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A KIALAKULÁS KÖRÜLMÉNYEI

Hazánk legújabb kori történetében a mezőgazdaság szocialista át
szervezése, a kollektivizálás - szovjet minta nyomán alapvetően 
politikai indíttatású volt. Mélyreható változásokat idézett elő a földtu- 
lajdon-viszonyokban, nemkevésbé a falvak életében. A mezőgazdaság 
szocialista étszervezése az 1945. évi földbirtokreform után, az állami 
gazdaságok szervezésével indult el és az 1960-as évek elején fejező
dött be.

A nagyarányú téeszesítés időszaka az 1959-1961 közötti esztendők 
voltak. Az indítás lényegében a Magyar Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP) Központi Bizottságának 1958. évi decemberi ülésén tör
tént, amikor is határozat született a mezőgazdaság szocialista átszerve
zéséről. Az MSZMP 1962. évi VIII. kongresszusa már megerősítette, 
hogy befejeződött a mezőgazdaság szocialista átszervezése, uralkodó
vá váltak a szocialista termelési viszonyok. Az utóbbi azt jelentette, 
hogy a szocialista szektor a szántóterületek több mint 90 %-ra terjedt 
ki. A mezőgazdaság szocialista átszervezésének fő eredménye a me
zőgazdasági termelőszövetkezetek létrejötte volt.

A termelőszövetkezetek megszervezésével, a közös gazdálkodás 
kialakulásával szinte egyidőben beszélhetünk a termelőszövetkezeti 
erdőkről, mint a közös gazdálkodás támogatásának, segítésének - a 
többlábonállás - egyik eszközéről. Mindemellett a termelőszövetkezeti 
erdők létrejöttét egy többtényezős folyamatnak kell tekintenünk. Az 
egyik fontos és meghatározó tényező az erdőbirtok-rendezés, a másik 
pedig a nagyarányú erdőtelepítés volt. A két tényező együttes érvé
nyesülésének eredményeként a termelőszövetkezeti erdők területe az 
1950. évi 2200 hektárról 1990-ig 517 ezer hektárra növekedett. Ez a 
dinamizmus azt eredményezte, hogy a rendszerváltáskor hazánkban 
minden harmadik hektár erdő termelőszövetkezeti volt.
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A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodást lényegében az 1959-ben 
kezdődött nagyarányú szövetkezetszervezés alapozta meg. A szövet
kezetbe lépett (kényszerített) tagok mezőgazdasági területeikkel együtt 
magukkal hozták az egyéni tulajdonban lévő, valamint az erdő
birtokossági társulati arányrésznek megfelelő területű erdeiket. Az 
erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény (EVT) 
42. § (1) bekezdése kimondta: „A termelőszövetkezeti községekben és 
városokban az erdőbirtokossági társulatok megszűnnek.” Az idézett 
törvényi szakasz (2) bekezdése úgy rendelkezett: „A volt erdőbirto
kossági társulatok erdeiből az állami arányrészeknek megfelelő terület 
az állam tulajdonába kerül. A többi terület - az arányrészeknek megfe
lelően - a volt tagok tulajdonába és a termelőszövetkezeti használatba 
megy át, illetőleg azt állami erdőgazdaság vagy termelőszövetkezet 
részére kell haszonbérbe adni.” Az EVT-ben előírtaknak megfelelően, 
az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezésével a termelő- 
szövetkezetek erdőterülete 1966-ig „318 ezer hektárra nőtt. 1966-ban 
az erdőbirtok-rendezés gyakorlatilag befejeződött. Ezt követően a 
szövetkezetek erdőterülete is már csak az erdőtelepítés eredményeként 
nőtt” - állapította meg Halász Aladár. (Halász Aladár: A magyar erdé
szet 70 éve számokban. 1920-1990. FM Erdőrendezési Szolgálat. 
Budapest, 1994. 33. oldal.)

A termelőszövetkezetek a tulajdonukban, a használatukban, vala
mint haszonbérletükben lévő erdőkben folytattak erdőgazdálkodást. A 
termelőszövetkezetek a földtulajdon és földhasználat továbbfejleszté
séről szóló 1967. évi IV. törvény (FTT) alapján erdőgazdálkodásuk
hoz szükséges erdők tulajdonjogát megszerezhették; egyrészt a kí
vülállóknak - azaz nem szövetkezeti tagoknak - a termelőszövetkezet 
használatában lévő erdejének a megváltásával, másrészt magánsze
mély tulajdonában lévő erdejének felajánlásával, illetve ennek elfoga
dásával. A termelőszövetkezeti tagok erdei szövetkezeti tulajdonú 
erdőkké váltak, amennyiben a tagok időközben kívülállókká lettek. A 
tagi tulajdonú erdők a termelőszövetkezet használatában voltak. Az 
erdők tulajdonjoga és használata között az arány folyamatosan válto
zott, a tulajdonjogi arány növekedett. A termelőszövetkezetek a pol
gári jog szabályainak megfelelően bérelhettek, illetve béreltek erdőt.
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AZ ÖNÁLLÓ SZÖVETKEZETI ERDŐGAZDÁL
KODÁS KIBONTAKOZÁSA

A megnövekedett szövetkezeti erdőkben mindinkább előtérbe ke
rült az erdőgazdálkodás szakmai irányításának kérdése. A szakember- 
hiányt a megyei szakigazgatási szervek erdőfelelősei tanfolyamok 
szervezésével igyekeztek pótolni, az állami erdőgazdaságok közremű
ködésével. Nem egy szövetkezeti erdész erdőfelelősként kezdte pálya
futását. Az Országos Erdészeti Főigazgatóság (OEF) 1963-ban adta ki 
a termelőszövetkezetek erdőgazdálkodásának szakmai irányításáról 
szóló 46/1963. (Erdészeti Értesítő 28.) OEF. számú utasítását. Az 
utasítás szerint, ha az erdő és a fásítás együttes területe meghaladta a 
30 hektárt, az erdőgazdálkodás szakmai irányítását a területileg illeté
kes állami erdőgazdaságnak kellett ellátnia. A 30 hektárnál kisebb 
termelőszövetkezeti erdőkben és fásításokban a szakmai irányítás a 
járási tanács mezőgazdasági osztályának feladatát képezte. (A szakmai 
irányítást ellátó szervet egyébként a megyei tanács mezőgazdasági 
osztálya határozatilag jelölte ki.) Az állami erdőgazdaságoknál a 
szakmai irányítás a szakirányítási és fásítási csoportok feladatát képez
te. A járási tanácsoknál főállású erdészeti szakember (járási erdész) 
volt a szakmai irányítás gazdája.

A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás az 1960-as évek táján kez
dett kibontakozni. Ennek főbb mozzanatai: az erdőfelelősi hálózat 
kiépülése és a kötelező szakmai irányítás bevezetése. Ez utóbbi közel 
sem volt problémamentes. Számos vita forrását képezte bizonyos 
iparifa-választékoknak egységáron történő kötelező felajánlása az 
állami erdőgazdaság részére. Ebben az 1970-es esztendő fontos válto
zásokat hozott. Az erdőtörvényt módosító 1970. évi 28. számú tör
vényerejű rendelet megszüntette a kötelező szakmai irányítást és 
iparifa-felvásárlást. „Ettől kezdve lehet beszélni önálló szövetkezeti 
erdőgazdálkodásról” - szögezte le Jérőme René. Véleményem szerint 
lényegesen többről van szó. Nemcsak önállóvá, hanem meghatározó 
tényezővé vált a szövetkezeti erdőgazdálkodás a hazai erdőgazdálko
dásban. Mindemellett még egy fontos tényezőre szükséges rámutatni. 
Az 1970-et megelőző esztendőkben indult meg a termelőszövetkeze
tekben az erdészeti szakemberek nagyobb arányú foglalkoztatása, 
illetve alkalmazása. (Az utóbbit egyébként az EVT végrehajtási rende- 
lete az erdőgazdálkodók részére kötelezően előírta.)
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Főbb erdőgazdálkodási mutatók (1970)

1. táblázat
Erdő- Erdő- 

Meg- Erdő- felújítás telepítés 
nevezés terület elsőkivitel 

e z e r  h e k t á r

Fakitermelés 1000 m
(nettó) Élőfa- 

Iparifa Tűzifa Összes készlet 
millió m3

Országos 1 471 14 16 2 495 2 539 5 034 180
Termelő- 335 3 14 327 586 914 34
szövetkezet
Index % 23 21 87 13 23 18 19
(Forrás: Halász Aladár: A termelőszövetkezetek erdőgazdálkodásának 

fejlődése 1957-85. Kézirat. Bp., 1988.
Halász Aladár: A magyar erdészet 70 éve számokban. 1920- 

1990. FM Erdőrendezési Szolgálat, Bp., 1994.)

A termelőszövetkezetek erdőterülete a szövetkezet megindulásától 
egy évtized alatt elérte a 335 ezer hektárt, ami az ország erdőterületé
nek 23 %-át jelentette. Az önállóvá vált szövetkezeti erdőgazdálkodás 
az ország faellátásában mind fontosabb helyet foglalt el. A kitermelt 
összes fatömegnek 18 %-a a szövetkezeti erdőkből került ki. Számot
tevő volt a tűzifa nagyságrendje (23 %). A szövetkezeti erdőkben 
kitermelt fának több mint 60 %-a tűzifaként hasznosult. Ennek okát 
alapvetően a szövetkezeti erdők fafajösszetételében és az alacsonyabb 
fajlagos élőfakészletben kell keresni.

Az erdőtelepítés a szövetkezetek erdőgazdálkodásában mindig ki
emelt szerepet töltött be, mivel - a racionális földhasznosítással össz
hangban - itt állt rendelkezésre terület. Az erdőtelepítések 87 %-a a 
szövetkezetekben valósult meg.

A fafelhasználás főbb mutatói a termelőszövetkezetekben (1970)
(1000 m3)

2. táblázat
Rendelkezésre álló fatömeg
(induló készlet, termelés, beszerzés) összesen

1 323 100 %

Felhasználás 552 42
ebből feldolgozásra 222 -

Értékesítés 535 40
Készlet (év végén) 236 18
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A termelőszövetkezetek a rendelkezésükre álló fatömegnek 40 %- 
át feldolgozás nélkül értékesítették. A további 42 %-ot üzemen belül 
hasznosították, ebből 222 ezer m3 (40 %) feldolgozásra került. A fa
tömeg mintegy 18 %-a készletként az üzemben maradt. Meg kell je
gyezni, hogy a termelőszövetkezetek egyrészt a szövetkezeti tagság, 
másrészt a falvak lakosságának tűzifával, ipari választékokkal, építke
zési faanyaggal való ellátásban igen fontos szerepet töltöttek be.

A fafeldolgozó üzemek és árbevételük (1970)
3. táblázat

Megnevezés Üzemek
száma

% Árbevétel 
(millió Ft)

%

Epületasztalos-ipari 286 41 241 44
Csomagoló, tároló 83 12 114 21
Bútoripari 10 1 36 6
Faipari alapanyag 
és félkésztermék

321 46 159 29

Összesen 700 100 550 100
(Forrás: Erdőgazdálkodás a mezőgazdasági nagyüzemekben,

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1982.)

A fafeldolgozás 700 üzemben összesen 550 millió Ft árbevételt 
eredményezett. Az árbevétel közel 30 %-át az elsődleges fafeldolgozás 
adta. A fafeldolgozó üzemek műszaki színvonala számos kívánnivalót 
hagyott maguk után. Mindezek ellenére szerepük a szövetkezeti tagság 
foglalkoztatásában, nemkevésbé szolgáltatások nyújtásában számotte
vő volt.

Termelési (bruttó) érték, árbevétel (1970) (millió Ft)
4. táblázat

Megnevezés Összes alap- 
tevékenység

Erdőgaz
dálkodás

Erdőgazdál
kodás aránya 

össz. %

1 ha erdő
területre jutó 

bruttó Ft
Termelési
érték

60 008 544 0,9 1 739

Árbevétel 55 055 339 0,6
(Forrás: Erdőgazdálkodás a mezőgazdasági nagyüzemekben,

Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1982.)
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Az erdőgazdálkodás termelési értéke és árbevétele rendkívül ala
csony, az 1 %-ot sem érte el. Ennek ellenére sok termelőszövetkezet 
talponmaradásában az erdőnek és a hozzá kapcsolódó faiparnak meg
határozó szerepe volt.

Szakember-ellátottság a termelőszövetkezetekben
5. táblázat

Ev Erdőmémök 
fő ha/fó

Erdésztechnikus 
fő ha/fó

Erdész 
fö ha/fó

Összes
fő

1970 33 10163 234 1 433 202 1 280 469
(Forrás: A szövetkezetek erdőgazdálkodásának helyzete és feladatai,

Előterjesztés a TÓT Elnöksége részére, Budapest, 1984.)

A termelőszövetkezetek foglalkoztatott erdészeti szakemberek 93 
%-a középfokú végzettséggel rendelkezett. A felsőfokú végzettségűek 
száma az erdőterületekhez mérten igen alacsony volt.

Az 1970. évi adatok vizsgálata azt erősítették meg, hogy a termelő
szövetkezeti erdőgazdálkodás működőképes pályára állt. Működőké
pessé, önállóvá és meghatározó tényezővé válásának a már említettek 
(birtokrendezés, szakmai irányítás bevezetése, szakemberek foglalkoz
tatása, jogszabályok stb.) együttes érvényesülésének tudható be. Vég
eredményben leszögezhető, hogy egy évtized alatt kialakult a szövet
kezeti erdőgazdálkodás struktúrája.

AZ ÚTKERESÉS ESZTENDEI - TÁRSULÁSOK

Az állami szakirányítás megszűnte után erőteljes törekvés indult 
meg a termelőszövetkezetekben a különböző erdőgazdasági társulások 
alapítására az erdőgazdálkodás szakmai, műszaki színvonala, jöve
delmezőségének javítása céljából. A szövetkezetek többsége felismerte 
az együttműködés - társulás - előnyeit és élt is azokkal, amelyre már 
1968-ban, majd 1975-ben kiegészített MÉM-TOT (Termelőszövet
kezetek Országos Tanácsa) irányelvek is ráirányították a figyelmet. Az 
irányelvek az állami erdőgazdaságok és termelőszövetkezetek közötti 
együttműködést és a létrehozható közös vállalkozásokat sürgették.
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Az együttműködés két alapvető formája ismert:
1. a szövetkezetek egymás közötti, vagy az erdőgazdasággal, állami 
gazdasággal létrehozott gazdasági társulásai,
2. a területi szövetségek (TESZÖV) mellett létrehozott erdészeti szol
gáltatási csoportok vagy irodák.

A gazdasági társulások általában kisebb körzetekben alakultak ki, a 
szolgáltató irodák megyére kiterjedően tevékenykedtek. A gazdasági 
társulások célja és tevékenysége sokféle volt, néhány szolgáltatás vég
zésétől kezdve az erdőgazdálkodási és feldolgozói tevékenység teljes 
körére is kiterjedhetett.

A társulások zöme nem volt önálló jogi személyiségű, csupán né
hány közös vállalat (pl. a zalaegerszegi székhellyel működő és a me
gyei termelőszövetkezetek által létrehozott ERDŐ VÁLL) érte el ezt a 
besorolást.

A társulások munkája javította, növelte az erdőgazdálkodás szín
vonalát, tervszerűbbé tette az erdőművelést, erdőtelepítést, fakiterme
lést. A társulások tevékenysége a társulásban résztvevőknek a koráb
biaknál kedvezőbb gazdasági eredményeket hozott.

A TÓT Erdészeti és Faipari Szakbizottsága 1988-ban megvizsgálta 
az erdészeti szervezetek (társulások, közös vállalatok stb.) átalakulásá
nak irányát, és ajánlásait állásfoglalásban tette közzé. Ebben a korábbi 
jogi személyiség nélküli társaságok jogi személyiségű gazdasági társa
sággá történő átalakulását ajánlotta (pl. kft.). A működő közös vállala
tok átalakulását nem tartotta indokoltnak.

Erdőgazdasági társulások
6. táblázat

Ev Társulások

száma

A társult termelő
szövetkezetek 

száma erdőterület (ha)

Társult erdő aránya 
az össz. tér. erdőhöz, 

%
1978 14 114 49 380 11
1980 25 303 136 643 33
1982 46 522 223 235 47
1983 56 662 266 791 55
1988 53 551 295 526 77

(Forrás: Várhelyi István: A különböző erdőgazdálkodók /termelő- 
szövetkezetek/ vállalatközi munkamegosztásának és együtt
működésének lehetőségei. Kézirat. Sopron, 1989.)
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ÁGAZATI ÉRDEKVÉDELEM

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek I. Kongresszusa (1967) 
hívta életre a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsát (TÓT). Ezzel 
egyidőben megalakultak a területi szövetségek is (TESZÖV). Az ér
dekképviseleti szervezetek működését a mezőgazdasági termelőszö
vetkezetekről szóló 1967. évi ül. törvény szabályozta.

A TÓT ügyintézői szervezetén belül az erdőügyeknek az Ágazati 
Koordinációs Főosztály volt a gazdája. Jelentős eseménynek könyvel
hető el a TÓT Fagazdasági Koordinációs Bizottságának megalakulása. 
Az 1983-ban alakult bizottság felkért társadalmi, szakmai testületként 
működött. Feladatának jelölte meg a szövetkezetekben dolgozó erdé
szeti szakemberek továbbképzését, felkarolta a szövetkezetek major
fásítási mozgalmát, közreműködött az Országos Termelőszövetkezeti 
Erdőgazdasági Napok (OTE-nap) megszervezésében.

Az érdekképviseleti munka korszerűsítésével összefüggésben 
1988-ban megalakult a TÓT Erdészeti és Faipari Szakbizottsága. 
Alapfilozófiájának vallotta azt, hogy a termelőszövetkezeti erdők az 
összes magyar erdőnek szerves részét alkotják. A szakbizottság tevé
kenysége fontos erjedéseket gerjesztett. Az erdőtörvény-tervezethez 
téziseket készített. Javaslatot tett a vadgazdálkodás és vadászatról 
szóló törvénytervezet főbb rendezőelveire. Kezdeményezte egy orszá
gos szakmai szövetség megalakítását.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek VI. kongresszusa (1989) 
kimondta a TÓT megszűnését és létrehozta a Mezőgazdasági Szövet
kezők és Termelők Országos Szövetségét (MOSZ). Az elfogadott 
alapszabály értelmében a szövetség szervezetébe tartoznak az országos 
választmányok mint a szövetség döntéselőkészítő, érdekfeltáró 
szakmai szervei. Az országos választmányok közül 1990-ben elsőként 
alakult meg az ágazati szakmai testület, a MOSZ Erdészeti, Faipari és 
Vadgazdálkodási Választmánya. Említést érdemel, hogy a választ
mány „Az erdészeti politika időszerű kérdései” címmel országos ren
dezvényt szervezett, amelyben az erdőtulajdon várható átalakulása, az 
erdőbirtokosságok, az erdőtelepítés mint racionális földhasználat, a 
vadászati jog hasznosítása szerepelt fő témaként. Az országgyűlési 
képviselőknek küldött „Teendők erdeinkért” című választmányi levél
ben ,yA magyar erdőket érintő néhány szorító gond” került megfogal
mazásra.
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A választmány a szövetkezeti erdőgazdálkodás meghatározó té
nyezőjévé kívánt válni. Célként jelölte meg az elért eredmények és a 
színvonal továbbfejlesztését. A rendszer és a tulajdonváltással a célok 
módosultak.

SZAKEMBEREK FOGLALKOZTATÁSA

A szakemberek alkalmazása, foglalkoztatása közel sem volt prob
lémamentes. A termelőszövetkezetekben dolgozó erdészeti szakembe
rek az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó valamennyi kérdéssel foglal
koztak. Szakirányú munkájukat kevés külső és üzemen belüli segít
séggel végezték. Gondjaikkal, problémáikkal gyakorta egyedül marad
tak. Ez különösen ott jelentkezett, ahol az erdőterület viszonylag kicsi 
volt, így gazdasági súlya, eredménye szerény. A nagy terheléssel 
szemben anyagi megbecsülésük is számos kívánnivalót hagyott maga 
után. A téesz-erdőgazdálkodók nem fektettek kellő súlyt erdészeti 
szakemberek alkalmazására, de a felügyeleti szervek sem szorgalmaz
ták kellő eréllyel. A termelőszövetkezetek területi szervei, a TESZÖV- 
ök 1989-ben mindössze három erdőmémököt foglalkoztattak.

Szakmastruktúra
7. táblázat

Ev Erdőmémök Erdésztechnikus Erdész Összes
1989 (fő) 115 665 142 992

A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás önállóvá válásától a rend
szerváltásig a szakmastruktúra - alapvetően - dinamikusan változott, a 
szakemberek száma megkétszereződött. (Lásd az 5. táblázatot is!) Az 
erdőmémök végzettségű három és félszer több, az erdésztechnikus 
végzettségű közül háromszor annyi dolgozott a termelőszövetkezetek
ben 1989-ben, mint 1970-ben. Több mint félszáz fővel csökkent a 
szakiskolát végzett erdészek száma. A csökkenés döntően a nyugdíja
zással állt összefüggésben.

A közel két évtized alatt kialakult szakmastruktúrával kapcsolato
san Rada Antal a következő megállapítást tette: „A jelenlegi erdőterü
let mellett mintegy 200-250 fő felsőfokú és 1000-1200 középfokú 
képesítésű szakemberre lenne szükség, hogy az erdőgazdaságokéhoz
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hasonló szakember-ellátottság kialakulhasson.” A dinamikus növeke
dés ellenére a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodásban a szakemberek 
száma lényegesen elmaradt a kívánatostól.

A termelőszövetkezeti erdők főbb adatai (1990)
8. táblázat

Megnevezés MgTsz Erdő Atl. Min. Max. Arany Terüle
száma, terület, erdőterület korona ti elosz

db ha (ha) érték lás %
Baranya 60 35 230 587 9 2 083 2,65 7
Bács-Kiskun 100 29 421 294 1 1 286 3,88 6
Békés 81 5 224 65 1 259 12,71 1
Borsod 93 42 640 458 5 3 713 2,41 8
Csongrád 60 9 565 159 1 1 049 4,66 2
Fejér 61 8 888 146 14 552 5,83 2
Győr-Sopron 69 16218 235 15 869 5,50 3
Hajdú-Bihar 82 17 230 210 5 1 217 7,78 3
Heves 53 26 190 494 20 2 448 2,58 5
Komárom 28 7 393 264 9 1 001 4,11 2
Nógrád 36 32 867 913 32 3 630 2,82 7
Pest 68 43 106 634 9 2 423 5,02 8
Somogy 76 55 294 728 9 4 094 2,86 11
Szabolcs 118 40 252 341 8 2 319 4,86 8
Szolnok 60 15 779 263 5 1 885 8,74 3
Tolna 61 21 836 358 16 1 345 4,21 4
Vas 57 29 431 516 1 1 940 4,40 6
Veszprém 39 31 871 817 120 2 938 3,80 6
Zala 54 41 490 768 58 1 928 4,40 8
Összesen: 1 256 509 930 406 23 4 094 4,16 100

A termelőszövetkezetek átlagos erdőterülete 1990-ben meghaladta 
a 400 hektárt, az átlag azonban nagy szóródást takart, 1 és 4094 hektár 
között ingadozott. A minimális erdőterület 1-132 hektár, a maximális 
pedig 259-4094 hektár között szóródott. Az erdők átlagos aranykorona 
értéke: 4,16 AK.
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Az erdőterület szerkezete (1990)
9. táblázat

Erdőterület, ha Termelőszövetkezetek száma Megoszlás, %
-6 17 1

6-100 301 24
101 - 400 516 41
401 - 1 000 294 24

1 001 - 1 500 84 7
1 501 - 2 000 31 2
2 001 - 2 500 7 0,6
2 501 - 3 000 2 0,1
3 001 - 3 500 1 0,1
3 501 - 4 000 2 0,1
4 001 - 1 0,1

Összesen: 1 256 100,0

Az 1256 termelőszövetkezetből - 1990-ben - mindössze 128 szö
vetkezet (10 %) rendelkezett az üzemeltetés szempontjából kedvező
nek mondható, 1000 hektárnál nagyobb erdőterülettel. A 100 hektár 
alatti erdőterületen gazdálkodott 301 termelőszövetkezet (24 %). A 
szétszórt és kis erdőterületek az erdőgazdálkodóknak inkább gondot 
jelentettek.

ORSZÁGOS TERMELŐSZÖVETKEZETI ERDŐ- 
GAZDASÁGI NAP (OTE-NAP)

Rangos szakmai eseményt jelentett az 1979 óta évente megrende
zett OTE-nap. Változó helyszínek, tartalmas szakmai programok 
(előadások, bemutatók) jellemezték. A rendezvényeken mintegy 300- 
400, a termelőszövetkezetekben dolgozó erdészeti szakember vett 
részt. A házigazda szövetkezet bemutatkozásán túlmenően minden 
alkalommal országos témák is napirenden szerepeltek. Például 1979- 
ben Szentgotthárdon, az első OTE-napon, a fenyőtermesztés, az utol
són, 1989-ben, Abádszalókon, a többcélú erdőgazdálkodás.
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SZAKKÖNYVEK

A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás megalapozásában, fejlesz
tésében meghatározó szerepe volt a célra orientált és a sajátosságokat 
figyelembe vevő szakkönyvkiadásnak. 1961 és 1990 között éppen egy 
tucatnyi szakkönyv jelent meg. Ezen szellemi termékeknek a 30 esz
tendőt átfogó folyamatban betöltött szerepük, hatásuk aligha vitatható.

A MEGÚJULÁS IRÁNYA A TERMELŐSZÖVET
KEZETEK ERDŐGAZDÁLKODÁSÁBAN (1989. ÉVI 
KONCEPCIÓ)

Az ország erdőterületéből ma már 30 %-os arányt képviselnek a 
termelőszövetkezeti erdők. A több mint félmillió ha-nyi erdővagyon 
élőfakészlete meghaladja a 63 millió m3-t, ami a magyar erdők összes 
élőfakészletének 23 %-a.

A termelőszövetkezeti erdők területe az elmúlt esztendőkben folya
matosan bővült. Ennek eredményeként a termelőszövetkezeti erdőgaz
dálkodás a faellátásban, a környezetvédelemben jelentős tényezővé 
vált. A hosszútávú erdőtelepítési program végrehajtása során mintegy 
110 ezer ha-ral tovább gyarapodtak a termelőszövetkezeti erdők. E 
programhoz alapvető társadalmi és népgazdasági érdek fűződik, mert 
növeli a kitermelhető erdőalapot, javítja a külkereskedelmi egyenle
get, racionális földhasználatot valósít meg, figyelemreméltó tény az 
elmaradt térségek felzárkózásában, környezetvédelmi, és semmi 
mással nem pótolható - közjóléti funkciói mindinkább nélkülözhetetle
nek. így válik az erdőgazdálkodás a modern társadalmak nélkülözhe
tetlen létalapjává.

A termelőszövetkezeti mozgalommal egyidős, sajátos és sokszínű 
termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás tiszteletre méltó eredményeket 
ért el. A fejlődés ellenére számos feszültséggel terhes, ami jórészt az 
objektív körülményekre, gazdálkodási problémákra és emberi ténye
zőkre vezethető vissza. Az elodázhatatlan reform, megújulás az alábbi 
irányokban képzelhető el:
-  Az erdővagyon terjedelme rövid és hosszú távon leginkább a ter

melőszövetkezetekben bővült. A területgyarapodást indokolt öko
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lógiailag és ökonómiailag újraértékelni és ezek összhangját és op
timumát célul tűzni. A meglévő erdők ilyen irányú értékelése nem 
kerülhető el

-  A szektoron belüli és szektorok közötti erdőterület-rendezés szor
galmazása (a szétszórtság, elaprózottság felszámolása stb.) egy 
hatékonyabb erdőgazdálkodás kibontakozásához járul hozzá.

-  A kitermelt favagyon hasznosítására, illetve magasabb fokú feldol
gozására kell törekedni, bár további kapacitásbővítés nem indo
kolt.

-  A nyár- és fenyőtelepítések fahozama egy közepes nagyságrendű, 
faalapanyagra épült cellulózgyár telepítését, illetve lemezgyár 
építését tennék szükségessé, akár külföldi tőke bevonásával is.
Egy fejlettebb technikát alkalmazó, magasabb termelési kultúrát 
meghonosító termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás megvalósítása 
kétségkívül tőkeigényes. Az ehhez szükséges tőkeforrás a tudato
sabb, célra orientált társulásokkal, integrációval teremthető elő.

-  A szakszerűség, a szaktudás alapvető kritériuma a színvonalasabb 
termelőszövetkezeti erdőgazdálkodásnak és megújulásának. A 
szakember letéteményese egy korszerű, versenyképes, hatékony, az 
erdő alapvető funkcióit biztosító szövetkezeti erdőgazdálkodásnak. 
A szakember (erdészeti, faipari) alkalmazása, foglalkoztatása nem 
képezheti vita tárgyát sem a vállalati szférában, sem az érdekkép
viseleti szerveknél A szakszerűség kulcsfontosságú tényezője, 
alapvető rendezőelve a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás 
megkívánt fejlődésének.

-  A belföldi igények kielégítésében, a külkereskedelmi mérleg javítá
sában - technikai színvonal fejlesztése mellett - meghatározóvá lé
pett elő a piac, a piacorientáltság, hiszen az erdőgazdálkodás 
eredménye a fatermékek (hazai, külföldi) piacán realizálódik. A 
piac kétségkívül növeli az erdők gazdasági szerepét.

-  A szakszerűség, a piac felértékelődésével célszerűnek látszana a 
szakmai szövetségek irányába való elmozdulás (amint erre példa 
van a fejlett erdőkultúrával rendelkező skandináv államokban). A 
szakmai szövetségek középszintű (területi), felső szintű (országos) 
szervei rugalmas eszközei a piac, a szakszerűség érvényesülésének 
és nem kevésbé az érdekképviseleteknek.

-  A hosszútávú, tartamos erdőgazdálkodás és a tulajdonosi érdekek 
érvényesülését az új, korszerű erdőtörvényben kell rendezni, illetve 
kimunkálni. Egy új, korszerű vadászati törvénynek is számolnia
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kell a termelőszövetkezetek ezirányú érdekeivel, illetve érdekeltsé
gével
Az agrárágazatban az erdőnek fontos és kitüntetett szerepe van. 

A sajátos és sokszínű termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás a mainál - 
rövidebb és hosszú távon egyaránt - több figyelmet, támogatást és 
törődést kíván. Ezt a szemléletet, magatartást és gyakorlatot tükröző 
agrárpolitika kétségkívül hozzájárul a termelőszövetkezeti erdők 
mennyiségi és minőségi gyarapodásához, egy korszerű, színvonalas, 
erdőgazdálkodás megvalósulásához.

A RENDSZERVÁLTÁS

Az 1990-es esztendővel lényegében lezárult a termelőszövetkezeti 
erdőgazdálkodás három évtizede. A lezáró esztendő főbb erdőgazdál
kodási mutatóit a 10. táblázat mutatja be. (Lásd hozzá az 1. táblázatot 
is!)

Főbb erdőgazdálkodási mutatók
10. táblázat

Erdő Erdő-
Erdő felújítás telepítés F a t e r m e l é s Élőfa-

Megnevezés terület e l s ő k i v i t e l Iparifa Tűzifa Összes készlet
1000 h a 1000 m3 mill.m3

Országos 1 697 26 7 3 627 2 346 5 973 288
Termelő 517 10 5 905 691 1 597 67
szövetkezet
Index % 30 39 69 25 29 27 23
(Forrás: Halász Aladár: A magyar erdészet 70 éve számokban.

1920-1970.
FM Erdőrendezési Szolgálat, Bp., 1994.)

Megállapítások:
-  A termelőszövetkezeti erdők 30 %-os aránya azt jelentette, hogy 

Magyarországon - 1990-ben - minden harmadik hektár erdő szö
vetkezeti erdő!

-  Az erdőfelújításban (erdőfenntartás) magas a saijaztatás aránya 
(33 %). A 2272 hektár erdőfelújítási hátralék az országos összes 
hátralék 34 %-a, ami igen magas. A hátralék legfőbb oka - a szá
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mottevő vadkár mellett - a szükséges pótlások és ápolások el nem 
végzése. Gondok voltak az ültetési anyag minőségével is. Az erdő
felújítási munkák időbeni elvégzéséhez nem állt rendelkezésre 
elégséges munkaerő. Kívánnivalót hagyott maga után a szakszerű
ség, a szakmai igényesség és gondként jelentkezett az erdőfelújítás 
gépesítettségének megoldatlansága, azaz az élőmunkát pótló tech
nikai fejlesztések.

-  Erdőtelepítés (erdővagyon-bővítés) mintegy 70 %-a a termelőszö
vetkezetekben valósult meg. Az erdőtelepítések zömére a teljes 
talaj előkészítés, a gépi ültetés és a szakszerű munka volt jellemző.

-  A fakitermelés 27 %-a a termelőszövetkezeti erdőkben valósult 
meg. A fakitermelés kevesebb volt, mint amennyit az üzemterv le
hetővé tett. Az üzemtervi lehetőség ki nem használásában több té
nyező játszott közre: technikai felszereltség hiányossága, erdőfel
újítási gondok, munkaerőhiány, de legfőképpen a rendszerváltással 
összefüggő bizonytalanság.

A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás fejlődésének dinamikája
11. táblázat

Erdő- Erdő-
Erdő felújítás telepítés F a t e r m e l é s Élőfa

Év terület e l s ő k i v i t e l Iparifa Tűzifa Összes készlet
1000 ha 1000 m 3 mill.m3

1970 335 3 14 327 586 914 34
1990 517 10 5 905 691 1 597 67
Index % 154 333 36 276 118 175 197

Leszögezhető, hogy
-  az erdőterület 20 év alatt másfélszeressel,
-  az élőfakészlet közel kétszeresével növekedett,
-  az erdőfelújítás dinamikája háromszoros volt, az erdőtelepítésé 

viszont megtört, visszaesett (mögötte a tulajdoni rendezetlenség 
áll),

-  a fakitermelés megközelítette a közel kétszeres fejlődési ütemet.
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ÖSSZEFOGLALÁS

A termelőszövetkezeti, a 30 esztendőt felölelő erdőgazdálkodás 
eredményeként az ország erdőterülete dinamikusan növekedett, 
hozzájárult a belső faellátáshoz, számottevő tőkés exportot jelen
tett a szövetkezetek által termelt fa és fatermékek értéke (pl. 1988- 
ban 1 milliárd Ft).
Az ültetvényszerű fatermesztés igazodott a mezőgazdaság igényé
hez. Megvalósult az agro-erdőgazdálkodás.
Az erdőgazdálkodás, valamint a fafeldolgozás kedvező feltételeket 
biztosított a vidéki lakosság foglalkoztatásában.
A fakitermelés és a hozzá kapcsolódó szövetkezeti fafeldolgozás 
hozzájárult a termelőszövetkezetek jövedelmezőségéhez, különö
sen érvényes ez a nagyobb erdőterülettel rendelkező, de a kedve
zőtlen adottságú termelőszövetkezetekre.
Az erdőgazdálkodásban, fafeldolgozásban keletkezett szakmai 
gondokat, feszültségeket a TÓT Elnöksége - 1984-ben - számba 
vette és határozatában megjelölte a legfontosabb feladatokat, teen
dőket.
A termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás - időben - két jól elhatá
rolható szakaszra bontható:
A talpraállás, a kibontakozás, az önállóvá válás tíz esztendős idő
szakot ölel fel (1960-1970). Ebben a szakaszban létrejöttek az er
dőgazdálkodás szervezeti és személyi feltételei.
A második szakasz 1990-ig terjedt. Ennek mintegy másfél évtize
dében a fellendülés, dinamikus fejlődés, a sokszínűség megjelené
se volt jellemző. A termelőszövetkezeti erdők szerves részévé vál
tak az összes magyar erdőnek. Az 1990. esztendő előtti fél évti
zedben - a világban lezajló folyamatok, belső társadalmi mozgások 
nyomán - mind több gond és feszültség jelentkezett, azaz működési 
zavarok keletkeztek. Elodázhatatlanná vált a korszerűsítés és napi 
kérdéssé vált a reform.
A termelőszövetkezetek 1989 decemberében megtartott VI. kong
resszusán elfogadott dokumentum kimondta:
„A termelőszövetkezetek tulajdonában, illetve használatában lévő 
erdőket, különleges természeti erőforrás jellegük miatt, a hosszú 
távú és tartamos erdőgazdálkodás megvalósulása céljából osztatlan
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művelésben célszerű kezelni... A vadászati jogosultságot a föld és 
erdőtulajdon elválaszthatatlan részének kell tekinteni.”

-  Az 1990-es esztendővel lényegében lezárult a 30 esztendős terme
lőszövetkezeti erdőgazdálkodás története, számos tanulsággal. A 
rendszer-, ill. tulajdonváltás (fél évszázad alatt a harmadik földre
form!) nyomán a kialakult szövetkezeti, üzemi- és szakmastruktúra 
összeomlott.

-  Egy működőképes struktúra kialakulásához és működőképes pá
lyára állításához legalább egy évtized szükséges. A többé-kevésbé 
zavartalan működés mintegy másfél évtizedben határozható meg. 
Ezt követően a fellépő működési zavarok miatt a struktúra korsze
rűsítésre szorul. Ez a múlt fontos üzenete.

A magántulajdonra épülő egyéni és társult erdőgazdálkodással már
egy új történet kezdődött.

141



FELHASZNÁLT IRODALOM

ID. BÉKY Albert - RÁBA János: Termelőszövetkezeti erdők kezelé
sének kézikönyve.
Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1972.

CSÖTÖNYI József: Vesztes: a szakember!
Erdészeti Lapok, 1994. február.

Erdészeti-Vadászati-Faipari Lexikon.
Szerkesztette. ÁKOS László. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1964.

Erdőgazdálkodás a termelőszövetkezetekben.
Szerkesztette: RADA Antal. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1985.

HALÁSZ Aladár: A magyar erdészet 70 éve számokban. 1920-1970. 
FM Erdőrendezési Szolgálat, Budapest, 1994.

JÉRŐME René: Adalékok a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás 
kifejlődéséhez.
Az Erdő, 1990. 1. szám.

142


