
Az ÉRTI tevékenysége 1936-tól napjainkig és a 
jövő tervei 

Dr. Führer Ernő

1936 a magyar erdészeti kutatás és kísérletügy történeti 
fejlődésében megkülönböztetett évnek számít. Erdészeti Kutató 
Intézetek Nemzetközi Szövetségének 1929-es stockholmi 
kongresszusa Dr. Roth Gyula, a Magyar Királyi Erdészeti 
Kísérleti Állomás igazgatójának kezdeményezésére úgy 
határozott, hogy a már korábbi, 1914-es meghívás 
elismerésével IX. kongresszus színhelye Magyarország legyen.

Az 1893-ban formailag is megalakult Erdészeti Kutató 
Intézetek Nemzetközi Szövetségéhez Magyarország 1903-ban 
nyilvánította ki csatlakozási szándékát. A szövetség 1910-ben, 
Brüsszelben megtartott VI. kongresszusán Vadas Jenőt, az 
Erdészeti Kísérleti Állomás első igazgatóját egyhangúlag 
elnökké választotta, mely megtisztelő állást haláláig, 1922-ig 
betöltötte. Ugyanitt a magyar kormány nevében Vadas Jenő a 
szövetség VII. kongresszusát 1914-re meghívta hazánkba, amit 
a szövetség elfogadott. Sajnos, az első világháború nemcsak 
ennek a kongresszusnak a meghiúsítását eredményezte, hanem 
drasztikus változást hozott az ország, ezen keresztül a z intézet 
életében és működésében.

Úgy gondolom, hogy az említett személyek és 
nevükhöz kötött események méltóan tükrözik az 1936 előtti 
magyar erdészeti kutatás elismerését. Annak az önálló kutatás- 
és kísérletügynek a megbecsülését, melynek kialakításáért és 
kifejlesztéséért a múlt század utolsó évtizedében, a millenniumi 
Magyarország erdészei, mindenekelőtt Vadas Jenő igen sokat 
tettek. Vadas Jenő az Erdészeti Lapok-ban 1893-ban megjelent
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"Szervezzük a magyar erdészeti kísérletügyet" című tanulmá
nyában már azt a korszerű ökológiai-ökonómiai felfogást 
hangoztatta, miszerint "a kísérleti állomások feladata az 
erdőgazdaság összes dolgaiban tanulmányokat, kutatásokat, 
kísérleteket tenni, hogy ezek alapján biztosan legyenek 
megállapíthatók azok az erdőgazdasági elvek, melyeknek 
alkalmazásával az erdők jövedelmezősége, a tartós használat s 
a talaj termőképességének megóvása mellett, a lehetséges 
legnagyobb mértékig fokozható" A kitartó és szakmailag jól 
alátámásztott munkálkodás eredményeképpen, azt mintegy 
megkoronázva, 1897. december 31-én Darányi Ignác 
földművelésügyi miniszter aláírta az 12650 sz. rendeletet, 
amely 1898.január 1-jével Selmecbányán önálló, közvetlenül a 
minisztérium fennhatósága alatt álló Központi Erdészeti 
Kísérleti Állomás létesítéséről intézkedett.

Az elmondottak talán egyértelművé teszik önök előtt, 
hogy az 1936-os magyarországi IUFRO-kongresszus megren
dezésének alapfeltétele az intézményesített erdészeti kutatás 
létre hívása, Vadas Jenő első világháborút megelőző, és Roth 
Gyula ezt követő kutatászervező és író-, irányító, valamint a 
magyar erdészkutatók nemzetközi szinten és elfogadott 
kísérleti eredményeket produkáló tevékenysége volt. A 
kongresszus 15 napig tartott, ezalatt a több mint 2000 km-es 
tanulmányút végighaladt hazánk erdészeti kísérletek 
szempontjából fontosabbnak tekintett vidékein. Sopron, Pécs, 
Budapest, Szeged és Debrecen egyetemi városokban összesen 
116 előadás hangzott el, melyek közül 31 hazai előadóé. A 
résztvevő külföldiek száma 21 országból 69 fő volt. Roth 
professzor a kongresszus lefolyását és eseményeit több mint 
100 oldal terjedelemben, külön füzetben, részletesen megírta. A 
kongresszust élete és szakmai munkássága legfőbb céljának és 
eredményének tekintette, melynek megvalósításában igen sokat 
segédkeztek Magyar Pál és Ijjász Ervin, valamint a
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kongresszus idejére ideiglenesen beosztott fiatal erdőmémök 
kollégák, továbbá az Erdőmémöki Főiskola tanári kara.

Sajnos 1936 fordulópontot is jelentett az erdészeti 
kutatás történetében. A magyar erdőgazdaság akkori vezetője 
rövid időn belül a szolgálattételre beosztott munkatársakat 
áthelyezte, és ezzel az a Központi Erdészeti Kísérleti Állomás, 
illetve 1933-tól Magyar Királyi Erdészeti Kutató Intézet lassan 
munkaképtelenné vált. Roth Gyula ennek felelősségét nem 
vállalva 1940-ben lemondott az intézet vezetéséről, melyet 
Magyar Pál vett át tőle. A II. világháború vihara, a harctéri 
események következtében a kutatóintézet elveszítette teljes 
műszerfelszerelését, megrongálódtak bútorai és tönkrement 
értékes könyvtára is.

A II. világháború után az erdők államosítása nyomán 
létrejött nagy állami erdőbirtok kezelése és fejlesztése, majd az 
ismét napirendre került nagyarányú erdőtelepítési-, fásítási 
program megteremtette a társadalmi igényt az erdészeti 
kutatások felélesztése, folytatása iránt. Ennek első jeleként az 
intézet a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD) 
irányítása alá került.

Az intézet vezetését Bokor Rezső főerdőtanácsos, 
címzetes egyetemi tanárra bízták, és munkatervének fő gerincét 
a gyakorlati életben felmerülő mindazon problémák megoldása 
jelentette, melyekhez nagyobb tudományos felkészültség és 
laboratóriumi vizsgálatok szükségesek, illetve amelyeket a 
gyakorlat a maga eszközeivel megoldani nem tud.

Igazán nagy fordulatot azonban a 4045/1949. számú 
kormányrendelet jelentette, amely június 1-jei hatállyal és 
budapesti székhellyel létrehozta az Erdészeti Tudományos 
Intézetet (ÉRTI).

Erről az alapról indulva bontakozott ki egyre szélesedő 
szervezeti-személyi-technikai-területi bázison az a rendkívül 
sokirányú kutatómunka, amely az intézet soron következő négy 
évtizedes tevékenységét jellemzi. A kutatások elvi kereteit azok
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a politikai és állami határozatok jelentették, amelyeket az 
irányító szervek a tudomány és a gazdaság, azon belül pedig 
közelebbről az erdőgazdaság és a vele integrális kapcsolatba 
került elsődleges faipar fejlesztésére irányulóan hoztak. Az 
egyre bővülő és gazdagodó feladatkörnek megfelelően alakult 
ki az intézet differenciált osztályokra és állomásokra tagozódó 
szervezete. A hagyománynak megfelelően az ERTI-ben 
elsősorban az erdőgazdálkodás gyakorlati, főként a 
fatermesztés és a fakitermelés fejlesztésére irányuló komplex 
kutatómunka folyt.

Az 50-es, 60-as és a 70-es évek kitartó tevékenységének 
eredményei ma már a gyakorlatban realizálódtak, és azt a 
szakemberek evidenciaként kezelik. Ezek közül kiemelendő 
például:

A táji erdőgazdálkodás, a korszerű magyar 
erdőtipológia talaj- és termőhelytipológia alapjainak 
lefektetése. A termőhelyi viszonyoknak, a termőhely 
termőképességének és a fafajok termőhelyigényének ismerete, 
adott módot megfelelő erdőtelepítési és felújítási eljárások 
megválasztására és ezáltal az erdősítések eredményességének 
fokozására. A termőhely és a rajta álló állományok közötti 
kölcsönhatások vizsgálata bebizonyította, hogy az erdeink, 
termőhelyeink potenciális termőképessége átlagban csak 60-80 
%-ban hasznosított.

- Az erdészeti hozamfokozás másik hatékony eszköze a 
nemesítői tevékenység. A honosítás, a szelekciós és kereszte- 
zéses nemesítés (a törzsfajelölés, majd klóngyűjtemények, 
magtermesztő ültetvények, magtermelő állományok 
kialakítása, származási és fajta-összehasonlító kísérletek 
megindítása), több ígéretes fajtajelölt kiválasztását, új állami 
fajta elismerését és a gyakorlatba való bevezetését 
eredményezte. A gyakorlatban is alkalmazott új fajták 10-20%-
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kai nagyobb fatérfogatot adnak, a károsítókkal szemben pedig 
ellenállók vagy legalábbis kevésbé érzékenyek.

- A hosszú időtartamú fatermési, állományszerkezeti és 
erdőnevelési kísérleti területek kialakításával és folyamatos 
vizsgálatával meghatároztuk a magyar erdők fatermőképességét 
(fatömeg- és fatermési táblák), az erdőnevelési irányelveket. Az 
erdőnevelési irányelvek betartásával a faállományok 
minőségének 10-15 %-os javulása érhető el.

- Az erdővédelmi kutatás szintén a II. világháború után 
gyorsult fel, amelynek eredményeként ma már nemcsak 
ismerjük a legfontosabb abiotikus kártételeket és a biotikus 
kártevőket, hanem hatékonyan tudunk védekezni ellenük a 
csemetekertekben, sőt a faállományokban is.

Az erdészeti munkák gépesítettsége terén az 
intézetben folyó gépkísérleti tevékenység eredményeképpen 
jelentős fejlesztés realizálódott a gyakorlatban. Különösen az 
erdőművelés és a csemetetermesztés területén került sor a 
magyar természeti adottságoknak jobban megfelelő 
munkagépek, illetve géprendszerek kifejlesztésére és gyakorlati 
alkalmazására.

- Az erdészeti gazdaságtani kutatások megindítása pedig 
az erdőgazdasági termelés gazdaságosságának fokozását 
eredményezte, hiszen a költség-hozam vizsgálatok lehetővé 
tették a fatermesztés, egyéb műszaki megoldások és szervezeti 
formák hatékonyságának megítélését.

Még sorolhatnám azon eredmények sokaságát, melyek 
beivódtak a gyakorlat mindennapos tevékenységébe, sokszor 
talán méltatlanul is elfelejtve abban a kutatómunka szerepét.

Ez a gazdag, hullámvölgyekkel és csúcsokkal tarkított 
múlt természetesen további kutatómunkára kötelez bennünket, 
kutatókat, kutatásszervezőket egyaránt. Az 1990-es 
rendszerváltás komoly feladatokat, óriási várakozást, egyben 
nehézséget is jelent a mai erdészeti kutatás számára. Mind 
természetes környezetünk, mind az erdők kezelésének
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gazdasági feltételrendszere, mind pedig az erdővel szemben 
megmutatkozó társadalmi igény fokozatosan átalakult és 
változik ma is. Ezen körülmények között az erdészek számára 
oly egyértelmű tartamosság gyakorlati érvényesítése, azaz a 
fenntartható fejlődés erdőgazdálkodásban történő 
megvalósítása, az erdőnek a társadalom igényeit kielégítő 
többcélú hasznosítása, az erdő stabilitásának fenntartása, 
hosszabb távon fokozása olyan ágazati és szakmapolitikai 
kívánalom és ebből adódóan cél, amely ma sem nélkülözheti a 
megismerés, az ökoszisztéma szemléletű erdészeti kutatás 
eredményeit.

Meggyőződésem, hogy szakmai előrehaladásunk 
feltétele és záloga csakis új tudományos eredmények sokasága 
lehet és azok egy részének gyakorlatba történő bevezetése.

Az Erdészeti Tudományos Intézetben folyó kutató és 
egyéb szakmai tevékenység helyzetértékelésénél azonban rá 
kell mutatnom, hogy az elmúlt időszak gazdasági körülményei 
nem várt, előre nem becsülhető negatív változásokat hoztak az 
erdészeti kutatás területén. Természetesen ebben szerepet 
játszik még az is, hogy a kutatás ügye, annak szakmai és 
ágazati érdekek érvényesítését elősegítő szerepe csak 
hallgatólagosan elismert. Ezért nem véletlen, hogy a 
döntéselőkészítés és -hozatal szintjén a kutatás és 
intézményrendszerének súlyát ennek megfelelően kezelik. A 
legutóbbi események közül megemlítem azon óhajunkat, 
miszerint szakmánk egyetlen ágazati kutatóintézetének létét az 
erdőtörvényen keresztül kellene szabályozni, s a vele szemben 
támasztott elvárásokat és működtetésének garanciáit is 
rögzíteni. A fejlett országokban már a 70-80-as években, az 
átalakulókban pedig az elmúlt években az egyöntetű szakmai 
támogatás és igény eredményeként több helyütt sikerült ezt 
elérni. Sajnos ezzel a következő erdőtörvény megalkotásáig 
vámunk kell.
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Az ÉRTI kutatási tevékenységét az ezzel szorosan 
összefüggő gazdasági helyzetét jól érzékelteti az intézet 
pénzügyi forrásainak alakulása 1972-től napjainkig. 1971-ig az 
inézet csak költségvetési forrásokból tartotta fenn magát. Ezt 
követően fokozatosan emelkedtek az egyéb bevételek, 
kezdetben az állami erdőgazdaságoktól kapott megbízások, 
majd pedig további központi források (MTA, OTKA, MEA, 
OMFB, egyéb minisztériumok) nyíltak meg. E közben a 
költségvetési hozzájárulás mértéke az utolsó 10 évben 
aránytalanná vált, és 1995-re az összbevétel 32 %-át tette ki. Ez 
az összeg még a béralap kitöltésére sem elegendő, nemhogy a 
kutatás dologi fedezetére, valamint az intézet rezsi-, illetve a 
hosszú időtartamú hazai és nemzetközi 
kötelezettségvállalásokban megfogalmazott és az intézet 
felelősségébe utalt feladatok költségeire.

A működési nehézséget még fokozza, hogy a 
vállalkozói bevételekből finanszírozott kutatásokra is az állami 
költségvetési bérszabályozást, központi létszámgazdálkodást és 
maradványérdekeltségű számviteli rendszert kell alkalmazni. 
Ezenkívül olyan büntető szankciók is érvényesülnek, mint a 
többletbevétel 13 %-os elvonása, vagy banki hitelfelvétel teljes 
kizárása stb. Mindebből következik, hogy az ÉRTI ma már 
ugyanúgy működik, mint bármelyik magyar gazdálkodó 
egység, gazdasági társaság, csak éppen a piacon való 
versenyképessége az említettek miatt rosszabb azoknál.

Mindez kényszerintézkedések sorozatát vonta és vonja 
maga után: az évtizedek alatt létrehozott kísérletek átmentése, a 
kutatás legfontosabb, minimálisan még elvégezhető irányainak 
meghatározása és a szűkös anyagi eszközökkel való 
gazdálkodás célorientáltabb, racionálisabb, a ma és a távolabbi 
időszak igényeit megközelítően kielégítő átszervezése miatt.

Szelektálnunk kellett a kutatási témákat is. Az erdészeti 
kutatás prioritásaira való tekintettel sok témát, így a műszaki 
fejlesztés, gépesítés, szervezés és még folytathatnám a sort, le
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kellett zárni és befejezni, másokat egyelőre szinten tartani és 
csak a legfontosabb, a távolabbi időszakban is eredményt 
ígérőket művelni. Ebből következik, hogy több, a gyakorlat 
által igényelt és sürgetett, de nem csak mindig regionális 
jellegű téma kutatása ma szünetel az intézetben. Ugyanez 
vonatkozik a kísérleti állomások működésére is.

A személyi állományt, mint ahogy az minden más 
intézménynél, tudományos műhelynél és erdőgazdálkodónál 
bekövetkezett, egyharmadára csökkentettük. Az intézetben 
jelenleg 117 álláshely betöltött. Ebből a kutatók létszáma 26 fő, 
ez az összdolgozók 22 %-a, a technikusok aránya 32 %, a 
kisegítő, adminisztratív személyzeté 19 %, végül a termelési 
tevékenységben dolgozóké 27 %. A munkatársak átlagos bruttó 
bére 25.000.- Ft/hó, a kutatóké pedig nem éri el a 45.000.- Ft- 
ot. Az elmondottak alátámasztják, hogy az intézet dolgozói 
ilyen körülmények között egzisztenciálisan bizonytalanságban 
élnek, hiszen perspektivikusan nem érzik a kutatás anyagi és 
infrastukturális feltételeinek biztosítását.

Figyelembe véve a kialakult helyzetet, az intézet 
jövőbeni stratégiájának kialakításához a következő alapvető 
elemeket kell megjelölnünk:

- az erdészeti kutatás is egyre inkább igényli a felmerülő 
problémák differenciáltabb megközelítését, a lényeges és a 
lényegtelen kíméletlen elkülönítését, és a kutatókapacitások 
olyan kérdésekre történő koncentrálását, amelyek rövid-, 
közép- vagy hosszú távon a legtöbb eredménnyel 
kecsegtetnek;

- végül az erdészeti kutatás nemzetközi kapcsolatainak 
ápolása és az arra érdemes területeken való továbbfejlesztése 
munkánk további jelentős tartaléka. Láttuk, hogy a világ felé 
nyitást az erdészeti kutatás már korábban megkezdte - ha úgy 
tetszik, már 1903-ban, a IUFRO-ba történő belépésével. 
Nyugodt lelkiismerettel mondhatjuk, hogy kutatóink többsége
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a "mai kényszerhelyzetben is" megfelelő partnere a külföldi 
intézeteknek, a külföldi szakembereknek.

Az elhangzottak megerősítéseképpen hangsúlyoznom 
kell, hogy az intézetben folyó kutatásoknak mindazon tényezők 
vizsgálatára ki kellene terjedniük, melyek erdőgazdálkodásunk 
szakmai fejlesztéséhez hozzájárulnak és társadalmi elfogad
tatását elősegítik. A teljesség igénye nélkül néhány kutatási 
irányvonalat vázolok, melyek az intézet programjának gerincét 
alkotják és melyeket az erdészeti ökológia, erdészeti nemesítés, 
erdővédelem, erdőművelés és faterméstan, valamint az 
erdészeti ökonómia tudományágaihoz kapcsolódóan művelünk.

1. Erdeink változatosságának megőrzése

Ennek keretében szükséges az őshonos fafajú, természetes 
szerkezetű erdőtársulásaink populációgenetikai vizsgálatát 
mihamarabb elvégezni, hiszen az erdészeti tájakra jellemző 
természetszerű erdők fenntartása, területük növelése e nélkül 
bizonytalan. Természetesen az eddig kiemelkedő eredményeket 
hozó nemesítési kutatásokról nem mondhatunk le. A nem 
őshonos és gyorsan növő fafajok alkalmas termőhelyre 
telepítése növeli a táj szervesanyagképzését (szénlekötést), a 
sokszínűségét, az erdőtárulások változatosságát, egyúttal 
hatékony eszköze a gazdálkodás és a teljesítőképesség 
fokozásának.

2. Az erdők stabilitása és szervesanyagképzése közti 
összefüggés elemzése

Alapvető érdekünk az ökoszisztémákon belül uralkodó 
folyamatok megismerése, valamint a termőhely és a 
szervesanyag-termelés közötti összefüggés pontosítása. Ez
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egyrészt az ökoszisztémák működésében bekövetkezett 
zavarok, másrészt a megváltozott környezeti tényezők 
hatásainak tudományos igényű feltárása miatt fontos. A 
monitoring rendszerű megfigyelésekkel az erdők egészségi 
állapot- romlásának ok-okozati összefüggéseit és 
termeszthetőségi feltételeit kívánjuk feltárni. Kiemelten 
kezeljük az abiotikus, az aszály, a levegőszennyeződés és a 
biotikus károsítok révén adódó erdőkárok hatáselemzését, a 
károk prognosztizálását, és a megelőző, valamint elhárító 
védekezés lehetséges módjainak kidolgozását.

3. Ökoszisztéma-szemléletű erdőművelés megteremtése

Ez a feladat az ökonómiai és birtokszerkezeti tényezők 
változása miatt ma rendkívül aktuális. Az erdőrezervátumok, 
mint hosszú időtartamú erdőművelési kísérleti objektumok, a 
természetszerű erdőgazgálkodásra vonatkozóan az eddigi 
ismereteken túl új, értékes információkat fognak szolgáltatni. 
Természetesen, ahol ma már az ökológiai viszonyok nem teszik 
lehetővé az őshonos erdőtárulások létesítését, fenntartását, mint 
például az Alföldön, ott azt erőltetni nem szabad. A kutatásnak 
elsődleges feladata itt az, hogy tudományosan alátámasztott 
kísérleti eredményekkel a társadalom széles rétegei előtt adjon 
ennek hangsúlyt. De szakmai körökben annak is, hogy 
értéknövekedést nem eredményező beavatkozásokra, mint 
például gyertyánosokban, gyenge-közepes növekedésű 
cseresekben és akácosokban a szakmai irányelvekben megadott 
és végrehajtandó tisztításokra, gyérítésekre gyakran ökonómiai 
okokból nincs szükség.

Az ökológiai adottságoknak megfelelő szálankénti vagy 
csoportosan elegyes erdő sok esetben egyedüli élettere egyes 
ritka növény- és állatfajoknak. Ebből adódóan ezek gondos 
szakmai kezelése egyúttal hatékony természet- és
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környezetvédelmi tevékenységet is jelent. Ezért a védelem 
szempontjából sokkal ésszerűbb és eredményesebb a nagy 
területen megvalósítandó ökoszisztéma-szemléletű, tartamos 
erdőgazdálkodás, mint a kis területre korlátozódó 
természetvédelmi koncepció.

4. Az erdészeti ágazat közgazdasági feltétel- 
rendszerének fejlesztése különös tekintettel a tulajdon- 
viszonyok megváltozására

A tulajdonviszonyok és a közgazdasági feltételek megvál
tozásából adódó ágazati és gazdálkodási problémák új adózási 
és támogatási rendszer kialakítását teszik szükségessé. Ennek 
meglapozásában nem nélkülözhetők a biológiai, ökonómiai és 
közgazdasági kutatási eredmények. Fontos az új, a 
megváltozott körülményekhez igazodó erdészeti ökonómia 
fejlesztése, kiemelten az erdő vagy on-gazdálkodás, az erdő- és 
ezen belül a faállomány- és földértékelés többcélú 
rendezésének kimunkálása.

Az intézetben folyó kutatási és azt kisegítő feladatok a 
jövőben 4 jól elkülönülő területre oszthatók:

az erdő életciklusához igazodó, hosszú megfigyelési 
idejű, monitoring jellegű kísérletek végzése, melyek elsősorban 
állami feladatok;

- az erdészeti gyakorlat és gazdálkodás során felmerülő 
kérdések és problémák tudományos igényű vizsgálata, 
megoldása;

- szaktanácsadói feladatok elsősorban a magántulajdonú 
erdőgazdálkodók részére;

a fentiek szakmai bázisaként erdőgazdálkodói 
feladatok ellátása 700 ha kísérleti erdőterületen és 72 ha 
csemetekertben, 87 ha arborétumban kezelése és mintegy 3000 
kísérleti terület kezelése.
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Az évtizedek alatt felhalmozódott kutatási eredmények 
mindig is az erdőgazdálkodás, az erdők szakszerű kezelésének 
megalapozását szolgálták. Mára bizonyítást nyert, hogy a 
tartamos fatermesztéssel nemcsak az erdő naturáliákban 
kifejezhető értékeit, hanem az erdő egyéb, immateriális 
szolgáltatásait is növelhetjük. A társadalom, a nemzet 
gazdasági helyzete azonban jelenleg nem teszi lehetővé az 
erdők immateriális szolgáltatásainak pénzügyi támogatásban is 
realizálható elismerését. Fejlett piacgazdasági viszonyok között 
is ezen szolgáltatások pénzügyi támogatása, mivel értékük 
nagyrészt szubjektív megítéléstől is függ, globálisan nem, csak 
regionálisan valósulhat meg. Az erdők immateriális 
szolgáltatásainak megvalósítása, a tartamos erdőgazdálkodás 
alacsony jövedelmezősége miatt, a jövőben feltétlen központi 
forrásokat igényel. A tudományos eredmények azt is 
bizonyították, hogy a szakszerűen kezelt erdő nemcsak 
ellenállóbb a káros környezeti hatásokkal szemben, nemcsak 
több és jobb minőségű faanyagot szolgáltat, hanem a jóléti és 
védelmi funkciók ellátására is alkalmasabb.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben, amelyben a 
szellemi és anyagi erőinket optimálisan kell felhasználni, 
szakmánknak az eddiginél szorosabb összefogására van 
szüksége. Úgy gondolom, az erdészeti kutatás nem lehet csak 
az Erdészeti Tudományos Intézet és az Erdészeti és Faipari 
Egyetem ügye. Az erdészeti kutatás nem létezhet és hozhat 
értékálló eredményeket a szakma segítsége nélkül, mint ahogy 
a gyakorlatnak is egyre nagyobb szüksége lesz a kutatási 
eredményekre. Ezért kérem minden szinten szakmánk 
képviselőit, döntéshozó vezetőit, ne engedjék elveszni a 
felhalmozott értékeket, és tegyenek meg mindent, hogy a 
kutatás megbízható motorja legyen ágazatunk mielőbb remélt 
teljes kibontakozásának.
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