világ élőfakészletére vonatkozó adatok hiányosak, de 
a rendszeres erdőgazdálkodásba bevont erdők, valamint az 
eddig érintetlen őserdők - feltárásuk esetén - fedezhetik a 2000- 
ben jelentkező reális igényeket. A faigények mellett 
jelentkeznek az erdők egyéb szolgáltatásai iránti növekvő 
igények is.

A világkongresszus szilárd meggyőződése, hogy 
bármilyenek is legyenek az egyes országok politikai 
célkitűzései, gazdasági, szervezeti és erdőbirtok-viszonyai, a 
kormányok felelősek azért, hogy megtervezzék a termelési, a 
környezetvédelmi és a szociális javak, valamint a 
szolgáltatások szakadatlan áramlását az erdőből, biztosítva, 
hogy az erdők fizikai termelése és kedvező környezetvédő
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hatásai ne csak a jelenben, hanem örökké a népek általános 
jólétét szolgálják.

A világkongresszus aggodalommal állapította meg, 
hogy a fejlett és fejlődő országok közötti színvonalkülönbség 
állandóan növekszik. A világ erdőtőkéjének jelentős része a 
fejlődő államokban van, és ezek kihasználása nélkül a tervezett 
fogyasztási szint nem fedezhető, ezért ezeket az erdőket minél 
előbb be kell vonni a rendszeres erdőgazdálkodásba. A fejlett 
országok nyújtsanak az eddiginél lényegesen nagyobb 
segítséget az erdők megfelelő kezeléséhez, valamint az 
erdőgazdálkodás és a faipar fejlesztéséhez. Mindez jelentősen 
elősegítheti a fejlődő országokban élő népek életszínvonalának 
emelését és hozzájárulásukat a világ fában jelentkező 
szükségleteinek kielégítéséhez.

Az erdőgazdálkodás világméretű, kívánatos 
fejlesztését jelentős részben akadályozzák az erdészeti 
igazgatás státusával és szervezetével, az erdészeti 
törvényhozással, az erdészeti szakoktatással, a kutatás és 
továbbképzés helyzetével kapcsolatos problémák.

Önálló országos erdészeti hivatalt célszerű létrehozni 
az erdészeti politika végrehajtására és az erdőtörvény 
érvényesítésének ellenőrzésére. Ez a hivatal kapjon megfelelő 
autonómiát és rendelkezzék elegendő anyagi eszközzel a 
hosszabb távra szóló erdészeti tervek végrehajtásához; 
koordinálja a különböző igazgatási szervek, helyi hatóságok és 
egyéb, erdészettel foglalkozó érdekeltségek és intézmények 
erdőgazdasággal és faiparral összefüggő tevékenységét.

Az oktatás és a kutatás fejlesztése az erdészeti politika 
megvalósításának talán legfontosabb eszköze. Mindenekelőtt 
az alsófokú oktatást kell széles alapokra helyezni és 
megfelelően megszervezni. A felsőfokú oktatásban a súlyt 
azokra az ismeretkörökre kell vetni, amelyek megfelelő 
ismeretanyagot adnak az ország gazdasági életéről, általános 
fejlesztési terveiről, munkaerőhelyzetéről, a fagazdaság és a
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népgazdaság egészének kapcsolatáról. Az eddigieknél nagyobb 
súllyal kell oktatni az erdészek társadalmi kötelezettségeinek 
megértését és gyakorlását szolgáló elveket.

Néhány országban úgy tűnik, hogy aránytalanul sok 
időt, energiát fordítanak az erdészet termelési feladatainak 
kutatására, és elhanyagolják fontos társadalmi, valamint 
gazdasági kérdések vizsgálatát, noha ezeket tanulmányoznunk 
kell, ha az erdészet minden frontján eredményt akarunk elérni.

Az erdészeti igazgatás fontos része a megfelelő 
információs- és propaganda szolgálat. A nyilvánosságnak 
tudnia kell, hogy milyen fontos szerepe van az erdészetnek a 
gazdasági életben; az erdőgazdaság és faipar vezetőit pedig 
folyamatosan tájékoztatni kell az állami erdészeti igazgatás 
irányelveiről és terveiről.

A világkongresszus kritikusan elemezte az erdészeti 
hivatás helyzetét és felelősségét. Az erdészek úttörő szerepet 
játszottak a megújítható természeti erőforrások ésszerű 
hasznosításáért és megőrzéséért folyó harcban. Az erdészek 
tudatában vannak annak, hogy nemcsak az erdő fáival kell 
foglalkozniuk, hanem úgy kell gazdálkodniuk, hogy az erdők 
leghatékonyabban szolgálják a népek egyetemes érdekeit és 
jólétét. Nem az erdészek vannak az erdőkért, hanem az erdők 
vannak a társadalomért, ennélfogva az erdészek állampolgári 
és szakmai kötelessége, hogy az erdőkkel a társadalom hosszú 
távú érdekeinek megfelelően gazdálkodjanak.

Végül a világkongresszus meggyőződését fejezte ki, 
hogy a világ népei mind nagyobb tömegben fogják igényelni az 
erdők anyagi és egyéb szolgáltatásait, és meg van győződve 
arról, hogy ezeket az igényeket ki is lehet elégíteni; ehhez 
azonban a meglevő erdők ésszerű kezelése és új erdők 
telepítése szükséges.

A VIII. Erdészeti Világkongresszust 1978-ban 
tartották meg Djakartában, Indonéziában. Fő témája: „Az 
erdők az emberért" volt. A téma maga is jelezte, hogy a

175



Világkongresszus elsősorban a harmadik világ súlyos 
problémáira keres megoldást az erdők szerepének, 
lehetőségeinek jobb megismerésével, szélesebb körű 
hasznosításával. A világkongresszus jelentős előrelépést 
jelentett azon az úton, mely a kezdeti, kimondottan technikai 
jellegű kérdésekről fokozatosan elvezetett az ember és az erdő 
kapcsolatában a társadalom széleskörű problémáihoz. A 
megtárgyalt témakörökből emeljük ki a legfontosabbakat:

- A harmadik világ legnagyobb gondja a gyors ütemben 
növekvő éhező, szegénységben élő lakosság élelmezési 
helyzetének javítása. Ebben az erdők sok segítséget 
nyújthatnak. Számos probléma forrása a jelenleg folytatott 
váltógazdálkodás, melynek során felégetik az erdőket, 
mezőgazdasági művelés alá vonják, majd, ha a talaj kimerült, 
otthagyják a területet, kitéve azokat az erózió pusztításának, 
így fogy az erdő és fogy a mezőgazdasági terület. Ki kell ezért 
fejleszteni az agro-erdőgazdálkodást, az erdőket, a növényi 
kultúrákat és az állattenyésztést szilárd egyensúlyban tartó 
gazdálkodási rendszert. Az erdészeknek meg kell ismemiök a 
hagyományos erdészismeretektől távoleső olyan fogalmakkal, 
mint célszerű földhasznosítás, fejlettebb agrotechnika, 
közigazgatási, jogi feladatok.

A harmadik világ lakossága napi élelmét tűzifa 
segítségével melegíti, főzi meg; a lakosság jelentős része az 
asszonyok és gyerekek azzal foglalkoznak naponta, hogy 
egyre messzebbről gyűjtsék össze a primitív tűzhelyeikhez az 
egyszerű ételek megmelegítéséhez szükséges tűzifát. Ez az 
erdők gyorsuló ütemű kiirtásához vezet. Ezért meg kell 
szervezni a lakott területek közelében a kiirtott területek 
rendszeres újraerdősítését és szabályozott használatát, a 
mezőgazdasági területek körül mezővédő erdősávok létesítését.

- A munkanélküliség csökkentése érdekében szükséges 
az ipar fejlesztése, elsősorban a trópusokon rendelkezésre álló 
nyersanyag, a fa feldolgozása révén, melyet ma
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gazdaságtalanul hasznosítanak. Csak a legértékesebb fafajok 
vastag törzseit termelik ki és azokat feldolgozás nélkül 
exportálják, a feldolgozott termékek jelentős részét pedig 
importálják. Ezért meg kell teremteni a feldolgozóipart a hazai 
szükségletek kielégítésére és értékesebb termékek exportjára, 
ezzel is növelve a munkaalkalmakat és a lakosság jövedelmét. 
Növelni kell a nők foglalkoztatását az erdőgazdaságban és az 
iparban; mai szerepük jelentéktelen. A fa ipari feldolgozása 
révén hasznosítani kell az eddig ipari célra nem hasznosított 
fafajokat és a vékonyabb méretű fákat az erdők jobb 
haszosítása érdekében.

Több figyelmet kell fordítani az erdők 
környezetvédelmi szerepére, a trópusi erdőkben levő, igen 
gazdag géntartalékok megóvására, és az erdők szerepére, amit 
az idegenforgalom növelése érdekében nyújthatnak.

A IX. Erdészeti Világkongresszust Mexico Cityben 
rendezték 1985-ben. A  kongresszus fő célkitűzése, jelmondata: 
„Az erdővagyon szerepe a társadalom integrált 
fejlesztésében. ”

A bevezető előadásokban rámutattak, hogy a hét évvel 
azelőtti, VIII. Erdészeti Világkongresszuson az erdei 
erőforrások pusztulására tett előrejelzések valósággá váltak. A 
válság lényege, oka a szegénység a harmadik világban. Évente
11 milllió hektár erdő pusztul el, mert főzésre, melegítésre csak 
tűzifát tudnak felhasználni, egyéb, korszerűbb tüzelőt nem 
tudnak megvenni ebben a térségben az emberek. Ahogy fogy a 
fa, a fahiány miatt egyre több helyen már nem tudnak napi 
kétszeri meleg ételt készíteni. De mindenütt folytatódik az ősi 
gyakorlat, így Mexicóban is, és az erdők közelében élő 
lakosság levágja, felégeti az erdőket, hogy újabb 
mezőgazdasági területeket nyerjenek.

De megjelent a veszély a fejlett államokban is, ahol a 
savas esők és egyéb légszennyező anyagok, a kiterjedt erdei 
tüzek, széldöntések stb., okoznak egyre súlyosabb károkat az
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erdők- ben. Világméretekben kell érvényesülnie annak a 
felismerésnek, hogy az erdőknek a társadalmat kell szolgálniuk 
és hasznosításukat integrált módon kell megoldani. A 
szervezet, infrastruktúra, kutatás, technológia és iparosítás az 
erdőkben rejlő erőforrások hasznosítása szempontjából 
egymástól elválaszthatatlan tényezők.

A Mexicói Nyilatkozat hangsúlyozza, hogy olyan 
politikát kell meghatározni és stratégiát alkalmazni, mely a 
társadalom minden tagjának felelősségén és együttes 
részvételén alapszik. A világ fejlődését befolyásoló tényezők 
olyan megközelítést igényelnek, mely megfelelő, tartós 
összhangot törekszik teremteni az emberi lét jövője és a 
természet között. Ennek során összhangot kell teremteni a 
vezetés központi és regionális formái, valamint a 
magánintézmények és a társadalom egyes tagjai között.

Alapvető fontosságú a vidék integrált fejlesztése; egy 
ország fejlődését nem lehet a vidék romjaira építeni. Az 
integrált vidékfejlesztésnek magában kell foglalnia az erdők 
sokirányú fejlesztését, és ennek során a mezőgazdasággal, 
legeltetéssel, az ökológiai követelményekkel, a társadalmi 
haladás igényeivel, a természeti erőforrások védelmével, így a 
vízgyűjtő helyek védelmével, a sivatagosodás elleni 
küzdelemmel való szoros integrációját.

A Nyilatkozat külön fejezetben foglalkozik a trópusi 
erdőkkel összefüggő erdészeti feladatokkal, melyet egy 
akciótervben fogalmazott meg. Ebben kiemeli az erdészek 
szerepét, feladatát a földhasznosítás tervezésében, a 
tűzifaellátás sokoldalú problémájának megoldásában, a trópusi 
erdők ökoszisztémájának megőrzésében, a fafeldolgozó ipar és 
intézmények fejlesztésében.

Végül a X. Erdészeti Világkongresszus színhelye 
Párizs, időpontja 1991, vezető témája: „Az erdő a jövő 
öröksége ” volt.
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A hat vitaterület az alábbi volt:
- Az erdő mint megóvandó örökség,
- Az erdőörökség védelme és megőrzése,
- Az erdő és a fák szerepe a területgazdálkodásban,
- Az erdőörökség-gazdálkodás,
- Az erdőörökség mint gazdasági erőforrás,
- Politika és intézményrendszer.
Talán nem véletlen, hogy a harmadik világban tartott 

két világkongresszus után a X. kongresszust újra Európában 
rendezték meg, mégpedig Franciaországban, ahol sajátos 
történelmi és gazdasági fejlődés következtében a fejlett 
tőkésországok közül ez idő szerint Franciaországban alakult ki 
legjobban a gazdaság központi irányításának és 
befolyásolásának összefüggő és intézményes keretek között 
megvalósuló állami rendszere. Az előző világkongresszusok 
üzenetei egyre erőteljesebben hangsúlyozták, hogy az 
emberiség alapvető problémái nem csak a gazdaság 
fejlődésével függenek szorosan össze, hanem elválaszthatatlan 
kapcsolatban állanak a társadalmi problémákkal, a 
természethez fűződő viszonnyal, ezért hosszabb távon 
szükséges az összes tényezők között a megfelelő összhangot 
megteremteni, azaz bizonyos tervszerűséget szükséges a 
tényezők között biztosítani. Különösen vonatkozik ez az 
erdőgazdaságra, mely hosszú távra kiható tevékenység.

A világkongresszus ezen elvárásoknak meg is felelt, 
ami kitűnik a „Párizsi Deklaráció" főbb megállapításaiból és 
ajánlásaiból.

Az említett dokumentum bevezetőben röviden 
összefoglalja az adott helyzet főbb jellemzőit, az alábbiakban: 

az erdők pusztulása, irtása az erdőörökség 
elszegényedéséhez vezet; a jelen generáció felelős a jövő 
nemzedék felé bolygónk természeti örökségéért.
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Az erdők által nyújtott megújítható javak és 
szolgáltatások fontos szerepet játszanak az emberiség növekvő 
faanyag-, élelmiszer-, takarmányszükségleteinek
kielégítésében, a víz- és széndioxidkörfolyamatokban, a 
talajvédelemben, a biológiai sokszínűség megőrzésében, a 
szabadidőszükségletek kielégítésében.

- Az erdőgazdálkodás fogalma magában foglalja az erdő 
gazdasági, ökológiai, társadalmi és kulturális funkcióinak 
érvényesülését, ezáltal bővítve a tartamos hozamának 
jelentőségét. El kell kerülni a bioszférában bekövetkezhető 
visszafordíthatatlan károsodásokat.

Ezek után a Deklaráció összefoglalja a legfontosabb 
feladatokat:

Meg kell tervezni a földterületek hosszú távú, 
rendeltetésszerű hasznosítási lehetőségeit, hogy 
meghatározható legyen a távlati erdőterületek nagysága és 
elhelyezkedése.

Be kell vonni a lakosságot a területek integrált 
fejlesztésébe, megadva számukra minden intézményi, technikai 
és pénzügyi segítséget a feladatok megoldására.

Tekintettel az erdőgazdálkodási ciklusok hosszú 
időtartamára, ügyelni kell az erdészeti politika tartamosságára, 

Fejleszteni kell a nemzetközi együttműködést és 
fokozni kell a veszélyeztetett térségek erdeinek nemzetközi 
hálózatokba való besorolását.

A X. Erdészeti Világkongresszus a környezeti 
problémák globális jellegének és sürgősségének tudatában 
ünnepélyesen felhívja a döntésthozókat, vállaljanak 
kötelezettséget bolygónk zöld felületének, az erdőörökségnek 
megőrzésére, illetve helyreállítására, és ennek érdekében 
alkalmazzák az erdészet hosszútávú, a tartamosságot biztosító 
közgazdasági és pénzügyi mechanizmusait.

Végül a XI. Erdészeti Világkongresszus 1997-ben 
Törökországban lesz. Vezető gondolata előreláthatóan az
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„Erdők fenntartható fejlődéséért (tartamos gazdálkodásért) a 
XXI. században ” lesz.

*A Buenos Aires-i világkongresszus előkészítő bizottsága, 
mely a FAO és az argentin kormány képviselőiből állt, 
bizottságonként felkért néhány ismert szakértőt, hogy a vita 
elősegítése érdekében készítsenek előzetesen egy általános 
tanulmányt (generál paper) a bizottság témakörében. A magyar 
erdészetet az a megtiszteltetés érte, hogy három bizottságban is 
kértek fel magyar szakértőt általános tanulmány benyújtására.

Ezek a következők:
A III. bizottságban dr. Tóth Sándor: Az 

erdőgazdálkodás problémája és technikája az üdülési feladatok 
megvalósításával kapcsolatban.

Az V. bizottságban dr. Keresztesi Béla: Az erdészeti 
kutatás tervezése, finanszírozása és az elért eredmények 
hasznosítása.

A VI. bizottságban dr. Madas András: Milyen 
változásokat hoz a 2000. esztendő a világ fakitermelésében, 
faforgalmában és fogyasztásában?
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