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ELŐSZÓ

Az Erdészettörténeti Közlemények sorozatnak ez a kötete 
erdőgazdálkodásunk két gazdasági szegmensének, a faárrendszemek és 
az erdőművelés finanszírozási rendszerének az 1945-1990-ig terjedő 
történelmi időszakban tapasztalt fejlődését mutatja be.

Faárrendszerünk fejlődése ennek az időszaknak a sötét, az 
erdőművelés finanszírozási rendszerének alakulása pedig annak szakmailag 
derűsebb oldalát idézi.

Az erdőművelés finanszírozási rendszere, s ennek révén az 
erdőművelés terén a zavaró hatásoktól mentes önállóságunk elérése és 
35 éven át sikeres megőrzése ennek az időszaknak bizonyára egyik 
legjelentősebb eredménye.

Ezzel kapcsolatos emlékeink a második világháború utáni 
földreformmal, az erdők államosításával kezdődnek, amikor -  Kárpátalja 
és Erdély erdeinek újabb elvesztése után -  az erdők államosítása révén 
élet- és munkalehetőségeink ismét kitárultak. Aztán a 3 éves terv 
időszakában, a MÁLLERD ideje alatt eleinte ugyan számunkra még 
idegen feladatokkal, gyümölcsösök telepítésével és sertéstartással is meg 
kellett birkóznunk, de ezzel egyidejűleg már az erdősítés is megindulhatott. 
A háborús károk miatt várhatóan nagyobb erdősítésre való felkészülés 
jegyében, 1948-ban Csákánydoroszlón az ország első, nagy kapacitású 
magpergetőjét is megépítettük.

Aztán 1950-ben, az 5 éves terv az erdősítés terén soha nem látott 
távlatokat nyitott számunkra. Eleinte ugyan a Pénzügyminisztériummal 
folytatott nehéz viták árán, de végül is pénzügyi korlátok nélkül évente 
26-40 ezer hektár erdősítést végezhettünk. 1956-ban pedig, már a 
forradalom előtt, minden pénzügyi kötöttségtől megszabadultunk, 
amikor Barlai Ervin kezdeményezése nyomán megvalósult 
erdőművelésünk saját, önálló pénzügyi bázisa, az Erdőfenntartási Alap. 
Ez a ciklus végéig minden szakmai igény és munkalehetőség 
megvalósításának pénzügyi hátterét biztosította, bár az 1970-es évek első 
felében súlyos problémákkal is meg kellett küzdenünk.

Az 1968-ban meghirdetett új gazdasági mechanizmusnak szovjet 
utasításra történt lefékezése és a faárrendszer teljes befagyasztása 
következtében ugyanis az erdőgazdaságok kritikussá vált jövedelemhelyzetének 
javítása a járulékelvonás csökkentését tette szükségessé. Ezért 
kétségbeesett erőfeszítéseket kellett tennünk az Erdőfenntartási Alap 
tehermentesítése érdekében. Ezt a problémát az Alapból finanszírozott
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egyes munkák (a gazdaságtalan erdők felújítása, az erdőszerkezet
átalakítás) költségeinek a célcsoportos beruházási keretre, a parkerdők 
fenntartási költségeinek és egyéb költségeknek az állami költségvetésre 
való átterhelésével, valamint egyes fatermékek áremelésének 1972-73- 
ban történt kierőszakolásával sikerült megoldani. így az erdőművelés 
minőségi fejlesztésében -  az átmeneti gondok ellenére -  törés nem 
következett be.

Ennek köszönhetően kibontakozhatott az erdőművelés aranykora, 
és kiváló erdőművelőinknek (többek között Babos Imrének, Bakkay 
Lászlónak, Balsay Lászlónak, Borsay Ferencnek, Fekete Gyulának, 
Fuisz Józsefnek, Haszák Aladárnak, Héder Istvánnak, Holdampf 
Gyulának, Horváth Lászlónak, Kopeczky Ferencnek, Lesznyák 
Józsefnek, Májer Antalnak, Mátyás Vilmosnak, Neuwirth Jánosnak, 
Rimler Lászlónak, Rótt Ferencnek, Várkonyi Lászlónak) minden 
szakmai álma is teljesülhetett.

Faárrendszerünk -  a magyar árrendszer részeként -  a szovjet 
irányítás alatt álló pártdiktatúra egyik fontos eszköze volt. Fejlődéstörténete 
és kisiklatott reformkísérletei elsősorban a fakitermeléshez kapcsolódó 
megpróbáltatásainkra emlékeztetnek.

Az 1946. évi valutareform a háború utáni, minden elképzelést 
felülmúló inflációt, továbbá a Barlaiéknak MÁLLERD-időkben az erdei 
munkások heti élelmiszer-fej adagjának előteremtéséért folytatott 
küzdelmeit, a B-listázást és a jegyrendszer bevezetésének szomorú 
emlékeit idézi.

Az 1951. évi árreform elsősorban a kitermelhető fatömeg 
mértékével összefüggő, az erdészeti szakembereket a rendszer 
ellenségeinek minősítő súlyos politikai vitákra, s azok alapján már a 
reformot megelőzően végrehajtott átszervezéssorozatra, és azzal együtt 
járó személyes megpróbáltatásokra, majd az árreformmal együtt 
bevezetett tervutasításos irányítási rendszer keserveire, az éjszakába 
nyúló tervlebontásos tárgyalásokra, végül az árrendszerrel kapcsolatban 
annak az iparifahányad növelésére vonatkozó tervcélokkal ellentétes, a 
rönköknek tűzifává történő feldolgozására késztető hatására emlékeztet.

Csodával határos, hogy ilyen körülmények között is voltak 
szakemberek (Galambos Gáspár, Bárdosy László, Dérföldi Antal, 
Wágner Lajos, Lámfalusy Sándor, Makkay Zoltán, Szabó Ferenc, 
Kozma László), akik az árrendszerben megjelenített, hibás politikai 
döntés ellenére, szakmai meggyőződésük alapján, tűzifa minőségű 
anyagból előállítható új ipari választékok (bordaléc, bányadorong,
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féldorong, stb.), majd a fagyártmánytermelés bevezetése révén, azon 
dolgoztak, hogy az iparifahányadot ne a szakmai követelményekkel 
ellentétes válogató kitermeléssel, hanem a kitermelt faanyag ésszerűbb 
hasznosításával érjék el.

Az 1956. évi árreform számunkra némi megkönnyebbülést hozott, 
mert -  Barlai kezdeményezésére -  az erdei fatermékek jelentős 
áremelése révén lehetővé vált az Erdőfenntartási Alap létrehozása. A 
reform keretében kibontakozó viták során azonban az a politikai 
rögeszme fogalmazódott meg, hogy az árak szerepe nem a piaci 
automatizmusban, hanem a gazdasági folyamatok reális megítélésének 
lehetővé tételében van. Ezzel az 1959-ben kialakult árrendszer végleg 
eltorzult. Az árak csak elszámolási funkciót töltöttek be, semmi 
kapcsolatuk nem volt a reális gazdasági folyamatokkal. A piac 
kikapcsolásával állandósult a termelés és elosztás minden területét 
átfogó, központi anyagmérlegek alapján működő gazdálkodásnak 
tervszámokra épülő irányítási rendszere. A termelők és felhasználók 
között minden kapcsolat megszűnt, s ez súlyos anyagpazarlást, 
készletfelhalmozást idézett elő.

A gazdaságirányítás 1968. évi reformja során megszüntették a 
tervlebontásos gazdaságirányítási rendszert. Az árreformmal kapcsolatos 
viták keretében határozott igényként merült fel árrendszerünknek a 
világpiaci árbázisra való helyezése. Ez azonban a tőkés piaci hatásokkal 
szemben mereven elzárkózó politikai magatartás miatt nem valósulhatott 
meg. Faárrendszerünket továbbra is -  a hibás devizaszorzóval képzett -  
szovjet fenyő fűrészáru árbázisán kellett kialakítani. Ezzel azonban az 
árarányokat a belföldön kitermelhető faanyagok és fatermékek rovására 
oly mértékben eltorzították, hogy ennek és az árrendszer kötöttségei 
fenntartásának, sőt bővítésének következményeként már az 1970-es évek 
elején az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok jövedelemhelyzete oly 
mértékben megromlott, hogy ismét egymást követő árrendezések váltak 
szükségessé.

Az 1980. évi árreform végre, a korábbi kísérletek hibáit és 
eredménytelenségét felismerve, abból indult ki, hogy nemzetközi 
versenyképességünk növelése a külföldi piac merev elszigetelésének 
fenntartása mellett lehetetlen. Ezért elhatározták, hogy árrendszerünket 
világpiaci árbázisra helyezik és -  az árszabályozás addigi merev 
rendszerét megszüntetve -  rugalmas szabályozással alkalmassá teszik a 
külpiachoz való alkalmazkodásra.
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A reform során azonban a folyamatos alkalmazkodás módszerét 
nem dolgozták ki, ezért az 1980-as években fennmaradt a korábbihoz 
képest gyakrabban változtatott, a külpiaci árakhoz egyre jobban közelítő 
árakkal való szabályozás rendszere.

A rendszerváltás évében hozott 1990. évi LXXXVII. törvény 
aztán ezt is megszüntette. Kimondta, hogy Magyarország gazdasága 
piacgazdaság, ezért hatósági árszabályozásra nincs, illetve csak egészen 
szűk körben és kivételes esetben van szükség. Ezzel véget ért 
faárrendszerünknek az 1945 előtti piaci mechanizmusból a tervutasításos 
rendszer körülményeinek megfelelően átalakított, sok reformkísérlettel 
tarkított története. Árrendszerünk ismét a piacgazdaság eszközévé vált.
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I. FAÁRRENDSZERÜNK FEJLŐDÉSE AZ ELVI ALAPOK 
NYOMÁN

1. Az 1946. évi valutareform és az ehhez kapcsolódó árrendezés
A második világháború után a magyar gazdaság teljesítőképessége 

az első világháború utáni alacsony szintre zuhant vissza. Az ennek 
következtében kialakult rendkívül súlyos áruhiány, s az áru és a pénz 
egyensúlyának megbomlása miatt a pengő valuta értékromlása 1946-ban 
soha nem látott és sehol nem tapasztalt méreteket öltött.

A Magyar Közlöny 1945. október 1-jétől kezdve naponta közölte 
az árindexszámokat. Ezek szerint a mezőgazdasági árak 7 hónap alatt,
1945. október 1-jétől 1946. április 17-ig, 19000-szeresre, az ipari termékek 
árai 3000-szeresre, az általános árindex 7300-szorosra növekedett.

Az emiatt bekövetkezett súlyos gazdasági dezorganizáltság és 
áruhiány miatt a valutareform halaszthatatlanná vált. Ezért a Nemzeti 
Kormány 1946. április 7-én meghirdette az ország gazdasági és pénzügyi 
stabilizálásának tervét, amely széleskörű államosítást, a földreform 
befejezését, a vas-, acél- és a széntermelés helyreállítását, az árak 
szabályozását, a szigorú állami takarékosságot, a tisztviselői létszám 
jelentős csökkentését és -  legkésőbb az év végéig -  értékálló pénz 
biztosítását helyezte kilátásba.

Ezek az intézkedések és 1946. augusztus 1-jén a valutareform, a 
forint valuta bevezetése is megvalósult. A forint valutára való áttérésnek 
egyedüli célja a háborús hiperinfláció megállítása volt. A gazdasági 
stabilizáció azonban a valutareformon kívül árreformot is követelt. 
Ennek előkészítését és végrehajtását minden részletében gyakorlatilag a 
Gazdasági Főtanács irányította, amely 1946 januárjában a kommunista 
párt kezdeményezésére jött létre, és rövid idő alatt a gazdasági hatalmat 
teljes egészében magához ragadta.

A Gazdasági Főtanács által akkoriban elrendelt számítások azt 
mutatták, hogy -  az újjáépítés terhei és a háborús károk következtében 
elpusztult kapacitások termeléskiesése miatt -  a valutareformot követő 
évben az utolsó békeév (1938) fogyasztási árualapjának csak kb. 40-45 
%-a állhat a lakosság rendelkezésére. A valutareform jövedelempolitikai 
feladatait ehhez kellett szabni. Ezért akkor az 1938. évhez képest 50 %- 
os bérszintet és 35 %-os alkalmazotti fizetésszintet állapítottak meg.

Ennek alapján az árpolitikával szemben azt a követelményt 
támasztották, hogy az biztosítsa a létfenntartási költségeknek az alacsony 
jövedelemszinttel való összhangját. Ezért a forint valuta bevezetésekor
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nemcsak a béreket, hanem az árakat is az 1938. évi állapotból kiindulva, 
differenciált átszámítási tényezők alkalmazásával képezték. A Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) akkori létfenntartási költségindex-számításai 
alapján a Gazdasági Főtanács (GF) az általános árszorzót 3,7-ben 
állapította meg; a gyáriparra vonatkozólag -  az 1939. évi rögzített 
árakhoz képest -  4-szeres, a tűzifára 2,6-szoros, a fenyő fűrészárura 3,6- 
szoros árszorzót írt elő.

Az 1946-ban életbe léptetett árrendszer teljesen elszakadt a 
világpiaci áraktól. Abból indultak ki, hogy a mezőgazdasági árak a 
világpiaci hatásoktól függetlenül, kormányzati intézkedésekkel 
szabályozhatók, mert a kisüzemivé vált mezőgazdaságnak a közvetlen 
külpiaci kapcsolatai teljesen megszakadtak, a parasztság jövedelmét a 
mezőgazdasági árak, az adók és a beszolgáltatási terhek, tehát a 
kormányzati intézkedések határozzák meg. Az iparfejlesztést viszont 
azzal ösztönözték, hogy az ipari termékek árát a mezőgazdasági 
termékeknél jóval magasabb árszorzóval állapították meg.

A faárakat általában -  az 1939. augusztus 22-i rögzített árakból 
meghatározott szorzók alkalmazásával -  mechanikusan képezték, s a 
főbb fatermékekre vonatkozólag fokozatosan életbe léptették a hivatalos 
árjegyzékeket:

-  1946. július 31-én, egy nappal a forint valuta bevezetése előtt, 
megjelent az erdei fatermékek árait, minősítési és méretezési irányelveit,

-  1946. augusztus 29-én a fűrész- és parkettaipar termékeinek 
árait, minősítési és méretezési előírásait,

-  1946. október 19-én a lemez- és fuméripar árait, minősítési és 
méretezési előírásait szabályozó iparügyi minisztériumi rendelet.

Az egyes árjegyzékek megjelenése közötti idő alatt, de legfeljebb
1946. október 31-ig, a hatósági árjegyzékkel még nem szabályozott 
termékekre vonatkozólag, maximálisan az 1939. évi rögzített árak 
alapján, árszorzóval képzett árak alkalmazását engedélyezték. A 
hivatalos árjegyzékekben nem tárgyalt termékekre vonatkozólag árvetés 
készítését írták elő, melyben anyagköltségként a hivatalos árjegyzék 
szerinti, vagy az előírt árszorzóval képzett 1939. évi beszerzési ár, 
bérköltségként a kollektív szerződésben előírt bérek alkalmazását írták 
elő, s legfeljebb 8 % nyereség beállítását engedélyezték.

Az alacsony jövedelemszinthez igazított létfenntartási költségszint 
alapján megállapított fogyasztói árak -  magától értetődően -  lényegesen 
eltértek a ráfordítási arányoktól. Az olyan termékek árát, melyek az 
alacsony keresetűek fogyasztási szerkezetében jelentős súlyt képviseltek,
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a ráfordításoknál alacsonyabban, az olyan termékekét pedig, melyek a 
létfenntartással nem voltak kapcsolatban, a ráfordításoknál magasabban 
állapították meg. Az eltéréseket dotációval és különböző jövedelem
elvonó intézkedésekkel egyenlítették ki. Ennek következtében pl. az 
élelmiszerek 20-40 %-os, a tüzelőanyagok és a személyszállítási tarifák 
45-55 %-os, a lakbér 165 %-os dotációban részesültek.

Az 1939. évi árakból mechanikusan levezetett termelői árak, s a 
létfenntartási költségek és az alacsony jövedelemszint összhangjának 
biztosítására vonatkozó követelmény alapján meghatározott fogyasztói 
árakat a ráfordításoktól való nagyfokú eltérés, a belföldi és külső 
piacoktól való teljes elszakadás a második világháború utáni első, 1946. 
évi árrendezés alapvető jellemzője.

2. Az 1951. évi árreform
Az 1946. évi valutareform -  a tények tanúsága szerint -  nem volt 

képes teljesen leküzdeni az inflációt. A háborús károk helyreállítása csak 
1948-ban fejeződött be, a termelés pedig -  a kisárutermelő 
mezőgazdaság viszonyai között -  csak 1949 körül normalizálódott. 
Ennek következtében az 1946. évi valutareformot követő években is 
áruhiány uralkodott. Ezért már 1946-ban a forgalom korlátozása, az 
élelmiszerek adagolása, kötött gazdálkodás és jegyrendszer bevezetése 
vált szükségessé. Ilyen körülmények között viszont elburjánzott a 
feketepiac, melynek árai a hatósági áraktól elszakadtak.

Ezért 1951-ben újabb árreformot kellett végrehajtani. Jellemző az 
akkori körülményekre és szellemre, hogy a reform alapelveit a 
Népgazdasági Tanács (NT) 1950. július 29-i ülésén Gerő Ernő a 
következőképpen határozta meg: „A termelői árakat általában úgy kell 
megállapítani, hogy azok az összes termelési költségeket fedezzék és 
ezen felül csak az engedélyezett nyereséget tartalmazzák. A jelenleg 
engedélyezett (az 1946. évi árrendezés során számításba vett 8 % 
helyett) 5 %-os nyereséget 1951. január 1-jétől 2 %-ra kell leszállítani. 
Perspektívában arra kell törekedni, hogy a termelői árak nyereséget 
általában ne tartalmazzanak, s a termelői árakat az összes termelési 
költségek összegeként állapítsák meg és a vállalati nyereség csak az év 
folyamán elért önköltség csökkentéseként adódjon. Minden év január 1- 
jével a megelőző évben önköltségcsökkentés folytán elért nyereséget 
adósítani kell. Az adósítás mértékének meghatározásánál az egész évre 
tervezett önköltségcsökkentés középarányosát kell alapulvenni.” 
(409/21/1950. sz. NT. határozat.)
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A Gerő által megfogalmazott irányelv tulajdonképpen azt 
jelentette, hogy a termék önköltségének és tiszta jövedelmének a 
fogyasztói árban kell megtérülnie, a termelési szférában tehát anyagi 
ösztönzést biztosító nyereségre nincs szükség, ezt teljes egészében a 
kereskedelmi szférába kell összpontosítani. Ezzel tulajdonképpen a 
termelési eszközök és a fogyasztási cikkek egységes árrendszerét 
megszüntették.

Az árrendezésnek az volt a feladata, hogy tegye lehetővé a 
jegyrendszer és általában a fogyasztást korlátozó intézkedések 
megszüntetését, teremtse meg a gazdasági stabilizációt és támassza alá a 
módosított ötéves terv túlfeszített iparosítási programját. E feladatokat 
csak az árszínvonal számottevő emelésével, s ezen árak rögzítésével 
lehetett megvalósítani.

így az 1951. évi árreformot lényegében a jelentős áremelés és a 
hagyományos szocialista (hatósági) árrendszer kialakítása jellemzi. 
Ebben a rendszerben

-  az árakat az árhatóság szabályozta, az ármegállapítás és az árak 
módosítása is az árhatóság hatáskörébe tartozott, minden termék, többek 
között pl. még a kötegelt rőzse kévénkénti árát is az árhatóság állapította meg,

-  az árstabilitás érdekében a fogyasztói árakat gyakorlatilag 
befagyasztották,

-  a belföldi ár elkülönült a külkereskedelmi ártól, az árak és az 
árképzés elvei eltérők voltak a termelés és a fogyasztás szférájában, 
valamint az állami, szövetkezeti és a magánszektorban,

-  e tekintetben a faárrendszemek -  a későbbi fejlődés 
szempontjából -  különösen negatív vonása volt, hogy a nem állami 
erdőtulajdonosoktól történő fafelvásárlásra -  a kötelező beszolgáltatás 
jegyében -  a termelői áraknál jóval alacsonyabb felvásárlási árakat 
állapítottak meg, melyek már kezdetben is mind a felvásárlás, mind az 
állami erdőgazdaságok és az erdővel rendelkező mezőgazdasági üzemek 
szembenállása terén számos, súlyos problémát okoztak és nemkívánatos 
fejlődés elindítóivá váltak,

-  a hatósági árképzés az állami vállalatoknál az önköltségre épült, 
az önköltség legfontosabb elemének azonban a munkabért tekintették, 
mert -  az akkori felfogás szerint -  a föld és a tőke ingyen állt 
rendelkezésre, ezért az árrendszer fő feladata a munkabérrel és 
munkaidővel történő takarékosságra való ösztönzés volt.
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Jellemzője még ennek az árrendszernek, hogy a termelői árakat, a 
faárakat is, általában rendeltetési állomási paritásra állapították meg, 
mivel a hagyományos tervgazdálkodás keretei között a felhasználók az 
anyagot központi kiutalás alapján kapták, s nem tudtak hatást gyakorolni 
arra, hogy az mely feladóállomásról, milyen szállítási költséggel 
terhelten jut el hozzájuk.

Az 1951. évi reformmal tehát kialakult a hagyományos szocialista 
árrendszer, mely jellegét tekintve nem piaci, hanem hatósági árrendszer 
volt. Emellett nemzeti árrendszer is, mely elkülönült a világpiaci áraktól, 
és amelyben az állami árszabályozásnak az volt a feladata, hogy 
támassza alá az állami gazdaságpolitikát; olyan viszonyokat teremtsen, 
melyek a lehető legjobban szolgálják a népgazdasági terv célkitűzéseit. 
(Ezért is volt az 1951. évi reformnak -  többek között -  kiemelt feladata a 
felemelt ötéves terv célkitűzéseinek az alátámasztása.)

Emellett jellemzője ennek az árrendszernek, hogy nem egységes, 
hanem tagolt, nemcsak a belföldi árak különülnek el a világpiaci áraktól, 
hanem a termelői árak is a fogyasztói áraktól, s az egyes termelő 
szaktorok árai is egymástól. így a hagyományos szocialista árrendszer 
jellegzetesen kétszintű, kétcentrumos árrendszer: a termelői árak 
szférájában a 2 %-os nyereséggel pótlékolt önköltséget, a fogyasztói 
árak szférájában az értéket tekintették az árak centrumának.

3. Az 1956-59. évi árreform
Az 1951. évi reformmal bevezetett hatósági árrendszer néhány 

éven át viszonylag jól funkcionált. Mindenesetre nagyfokú árstabilitást 
eredményezett. Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy az egyszer 
megállapított hatósági árak csak bizonyos ideig szolgálhatják a 
gazdaságot, mert

-  ha változik a termelés összetétele és megváltoznak a termelési 
feltételek, a termelői árakat újra kell rendezni,

-  a fogyasztói árak stabilitására vonatkozó politikai követelmény 
szükségessé teszi a termelői árváltozások továbbgyűrűzésének 
megakadályozását, a pénzügyi hidak állandó módosítását,

-  az időszakos és részleges árrendezések, s a pénzügyi hidak 
módosítgatása az egész árrendszert összekuszálja, a gazdasági 
folyamatokat áttekinthetetlenné teszi.

Az 1951. évi árreform a nemzetgazdaság 1950. évi szerkezetére és 
termelési feltételeire épült. Ezt követően azonban alapvető változások 
következtek be; több új iparág alakult ki, melyek hatására megváltozott a
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nemzetgazdaság szerkezete. De megváltoztak a termelés feltételei is. Az 
új iparágak és a termelékenység emelésére vonatkozó követelmény 
hatására a termékek munkaidő-ráfordítása általában csökkent. A 
szénbányászatban azonban pl. nőtt a munkaidő-ráfordítás és az 
önköltség, mert a felemelt ötéves terv a széntermelés nagyarányú 
növelését írta elő, amit csak kedvezőtlen természeti adottságokkal 
rendelkező szénmezők megnyitásával lehetett elérni, ami viszont a 
termelési feltételek romlását idézte elő.

Emellett az 1951. évi árrendszer alapvető hibákkal is terhelt volt, 
melyek -  a termelési szerkezet és a termelési feltételek változása nélkül 
is -  az árrendszer módosítását tették szükségessé. A feldolgozóipar pl. 
már 1951 elején felvetette, hogy az erdőgazdaságok -  a helytelen 
árarányok miatt -  indokolatlanul feldarabolják az iparifát, s ezzel 
gazdasági kárt okoznak. Ennek alapján a népgazdasági tanács 1951. 
március 8-i ülésén hozott 80/4/1951. sz. határozatával kötelezte az 
Országos Tervhivatal (OT) elnökét, hogy vizsgálja felül a belföldi 
kitermelésű fára kialakított árrendszert és tegyen javaslatot olyan új 
árrendszerre, amely elősegíti az iparifatermelést. E határozat 
végrehajtásaként az OT javasolta az 1951. évi árrendezés során 
kialakított ipari fa-tűzifa nettó árarányok alapvető, 34 %-ról 67 %-ra való 
emelését úgy, hogy a legalacsonyabb minőségű iparifa nettó ára is 30 %- 
kai magasabb legyen, mint a tűzifáé. Az NT az OT javaslatát 1951. 
április 26-i ülésén hozott 156/7/1951. sz. határozatával jóváhagyta és 
előírta az árarányok javasolt módosítását. E határozat végrehajtására 
azonban akkor nem, csak 1956-ban kerülhetett sor.

1953-ban, Sztálin halála után, politikai enyhülés jelei mutatkoztak. 
Rákosi helyére Nagy Imre került, s az új gazdasági program 
meghirdetése után egyre szélesebb körben és egyre sürgetőbben vetődött 
fel az 1951. évi árrendszer hibáinak kiküszöbölését célzó, átfogó 
árreform előkészítésére és egy új alapokra helyezett árrendszer életbe 
léptetésére vonatkozó igény.

Az árreform előkészítő munkáiba öntevékenyen bekapcsolódva 
Barlai Ervin, aki akkor már a Faipari Kutató Intézetnél dolgozott, 
közgazdasági kutatásai során az akkori faárrendszerből levezetett példák 
alapján rámutatott az árrendszer alapvető, súlyos hibáira, többek között 
arra, hogy a termelői árrendszer

-  általában nem teszi lehetővé a jövedelmezőség helyes 
megítélését, a károkat gyakran eredménynek, az eredményeket kárnak
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tünteti fe l, akadályozza a tisztánlátást, annak reális megítélését, hogy 
nemzetgazdasági szempontból mely termékek, illetve termelési ágak 
fejlesztése gazdaságos vagy gazdaságtalan,

-  általában anyagpazarlásra ösztönöz, mivel a termelői árakban
-  melyek bár az önköltségre épültek, de az önköltség legfontosabb 
elemének a bérköltséget tekintették -  még anyagigényes termékek 
esetében is irreálisan alacsony a bér- és az anyagköltségek aránya (a 
lombos fűrészáruk esetében a fejlett nyugat-európai üzemekre jellemző 
1:15-tel szemben csak 1:4,5), így az ár, illetve az önköltség szerkezete 
anyagpazarlással járó bérmegtakarításra ösztönöz,

-  csak a termelés vállalati költségeit tartalmazza, a társadalmi 
tiszta jövedelem nem ott realizálódik, ahol azt megtermelik (hanem a 
kereskedelemben), így az árarányok nem tükrözik a társadalmilag 
szükséges munkaráfordítások arányait,

-  az erdőgazdaság és a faipar vonatkozásában még azzal a súlyos 
hibával is terhelt, hogy az erdei fatermékek termelői ára jóformán 
egyáltalán nem tartalmazza az élőfatermelés költségeit, ezért úgy tűnik, 
hogy a lábon álló fa  gyakorlatilag ingyen áll rendelkezésre; a 
fatermékeknek az 1946. évi valuta- és árreform, majd az 1951. évi 
árreform során megállapított árai ugyanis csak a kitermelés és szállítás 
költségeire nyújtanak fedezetet, tőár, vagyis a lábon álló fa értékeként az 
árakban csak a maradékösszeg, 19,30 Ft/m3 került elszámolásra, ami az 
élőfatermelés önköltségének csak a töredéke,

-  a tőár hiánya, illetve irreálisan alacsony volta rendkívül 
alacsony alapanyag(rönk-)árszintet, s ennek következtében a faipari 
termékek árában, illetve önköltségében az anyag- és bérköltség 
arányának eltorzulását idézi elő, másrészt nemcsak az alapanyagok, 
hanem a faipari termékek esetében, tehát összességében is irreálisan 
alacsony faárszintet eredményez, amely akadályozza a fatakarékosságot 
és a fahelyettesítést.

Az árrendszerrel összefüggő problémák akkoriban az OT 
mezőgazdasági főosztályán Madas Andrást és Kopácsi Sándort is 
foglalkoztatták. Erről Barlai is értesült, ezért nekik beszámolt kutatásai 
eredményéről és megállapításairól. Kopácsi, felismerve Barlai közléseinek 
országos és az erdészet számára nagy jelentőségét, rábeszélte Barlait, 
hogy tapasztalatait írja meg egy cikkben, amit a Közgazdasági 
Szemlében meg lehetne jelentetni. Ezt követően Madas az ügyről 
tájékoztatta Tömpe Istvánt, az Országos Erdészeti Főigazgatóság (OEF) 
vezetőjét, és vele együtt abban állapodtak meg, hogy -  a kedvező
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politikai légkört kihasználva -  Barlai felvetései alapján az új 
faárrendszert mielőbb ki kell dolgozni, s ennek érdekében Tömpe az 
OEF munkatársaiból -  Barlai vezetésével -  munkabizottságot szervez az 
árrendszer kidolgozására, Madas pedig az OT útján a javaslat 
jóváhagyását készíti elő.

A megállapodás értelmében Tömpe 1954. december 15-én az 
5/B/1954. sz. főigazgatói utasításban a munkabizottság számára részletes 
programot adott az új faárrendszernek 1955 december végéig történő 
kidolgozására.

Gyakorlatilag e munka megkezdésével egyidejűleg, 1955 elején a 
Közgazdasági Szemle 1. számában megjelent Barlai első, majd az 1955. 
évi 12. számban a munka során szerzett tapasztalatok alapján kiegészített 
második tanulmánya is.

Mintegy ennek és az OT-OEF megállapodásnak a folyományaként 
az 1956. évi népgazdasági tervről szóló 3125/1955. (XI.15.) MT. sz. 
határozat 9. pontja előírta, hogy „A fatakarékosság és a helyettesítő 
anyagok széleskörű alkalmazásának ösztönzése érdekében folyó év 
december 15-ig javaslatot kell kidolgozni a faanyagok árainak lényeges 
felemelésére, egyidejűleg javaslatot kell tenni a hazai kitermelésű iparifa 
felvásárlási árainak felemelésére is.”

Ez a határozat az Országos Tervhivatal előterjesztése alapján 
született, s idézett 9. pontját -  minden bizonnyal -  Madas András 
szövegezte, így a határozat életbe lépésekor nyilvánvaló volt, hogy az új 
faárrendszemek a minisztertanács (MT) által történő jóváhagyása nem 
lehet kétséges.

Az 1955. év végére Barlai vezetésével elkészült az új 
faárrendszerre vonatkozó javaslat. Ennek adatai alapján az OT -  a 
3125/1955. MT. sz. határozat végrehajtásaként -  1955. december 27-én 
benyújtotta a faárak rendezésére vonatkozó minisztertanácsi előterjesztését. 
Ebben az árrendezés főbb indokait a következőkben összegezték:

-  A fa ára alacsonyabb, mint a fát helyettesítő anyagoké. Ez a 
körülmény gátolja a helyettesítő anyagok széleskörű elterjesztését.

-  Az alacsony faárak úgyszólván minden felhasználási területen 
fapazarlást eredményeznek.

-  Az erdőgazdasági és fűrész-lemezipari termékek alacsony 
árszínvonala és az árak egymás közötti aránytalanságai nemcsak a 
felhasználás, hanem már a termelés során is kedvezőtlenül éreztetik 
hatásukat, gátolják a kihozatal növelését, az értékesebb anyagok 
termelését.
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Ennek alapján a minisztertanács 3052/1956. (1.17.) MT. sz. 
határozatban elrendelte a fatermékek termelői árának az előterjesztésben 
javasolt, mintegy 150 %-os emelését és az új áraknak 1956. július 1- 
jével országos viszonylatban történő életbe léptetését.

Az MT titkársága a határozat július 1-jével történő általános életbe 
léptetését, az alábbi indokokra hivatkozva, aggályosnak tartotta:

-  A faáremelés következtében minden jelentősebb fafeldolgozó és 
-felhasználó vállalat tervét át kellene árazni. Ez igen széles körre 
terjedne ki, és a vállalatoknak az átdolgozásig nem lenne jóváhagyott 
pénzügyi és önköltségi terve, s ennek eredményeképpen a tervek széles 
körben bizonytalanná válnának.

-  A faáremelés következtében széles körre kiterjedő dotációs 
rendszert kellene bevezetni, ami bonyolult adminisztrációval és ennek 
eredményeként létszám- és béralapemelkedéssel járna, aminek a 
kihatását csak később lehet megítélni.

Ezen indokok alapján az a döntés született, hogy az új faárak 
alkalmazását egyelőre csak az OEF területén kell bevezetni, de ott az 
életbe léptetés időpontját 1956. február 1-jére előre lehet hozni.

Az 1956. évi új termelői faárrendszer
-  a tőárat 19,30 Ft/m3 -ről 130 Ft/m3-re emelte, ezzel 

megteremtette az erdőfelújítás és fenntartás vállalati finanszírozásának, 
az Erdőfenntartási Alap létrehozásának árfedezetét; erdőgazdaságunk 
számára az 1956. évi árreformnak ez a legnagyobb jelentősége, mert 
ezzel megteremtődött az erdőművelés hosszú távon biztonságos anyagi 
háttere,

-  a bér- és anyagköltség arányát számottevően (a lombos fűrészáruk 
esetében a korábbi 100:453-mal szemben 100:1737-re) emelték, ezzel 
jövedelmezővé tették az anyagmegtakarítást biztosító technológiai eljárások 
(rönkosztályozás, vékonyabb és duzzasztott pengék alkalmazása, 
hulladékfeldolgozás, stb.) alkalmazását, s egyben a minőség javítását 
(máglyázás, stb.),

-  a kitermelt faanyag ésszerűbb hasznosítása érdekében az iparifa 
és a tűzifa árarányát -  a 156/7/1951. NT. sz. határozat végrehajtásaként -  
alapvetően módosították úgy, hogy a rönkök nettó termelői ára -  a 
korábbi 34 % helyett -  67 %-kal, a legalacsonyabb minőségű iparifa 
választék nettó termelői ára is a tűzifa nettó termelői áránál 30 %-kal 
magasabb lett,
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-  reális költségviszonyoknak (tőár, anyagköltség) az árakba történt 
beépítése révén a faárszintet jelentős mértékben megemelték, ezáltal 
megteremtették a fahelyettesítés és a fatakarékosság előmozdításának 
feltételét.

A faárrendszer 1956. évi reformjának az erdészet és a fűrész
lemezipar területén történt soron kívüli, egyedi megvalósítása az 
átmeneti politikai enyhülésnek és Barlai zsenialitásának volt köszönhető.

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc leverése után ismét 
politikai merevedés következett be, s a gazdaság egészére kiterjedő, 
1959. évi átfogó reform előkészítése már ezzel a háttérrel folytatódott. 
Az ezzel kapcsolatos vita során tételesen elemezték a korábbi árrendszer 
hibáinak kiküszöbölésére alkalmazandó módszereket. így -  többek között -  
széles körben vitatott kérdés volt

-  az ár szerepének megítélése,
-  a reform során alkalmazandó ártípus,
-  az önköltség meghatározása,
-  az anyagi ösztönzés és az ár összefüggése,
-  a világpiaci árak figyelembevétele,
-  a termelői és fogyasztói árak kapcsolata.
Több évig tartó, széleskörű vita eredményeként az árak szerepét 

illetően arra a megállapításra jutottak, hogy az ár funkciója nem a piac 
automatizmusában valósul meg, hanem a munkaráfordításoknak pénz 
formában történő számbavétele útján. Az ár szerepe tehát nem a piaci 
automatizmus, hanem a gazdasági folyamatok reális megítélésének 
lehetővé tétele.

Az ártípus tekintetében önköltség típusú termelői árrendszer 
mellett döntöttek, s elvetették a társadalmi tiszta jövedelemnek a 
társadalmi termelés egyes szférái között, a bérköltség arányában történő
-  többek között -  Barlai által is javasolt, felosztására, vagyis az érték 
típusú árrendszer bevezetésére vonatkozó felvetéseket. A termelői árakat 
az önköltségre építették, s a társadalmi tiszta jövedelmet döntően a 
forgalmi szféra áraiba koncentrálták, de annak egy részét a termelői 
árakba építették be. így lényegében az önköltség típusú árrendszert 
bizonyos mértékig az érték típusú árrendszerrel kombinálták.

Ennek megfelelően a reform során -  többek között -  megszüntették 
az alapanyagok termelői árában levő dotációt, ezzel a hazai termelésű 
alapanyagok árát -  néhány kivételtől eltekintve -  önköltségi szintre emelték. 
Emellett -  részben a jövőbeni béremelések fedezetének megteremtése céljából -
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bevezették az illetményadót, továbbá a műszaki fejlesztési járulékot, s 
ezzel a társadalmi tiszta jövedelem egy részét a termelői árakba építették be.

Az önköltség meghatározásával kapcsolatban -  többek között -  
felmerült

-  az árképzés során figyelembe vehető (maximális, minimális, 
vagy átlagos) önköltség,

-  a csoportárak és a használhatósági árarányok,
-  az áreltérítés,
-  az értékcsökkenés önköltségi szintű megállapítása és
-  a vertikalitás kérdése.
A figyelembe vehető önköltséget illetően az a megállapodás 

született, hogy az árakba csak olyan önköltséget lehet beépíteni, amely 
kiküszöböli a termelés vállalatonkénti tagozódásából fakadó 
esetlegességeket, és azt, hogy az árak a termék gyártásával éppen 
foglalkozó vállalatok műszaki és szervezettségi adottságaitól függjenek. 
Ezért az árakat a társadalmilag szükséges önköltséget legjobban 
megközelítő iparági ágazati átlagos önköltségre építették.

A vita során azonban felmerült az is, hogy az egyes termékek 
önköltségének az árban való feltétlen elismerése károsan hatna, nem a 
műszaki fejlődést, nem a takarékosságot, hanem az anyagi javak és az 
élőmunka pazarlását segítené elő. Emellett egyes esetekben az árakat 
nem is lehet a termék önköltségére építeni, mivel a kalkuláció nem 
termékekre, hanem csak termékcsoportokra készül. Ilyen esetekben a 
termékcsoport önköltségére alapozott csoportárakat kell képezni, s az 
árszabályozásnak biztosítania kell a csoporton belüli termékek árának 
használhatóságukhoz igazodó arányát. Példa erre az erdei fatermékek 
ármegállapítása. Az erdőgazdaság ugyanis nem fafajtánként, 
választékonként és minőségenként, hanem csak az összes ráfordításokat 
és az újratermelés összes költségét veszi számba és tartja nyilván. Ezért 
az egyes fatermékek árának megállapításakor nem lehet az egyes 
választékok (termékek) önköltségéből kiindulni, hanem meg kell 
határozni a fafajok és választékok használhatósági egyenértékszámait, s 
a termékárakat a globális önköltségből kiindulva, az egyenértékszámok 
alapján kell meghatározni.

Emellett felmerült az is, hogy nemzetgazdasági szempontból pl. a 
helyettesítés előmozdítása érdekében szükséges és célszerű lehet, hogy 
bizonyos termékek termelői árát a társadalmilag szükséges önköltségtől 
és a valóságos használhatósági arányoktól is eltérítsék. Ezért pl. a 
talpfának vasbetonaljjal, a fa vezetékoszlopnak vasbeton vezeték-
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oszlopokkal való helyettesítése érdekében e termékek önköltségi alapon 
levezetett termelői árait áraránytartó termelői forgalmi adóval, illetve 
dotációval korrigálták.

Az önköltség meghatározásával kapcsolatban külön problémát 
jelentett még az állóeszközök átértékelése és az értékcsökkenési, illetve 
leírási kulcsoknak önköltségi alapon történő megállapítása. Az 
állóeszközök értékét ugyanis össze kellett hangolni az árrendezés 
keretében kialakuló építmény- és gépárakkal. Az átértékelést -  előzetes 
árrendezési próbaszámításokkal levezetett -  indexszámokkal végezték, 
az értékcsökkenési kulcsok felújítási hányadát pedig felemelték úgy, 
hogy az fedezze a felújítások összes költségét, s lehetővé váljék a 
felújítások dotációjának megszüntetése.

Végül az önköltséggel kapcsolatban külön vizsgált kérdés volt a 
vertikalitás témája is. A gazdasági folyamatok helyes megítélése 
érdekében ugyanis szükséges, hogy a vállalatok azonos anyagárakkal 
dolgozzanak. Ezen a téren azonban az önköltségi elv szigorú 
alkalmazása a vertikalitás eltérő fokán álló vállalatok esetében problémát 
okoz. Azok a vállalatok ugyanis, melyek a nyersanyagot és a 
félkészterméket is maguk termelik, a készterméket látszólag 
jövedelmezőbben állítják elő, mint azok, melyek a nyersanyagot vagy a 
félkészterméket vásárolják. E probléma áthidalása érdekében -  az 1959. 
évi árreformhoz kapcsolt számviteli utasításban -  arra kötelezték a 
vállalatokat, hogy a továbbfeldolgozásra termelt anyagokat és 
félkésztermékeket könyvelésükben beszerzési áron értékeljék. (Sajnos ez 
az elv a fagazdaság területén gyakorlatilag nem érvényesült, ezért a 
vállalatok -  önmagukat félrevezető könyvelési gyakorlatukkal -  
esetenként a veszteséges fafeldolgozást is rendkívül jövedelmező 
tevékenységnek tüntették fel!)

Az anyagi ösztönzés és az ár összefüggésével kapcsolatban a vita 
során felmerült, hogy a szocialista gazdaságban lehet-e az árnak 
ösztönző szerepe vagy sem. E tekintetben -  mindenekelőtt -  arra a 
megállapításra jutottak, hogy bár a termelői árpolitika már a múltban is 
alkalmazta az áron keresztül történő ösztönzés módszereit, a tapasztalat 
azt mutatta, hogy azok a célok, melyeket az állam döntően az árpolitika 
módszereivel kívánt elérni, vagy egyáltalán nem, vagy csak gyenge 
hatásfokkal valósultak meg. Ez -  az elemző vizsgálat szerint -  több 
tényezőre vezethető vissza. Már akkor megállapították, hogy a 
hagyományos szocialista tervgazdálkodás sokféle, közvetlen irányítási 
eszköze lehetetlenné teszi az ár ösztönző szerepének érvényesülését:
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-  az anyaggazdálkodási rendszer, a kötött gazdálkodás, pl. sokkal 
erősebb hatást fejt ki az anyagok felhasználására, mint az ár,

-  a vállalatok anyagi érdekeltsége nagy mértékben a változatlan 
áron számított termelési értékmutató teljesítésétől függ, ezért az árak 
változtatása nincs különösebb hatással a vállalatok gazdálkodására,

-  a prémiumszabályzatban szerepeltetett önköltségi mutató sem 
segíti elő az áron keresztül ható ösztönzést, mert árváltozás esetén a 
tervet át kell árazni, az átárazás pedig semlegesíti az árváltozással elérni 
kívánt hatást,

-  a béralap-gazdálkodás rendszere a bérmegtakarítást még akkor 
is előnyösebbnek tünteti fel, ha az nagyobb értékű anyagpazarlással jár 
együtt; a tervben előírt termelékenységi mutató teljesítéséhez fűzött 
anyagi érdekeltség szintén az anyagigényes termékek gyártása és az 
anyagpazarlás irányába hat, s az árnak esetleg ezzel ellentétes 
ösztönzését semlegesíti.

Ezekre a problémákra 1955 elején már Barlai is rámutatott, és
-  többek között -  a béralapellenőrzési, tervezési és prémiumrendszer 
átalakítását is sürgette. Barlai nevét ennek ellenére a vita kapcsán 
terjedelmes irományaikban egyetlen közgazdász sem említi.

Mindezek alapján megállapítást nyert, hogy a sokirányú, gyakran 
a nemzetgazdaság valóságos érdekeivel ellentétes ösztönzés káros, ezért 
az ösztönzési rendszert meg kell változtatni:

-  az anyagi érdekeltség középpontjába a vállalati jövedelmezőséget 
kell tenni, s ennek érdekében nyereség formájában a társadalmi tiszta 
jövedelem egy részét az önköltség típusú árrendszerbe is be kell építeni,

-  a nyereségnek az önálló elszámolás, a finanszírozás és az 
anyagi érdekeltség követelményeit kell kielégítenie, az önálló 
elszámolás szempontjából pl. az iparági nyereségnek elegendő nagynak 
kell lennie, hogy az azonos termékeket gyártó, de különböző műszaki
szervezettségi színvonalon álló vállalatok önköltségi különbségeit 
áthidalja, s ezáltal megteremtse a vállalati finanszírozás feltételeit, de 
egyben ösztönözzön az önköltség csökkentésére, a minőségi termelésre, 
új termékek gyártására, hulladékfeldolgozásra, s a gazdaság érdekeinek 
megfelelő termelői felhasználásra, stb.,

-  a nyereséghányadokat iparáganként differenciálni lehet, de 
iparágon belül a hatósági árakat általában egységes nyereség- 
hányadokkal kell rögzíteni.

A világpiaci árak figyelembevételét illetően már az 1959. évi 
reformot előkészítő vita során felmerült olyan vélemény is, hogy a
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kizárólag, vagy döntően belföldi termelésű anyagok árát a világpiaci 
árakhoz kell igazítani, legfőképpen azért, mert e nélkül nem ítélhető 
meg, hogy valamely termék az exportban azért veszteséges-e, vagy nem 
kellően kifizetődő, mert rossz technológiával, illetve alacsony 
szervezettséggel gyártják, vagy pedig pl. a szén- és a villamos energia 
indokolatlanul magas, a világpiaci árszintet meghaladó belföldi ára miatt.

Ezzel kapcsolatban akkor az az álláspont alakult ki, hogy az árakat 
nem lehet elszakítani a belföldi nyersanyagbázisok termelési 
feltételeitől, nem lehet leállítani pl. a gazdaságtalan feltételek között 
működő szénbányákat és erőműveket, mert nincs lehetőség arra, hogy az 
e miatt kieső termelést importtal pótoljuk.

A világpiaci árak figyelembevétele akkor azért is problémát 
okozott, mert nem volt tisztázott, mit tekintsünk világpiaci árnak. 
Emellett -  mivel akkor alapvető követelménynek tekintették, hogy a 
reform során több évre rögzített hatósági árrendszert alkossanak -  a 
világpiaci árak, s azok arányainak gyakori változása sem tette lehetővé, 
hogy azokat a hazai árrendszer bázisának tekintsék.

Az importált termékek esetében azonban egyetértés volt a 
tekintetben, hogy azok belföldi árát reálisabb alapokra kell helyezni. 
Ezért a belföldön egyáltalán nem termelt, vagy csak elenyésző 
mennyiségben és kedvezőtlen feltétellel termelt alapanyagok belföldi 
átadási árát a devizabeszerzési árból szorzószámok (1 devizarubel = 6 
Ft, 1 devizadollár = 30 Ft) alkalmazásával vezették le.

A termelői és a fogyasztói árak kapcsolatát továbbra is az a 
politikai határozat determinálta, hogy a termelői árak rendezése a 
fogyasztói árak elenyészően csekély módosításával járjon együtt. Ezért a 
rendezés során a termelői árak emelését a forgalmi adó csökkentésével, 
illetve a fogyasztói árak dotációjával ellensúlyozták. A fogyasztói ár 
módosítására csak akkor került sor, ha az illető termék a lakosság 
személyes fogyasztásában kis szerepet játszott, illetve ha a terméket a 
szövetkezeti-, vagy magánipar termelőeszközként használta.

Az ezen elvek alapján megvalósított 1959. január 1-jei átfogó 
árreform a fatermékek 1956. évi kísérleti árrendszerét is érintette. 
Annak árszínvonalát -  az új költségtényezőknek (illetményadó, műszaki 
fejlesztési járulék, 1957. évi bérrendezés, stb.) és a megváltozott 
anyagáraknak a fatermékárakba való beépítése révén -  tovább emelte, de 
alapelvét és arányait nem módosította. A rendezés keretében
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-  az erdőgazdasági fatermékek termelői árait a fatermelés globális 
önköltségéből kiindulva, az egyes fafajokra, választékokra és minőségi 
osztályokra kidolgozott használhatósági egyenértékszámok alkalmazásával, 
széleskörű differenciálással úgy állapították meg, hogy azok fedezzék a 
termelésnek -  az erdőfelújítás és erdőnevelés költségeit is magában 
foglaló -  teljes önköltségét, és az önköltséghez viszonyítva globálisan 2 
% nyereséget is biztosítsanak, s érdekeltté tegyék a termelőket és a 
felhasználókat a fával való takarékosságban,

-  az iparifa és a tűzifa termelői árarányának alapvető módosítása 
országos viszonylatban megteremtette a kitermelt fa ésszerűbb 
hasznosításának, az iparifa-hányad emelésének feltételét,

-  a felvásárlási árak tekintetében azonban fenntartották azoknak a 
termelői áraktól eltérő, jóval alacsonyabb színvonalát,

-  az importból származó exóta rönkök árát 30 Ft-os dollárszorzó 
alapulvételével,

-  a fahelyettesítés előmozdítása érdekében a talpfa, vezetékoszlop 
és az állványfa bruttó termelői árát a helyettesítő anyagoknál 
(vasbetonalj, csőállvány, stb.) általában magasabban, a belföldön 
rendelkezésre álló fatermékek, pl. a cser és akác stb. fűrészáruk bruttó 
termelői (felhasználói) árát az import fenyő fűrészárunál alacsonyabban 
állapították meg,

-  a rétegelt lemezek és a hagyományos bútorlapok árait normatív 
(az alkatrészekre, illetve a technológia egyes fázisaira vonatkozó) 
költségtényezőkből felépítve, lényegében önköltségi alapon rendezték,

-  a rétegelt lemez és a hagyományos bútorlap helyettesítésére 
alkalmas farostlemez és forgácslap, valamint a pozdorjalap árait a 
világpiacon a hagyományos termékek áraihoz kialakult árarányok,

-  a furnírok árait a világpiaci árarányok figyelembevételével, 30 
Ft-os dollárszorzóval alakították ki,

-  fenntartották, sőt minden fatermékre kiterjesztették az árak 
rendeltetési állomási paritását, s a szállítási költségeknek az árakban 
számításba vett átlagfuvartól való eltéréseinek kiegyenlítésére az 
ÉRDÉRT vállalatnál létrehozták az erdei fatermékek és a feldolgozóipari 
fatermékek fuvarkasszáit.

Az árrendezéshez kapcsolódva -  az előkészítő munka során feltárt 
problémák áthidalása céljából -  már 1957-ben átalakították a prémium- 
rendszert és a tervezési metodikát is; a prémium nagy részét 
alapbéresítették, de -  a korábbinál alacsonyabb keretek között -  meghagyták 
a célprémiumok bevált rendszerét; megszüntették a változatlan áras
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termelési értékmutatónak követelményként való alkalmazását, bevezették a 
nyereségrészesedési rendszert, a béralapgazdálkodás helyett pedig az 
átlagbér-ellenőrzési rendszerre tértek át.

Az 1959. évi árreform volt tulajdonképpen az 1945 utáni első 
árreform, amelyet -  a korábbi árrendszer hibáinak tudatos kiküszöbölésére 
törekvő -  széleskörű, tudományos elemző munka készített elő és alapozott 
meg. Az akkori helyzetnek megfelelően azonban még -  magától 
értetődően -  magán viselte a közvetlen gazdaságirányítás minden 
bélyegét, annak korlátait és kötöttségeit. Továbbra is fenntartotta a 
minden részletre kiterjedő hatósági árszabályozást, a körülmények 
változásától függetlenül az árak, mindenekelőtt a fogyasztói árak 
stabilitását tekintette fő követelmények, a belföldi árrendszert -  a 
túlnyomóan importból származó alapanyagok kivételével -  mereven 
elszigetelte a külpiaci és általában a piaci hatásoktól, az áraknak 
továbbra is elsősorban az elszámolás eszközének szerepét tulajdonította.

4. A gazdaságirányítás 1968. évi reformjához kapcsolódó árreform
Az 1954-55-ben megindult erjedési folyamatban -  az árrendszer 

hibáinak feltárásával egyidejűleg -  felszínre kerültek az egész irányítási 
rendszer hibái is. Ezek, mint a nemzetgazdaság fejlődésének gátjai, 
egyre nagyobb hangsúlyt kaptak, s mindinkább az irányítási rendszer 
átfogó, gyökeres reformját sürgették. Ennek következtében a hibák 
kijavítását célzó intézkedések megtétele politikai szükségszerűséggé 
vált. Tulajdonképpen ennek jegyében került sor az árrendszer 1959. évi 
reformjára és az irányítási rendszer egyes elemeinek módosítására is, 
abban a reményben, hogy ezzel az egyre súlyosodó problémák 
megoldódnak.

Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy az 1959. évi 
árrendezés, s az azt megelőző és ahhoz kapcsolt intézkedések (prémium- 
és bérgazdálkodási rendszer módosítása, nyereségrészesedési rendszer 
bevezetése, stb.), csak tüneti kezelésnek tekinthetők, mert a 
hagyományos szocialista tervgazdálkodás keretei között továbbra is 
fennmaradt a központi anyaggazdálkodás, a tervmutatókkal történő 
központi irányítás és az árszabályozás hatósági jellege, melyek -  a 
termelői erők akkori fejlettségi szintjén, amikor a gazdaság fejlődése az 
extenzív szakaszból az intenzív szakaszba érkezett -  a fejlődést már 
egyértelműen gátolták.

Az akkori helyzetre jellemző például a 18/1958. OT. sz. utasítás, 
mely szerint „... az értékesítési tevékenység csak a tervek végrehajtására
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irányulhat kötelező az értékesítési tervek forrás és elosztás oldalának 
betartása, az értékesítési tervektől eltérően értékesítést végezni az 
Országos Tervhivatal által kiadott módosítás, vagy értesítés nélkül nem 
szabad

A tapasztalat azonban már akkor bizonyította, hogy a tervezés 
során a társadalmi kereslet minden elemét nem lehet úgy számbavenni, 
hogy a termelés a keresletet a rögzített árak rendszerében nyomon 
kövesse. Nyilvánvalóvá vált, hogy az elosztási rendszer és a hatósági 
árrendszer egyidejű fenntartása a fejlődést gátló egyensúlyi 
problémákhoz vezet.

Az 1960-as évek elején az egyensúlyi problémák jelentkeztek is. 
Ezért akkor szigorúan szankcionált követelménnyé tették a szükségletre 
történő termelést, s ennek érdekében a vállalati tervek jóváhagyását 
követően felszínre került terven felüli igények ismeretében az 
erdőgazdaság és a faipar területén is évről évre külön utasításokkal (az 
akkori 7-es OEF utasításokkal) kellett szabályozni a tervtúlteljesítés 
megengedhető irányát és mértékét.

A tervezési rendszer tekintetében az 1960-as évek közepén 
világossá vált, hogy a vállalati tervek központi, lényegében az előző évi 
tényszámokra alapozott felülvizsgálata és jóváhagyása nem a fejlődést 
előmozdító vállalati kezdeményezésekhez, hanem tervalkudozásokhoz, 
kapacitás-letagadáshoz, túlzott eszközbiztosításhoz vezetett. Ezért akkor 
az erdőgazdaságban áttértünk a 3 éves báziseredmény alapján történő 
tervlebontás módszerére. A problémákat azonban ez is csak időlegesen 
oldotta meg, aztán tovább mélyítette azokat.

Az árrendszert illetően is beigazolódott, hogy központilag nem 
lehet megoldani azokat a problémákat, melyek az árak közötti 
összefüggésekből adódnak. A hatósági árszabályozás -  a minden 
részletre kiterjedő ármódosítások rendkívüli munka- és időigényessége 
miatt -  nem lehet elég mozgékony ahhoz, hogy az értékviszonyoknak a 
termelékenység változásából eredő változásait nyomon tudja követni, 
így az árrendszer -  hatósági jellegénél fogva, az időszakos reformok 
ellenére is -  fékezi a fejlődést.

Ezek alapján világossá vált, hogy az egyre súlyosbodó 
problémákat foltozgatás jellegű részintézkedésekkel nem lehet 
megoldani, a gazdaságirányítás egész rendszerének átfogó reformjára 
van szükség.

27



Az 1968-ban megvalósított reform megszüntette a központi 
tervlebontáson alapuló gazdaságirányítást, és a piac kikapcsolására 
épült közvetlen tervutasításos rendszert tervszerűen szabályozott piac 
működtetésére épített rendszerrel váltotta fel.

Ezzel kapcsolatban az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetője 
által 1967 nyarán a telki vadászházba összehívott, a főigazgatóság 
vezetőinek és néhány erdőgazdaság igazgatójának részvételével tartott 
értekezleten egyesek felvetése nyomán rendkívül éles vita bontakozott ki 
arról, hogy nemcsak a tervfeladatok vállalatokra történő bontását és 
annak számonkérését kell megszüntetni, hanem az erdőgazdálkodás 
alapját képező hosszútávú erdőterveket és minden egyéb szakmai 
kötöttséget is fel kell oldani. Az erdőgazdaságokra kell bízni, hogy 
mikor, melyik erdőrészletben, mit és mennyit termelnek ki, mert a 
döntési jognak ez a szabadsága szükséges az adott körülmények között 
elérhető maximális nyereség realizálásához.

A józan többségi vélemény alapján akkor az a döntés született, 
hogy erdőgazdálkodásunk évszázados alapelvét, a tartamosság 
biztonságát feladnunk és a piac szeszélyeinek kiszolgáltatnunk nem 
szabad, de nem központilag előírt éves tervek, hanem továbbra is 10 
éves hosszútávú erdőtervek alapján kell gazdálkodnunk.

A piacszabályozáson alapuló állami irányítással a hatósági 
árrendszer nem volt összeegyeztethető. Ezért az új irányítási 
rendszerben a hatósági árrendszert piaci típusú árrendszerrel kellett 
helyettesíteni. Az új árrendszernek a korábbihoz képest alapvetően 
megváltozott funkciója (egyben az 1968. évi árreform egyik 
legfontosabb eleme) az, hogy a társadalom szempontjából a termelőket 
és a felhasználókat gazdasági döntéseikben helyesen orientálja. E 
módosított funkciónak megfelelően az 1968. évi árreformmal szemben 
azt a követelményt támasztották, hogy az árrendszer

-  vegye figyelembe a termelési ráfordításokat, segítse elő a 
gazdasági erőforrások ésszerű hasznosítását,

-  vegye figyelembe a belföldi fogyasztó és a külföldi vásárló 
értékítéletét, ezáltal segítse elő a gazdaságosabb termelési és fogyasztási 
szerkezet kialakítását, a termelés és a fizetőképes kereslet jobb 
összhangját, a korszerű termékek elterjedését és a műszaki haladás 
meggyorsítását,

-  fejezze ki az állami preferenciákat.
E követelmények alapján az 1968. évi árreform előkészítése során 

négy fő kérdést kellett megoldani:
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-  a gazdasági erőforrások ésszerű hasznosításának biztosítása 
céljából újra kellett értelmezni a termelési ráfordításokat,

-  a piaci értékítélet érvényre juttatása érdekében újból felül kellett 
vizsgálni a belföldi és a világpiaci, valamint

-  a termelői és a fogyasztói árak kapcsolatát, végül
-  a korábbinál rugalmasabb ármechanizmust kellett kidolgozni.
A termelési ráfordítások újraértelmezésével foglalkozó vita -  a 

korábbi árrendszer hibáinak elemzése alapján -  lényegében az új 
árrendszer ártípusának megválasztására összpontosult. A vita 
eredményeként arra a megállapításra jutottak, hogy

-  az önköltség típusú árrendszer nem felel meg a 
követelményeknek, mert ebben -  a nyereségnek a termelési fázisok 
számától és a kooperáció mértékétől függő halmozódása miatt -  az 
árarányok torzulása következik be, ezért ez a gazdasági döntésekben 
nem tud helyesen orientálni,

-  az érték típusú árrendszerben a társadalmi tiszta jövedelmet a 
bérköltség arányában osztják fel, ezért abban nem jut kifejezésre, hogy a 
munkaráfordítások milyen nagyságú eszközlekötéssel párosulnak, holott 
ez a társadalom számára -  különösen fejlett társadalmakban -  nem lehet 
közömbös, mert indokolatlanul nagy eszközlekötéssel elért alacsony 
munkaráfordítás is káros lehet,

-  a termelési ár típusú árrendszerben a társadalmi tiszta 
jövedelem a termelésben lekötött eszközök arányában realizálódik, 
ebben tehát az eszközlekötés mértéke és aránya is kifejezésre jut.

Végeredményben a termelő erők fejlettségi foka dönti el, hogy 
melyik ártípus szolgálja jobban a szocialista társadalmat: minél 
fejlettebbek a termelő erők, annál inkább a termelési ár típusú árrendszer 
felel meg jobban a társadalom érdekeinek, mert magasabb fejlettségi 
fokon nagyobb jelentősége van az eszközlekötés arányának.

A vita eredményeként -  termelő erőink fejlettségét figyelembe 
véve -  a két ártípus kombinációja, az eszközlekötési járulék bevezetése 
és a bérjárulék fenntartása, s a nyereség eszközarányos differenciálása 
mellett döntöttek. A reform előkészítéseként a vállalati saját tőke, vagyis 
a termelésben lekötött álló- és forgóeszközök használatáért már 1964- 
ben -  az eszközök arányában -  5 % eszközlekötési járulékot vezettek be. 
(Ez az 5 % akkor a minimális hatékonyságot fejezte ki, kamatos 
kamattal számítva 14 éves tőkemegtérülésnek felelt meg.)

Az ártípus módosításával összefüggő kérdések mellett -  a helyes 
gazdasági orientáció érdekében -  a termelési költségek tartalma is
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felülvizsgálatra került. Ennek eredményeként módosították a korábbi 
árrendszer rendeltetési állomási paritását. A termelési költségekről 
leválasztották a feladóállomástól rendeltetési állomásig felmerülő, illetve 
az árakban figyelembe vett átlag-fuvarköltséget és a -  fatermékek közül 
a fenyő fatermékek kivételével -  áttértek a feladóállomási árak 
rendszerére, s megszüntették a fuvarkasszákat.

A belföldi és a világpiaci árak kapcsolatát illetően a reform 
előkészítése során ismét felmerült az a javaslat, hogy a nemzeti árak 
centrumává ne a nemzeti ráfordításokat, hanem a világpiaci árakat 
tegyék, mivel ezek szolgálják legjobban a szocialista és a kapitalista 
rendszer között folyó gazdasági versenyt. A vita során ezt a javaslatot 
elvetették. Továbbra is az volt az uralkodó nézet, hogy szocialista ország 
árrendszerének olyan nemzeti árrendszernek kell lennie, mely 
meghatározott módon kapcsolatban áll a termelés nemzeti feltételeivel.

Abban azonban egyetértés volt, hogy a világpiaci és a belföldi 
árak között szorosabb kapcsolatot kell létrehozni. Ennek érdekében 
ráfordítás- és devizaarányos árképzési elv alkalmazása mellett döntöttek. 
Ennek azonban háromféle módja lehetséges:

-  az egyik megoldás az, amelyben az importált termékek árait 
általában a hazai ráfordításokhoz arányosítva állapítják meg, és csak a 
kizárólag, vagy túlnyomórészt importból származó nyersanyagok árát 
építik a világpiaci árakra,

-  a másik lehetőség az, hogy a termékek származása szerinti 
kettős árcentrumra (belföldi termelés és import) épülő árrendszert 
alkalmaznak,

-  a harmadik variáns abból indul ki, hogy ésszerű gazdasági 
döntésre (pl. import helyettesítésre) csak az olyan árrendszer 
ösztönözhet, mely figyelembe veszi, hogy a növekvő igényeket csak a 
jelenleginél drágább beszerzési forrásból lehet kielégíteni, ezért az 
árképzésnél annak a forrásnak az árát kell figyelembe venni, melyből a 
pótlólagos szükségleteket ki lehet elégíteni. Azok közül is azt kell 
irányadónak tekinteni, amely számunkra a legkedvezőtlenebb; ebben a 
rendszerben az árak csak akkor igazodnak a termelés feltételeihez, ha az 
import a tervidőszakban jelentéktelen, vagy az import korlátozását 
tervezik; ha azonban a tervek az import növekedésével számolnak, akkor 
a tervezett importtöbblet beszerzési lehetőségei közül a 
legkedvezőtlenebb reláció árát kell az árképzésnél alapul venni.

A vita eredményeként -  végül is -  lényegében a második 
megoldás mellett döntöttek: a különböző relációkból származó nyers- és
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alapanyagok árát a belföldi költségek alapján számított árak és a 
devizaszorzós import-árak együttes figyelembevételével, azok súlyozott 
átlagaként képezték.

A termelői és a fogyasztói árak kapcsolatát illetően az 1968. évi 
reform a munkaeszközök (nyersanyagok, gépek, épületek) piacán a 
termelői forgalmi adó kikapcsolásával megszüntette a termelői árak 
kétszintűségét, s a termelői és fogyasztói (felhasználói) árakat egységes 
rendszerbe foglalta össze, ugyanakkor a fogyasztási cikkek piacán 
fenntartotta azok elkülönülését.

Az ármechanizmust illetően a reform alapelvét úgy fogalmazták 
meg, hogy az áraknak folytonosan változó kereslet-kínálati viszonyok 
között kell a gazdasági döntésekhez megfelelő orientációt adniuk. Ehhez 
meg kell szüntetni az árrendszer merevségét, rugalmas ármechanizmust 
kell létrehozni, lehetővé kell tenni, hogy az áralakulásban a piaci hatások 
érvényesüljenek.

Ilyen rendszerben azonban az árstabilitás csak viszonylagos 
stabilitás lehet. Ezért az árstabilitásra való törekvés nem jelentheti az 
árak befagyasztását, de még az árszínvonal változatlanságát sem. Az 
árrendszer megváltozott funkciójához kapcsolódva ez volt az 1968. évi 
reform legfontosabb hipotézise, mely megkülönböztette a korábbi 
reformoktól. Ennek alapján a reform keretében vegyes árrendszert 
alakítottak ki: a korábban teljes egészében rögzített árak egy részét 
maximált árra változtatták, emellett széles körben lehetővé tették az 
áraknak szabad, vagy bizonyos korlátok közötti mozgását:

-  viszonylagos árstabilitás szempontjából -  az árváltozás 
továbbgyűrűző hatásait is figyelembe véve -  döntő fontosságú nyers- és 
alapanyagokra fenntartották a hatósági árszabályozást, rögzített árakat,

-  az e tekintetben ugyancsak fontos feldolgozóipari termékekre 
maximált árat alkalmaztak, hogy ezáltal lehetővé tegyék az árak 
csökkentését,

-  a termékek jelentős hányadát pedig a szabad árformába 
sorolták, lehetővé téve ezáltal a szabad áralkut.

A reform keretében megvalósított faárrendezés során a fő 
problémát

-  egyrészt az egész hazai faárszínvonalat, s a fatakarékosság és a 
helyettesítés lehetőségeit alapvetően meghatározó fenyőáraknak, 
elsősorban a fenyő fűrészáru árának,
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-  másrészt a tőárnak a megállapítása, s ezzel kapcsolatban az 
eszközlekötési járuléknak az erdőgazdálkodás legjelentősebb 
állóeszközére, a faállományra történő kiterjesztése okozta.

A túlnyomórészt importból származó fenyő fatermékek 
ármegállapításával kapcsolatban -  az importtal való takarékosság 
előmozdítása és az importnak várhatóan egyre nagyobb mennyiségben 
rendelkezésre álló hazai fatermékekkel való helyettesítése érdekében -  
már a reform előkészítése során (1964-65-ben) javasoltuk, hogy ezek 
árát -  az importanyagok ármegállapítására vonatkozó harmadik variáns -  
a pótlólagos források legkedvezőtlenebb beszerzési ára, vagyis a tőkés 
világpiaci ár alapján, 60 Ft-os dollárszorzóval állapítsuk meg. Akkor ezt 
a javaslatot elvetették, s a fenyő fűrészáru és általában a fenyő 
fatermékek belföldi árait -  arra hivatkozva, hogy ezek döntően 
szocialista relációból származnak, s az import mennyiségét és bekerülési 
árát hosszúlejáratú államközi szerződések évekre előre megszabják -  a 
belföldi átrakási és forgalmazási költségek, valamint a külkereskedelmi 
és elosztókereskedelmi nyereség figyelembevételével, 40 Ft-os rubelszorzó 
alkalmazásával, a szocialistaimport-beszerzési árból vezették le.

A másik fő kérdés a tőár megállapításával, s az eszközlekötési 
járuléknak a faállományra való kiterjesztésével függött össze. Az ezzel 
kapcsolatos vita során abból indultak ki, hogy a faárrendezés fő feladata
-  a helyes gazdasági döntésekhez szükséges orientáció nyújtásán és a 
jövedelmező vállalati gazdálkodás feltételeinek, a társadalmi költségek 
fedezetének biztosításán kívül -  továbbra is a fatakarékosság és a 
fahelyettesítés előmozdítása legyen. Ezt egyrészt a faárszínvonal 
emelésével, másrészt a belföldi termelésű fatermékek árának a 
világpiacon kialakult fafaj- és választéki értékarányokhoz történő 
igazításával akarták elérni. E kettős cél -  elsődlegesen a belföldi 
fatermékek árszínvonalának emelése -  érdekében a tőámak kibővített, új 
értelmezést adtak.

E szerint a tőárnak az élőfa értékét kell kifejeznie. Ezért az nem 
szűkíthető le az élőfanevelés költségeire, hanem -  a reform elveinek 
megfelelő termelési ár típusú árrendszerben -  az erdőgazdálkodás 
eszközlekötöttségét is ki kell fejeznie. Ennek megfelelően -  az akkori 
felfogás szerint -  a tőámak két részből kell állnia: a korábbi értelmezés 
szerinti tőárat (erdőfenntartási járulék -  tőár I.) ki kell egészíteni a 
faállomány eszközhasználati díjával, melyet „tőár II.”-nek, illetve
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erdőhasználati járuléknak neveztek el. így a tőönköltséget kifejező „tőár 
I.”-nek tiszta jövedelemmel való pótlékolásával -  az akkori felfogás 
szerint -  a fa tőcentrumárát kapták.

Az erdőhasználati járulék mértékét először a faállomány értékének 
10 %-ával, majd -  az eszközlekötési járulékkal azonos módon -  5 %-kal 
vették számításba. Később, részletes számítások eredményeként arra a 
megállapításra jutottak, hogy az ún. világpiaci árakkal arányosított 
belföldi árak -  az átárazott termelési költségeken, s az erdőfelújítás és 
erdőfenntartás új árakon számított költségszükségletén és a reform 
előkészítése során elfogadott 2 % eszközarányos nyereségen felül -  csak 
mintegy 1,2-1,3 % erdőhasználati járulék elvonására nyújtanak 
fedezetet. Ennek alapján a tőár és az erdőhasználati járulék elméleti 
megalapozását is módosították. E szerint a faállomány nem tekinthető 
lekötött eszköznek, mert az már termék, melyet a lekötött eszközökkel, a 
földdel és az erdősítéssel hoztunk létre. így az erdőhasználati járulék 
tulajdonképpen nem eszközlekötési járulék, hanem a termelési adóra 
jellemző tiszta jövedelemelvonás. Ennek mértékét végül az 
erdőfenntartási járulék 60 %-ában állapították meg, és az erdőfenntartási 
járulékkal együtt a ténylegesen kitermelt bruttó famennyiség 1 m3-ére 
vetített, erdőgazdaságonként differenciált kulcsok alapján vonták el.

Az erdei fatermékek árait a fatermesztés és fatermelés 1964/65. 
évi globális önköltségéből kiindulva, az anyag- és energia költségeket az 
Országos Anyag- és Árhivatal (OÁH) által kiadott előzetes árindexekkel
1968. évi szintre árazva, a reform előkészítése során meghatározott új 
költségtényezők (földadó, telekhasználati díj, eszközlekötési járulék stb.) 
és 2 % eszközarányos nyereség figyelembevételével, a világpiaci és 
használati értékarányok alapján széleskörű differenciálással állapították 
meg.

A tűzifa termelői árát először az ellátás 1965. évi forrásösszetétele 
alapján a hazai termelési költségek, valamint a különféle relációkból 
származó import 40 Ft-os rubel-, és a jugoszláv relációra 60 Ft-os dollár
szorzóval képezett bekerülési árainak súlyozott átlagából számított, 
„kevert” áron állapították meg. 1966-ban azonban az import részaránya 
az 1965. évi 42,5 %-ról 26,8 %-ra csökkent, s előre látható volt, hogy a 
reform bevezetésének évében az import teljesen megszüntethető lesz. 
Ennek alapján a tűzifa feladóállomási termelői árát az 1967. április 1- 
jével felemelt fogyasztói árból, a kereskedelmi árrés és a vasúti 
fuvarköltség levonásával állapították meg.

33



A kizárólag tőkés importból származó exóta rönkök árát az import 
bekerülési árból, 60 Ft-os dollárszorzóval képezték.

A lombos fűrészipari termékek ármegállapításánál az új 
rönkárakból indultak ki. Erre ráépítették a feldolgozás átárazott 1964. évi 
költségeit, továbbá az új költségtényezőket (eszközlekötési járulék, 
műszaki fejlesztési járulék stb.) és 3 % eszközarányos nyereséget, s így 
általában szintén feladóállomási árakat állapítottak meg.

A fenyő fűrészáru esetében -  a nagyszámú felhasználóra és az 
ÉRDÉRT vállalat elosztó kereskedelmi szerepére való tekintettel -  a 
termelői árakat továbbra is rendeltetési állomási paritásban határozták 
meg.

A bükk fűrészáru árát az ellátás forrás-összetétele alapján a hazai 
önköltségből levezetett ár és a különböző relációk devizaszorzós 
bekerülési áraiból súlyozott átlaggal számított, „kevert” áron állapították 
meg (az ennél lényegesen alacsonyabb belföldi termelésű bükk 
fűrészárut termelési adóval terhelték meg). 1969-ben azonban a kevert 
árat megszüntették: ettől kezdve az importot devizaszorzós áron 
értékelték, a belföldi termelésű bükk fűrészárura pedig a ráfordítások 
alapján hatósági árat állapítottak meg.

Az enyvezett lemez- és a hagyományos bútorlapárakat továbbra is 
az alkatrészárakból normatív árképzéssel, a hazai fafajokból termelt 
furnérok, valamint a farostlemez és a forgácslap árát a tényleges 
importbeszerzési árak alapján, devizaszorzók alkalmazásával állapították 
meg.

Az 1968. évi faárrendezés és reform lényeges eleme volt a 
termelői és felvásárlási árak elkülönülésének megszüntetése. A 
felvásárlási árakat -  3 % kezelési költség levonásával -  lényegében a 
termelői árak szintjére emelték, s a reform életbeléptetésével egyidejűleg 
megszüntették a beszolgáltatás jellegű fafelvásárlást és szerződéses 
rendszerre tértek át.

Az árarányok tekintetében a reform továbbra is a fatakarékosság 
és a fahelyettesítés előmozdítására törekedett. Ezt -  az előzők szerint -  a 
faárszínvonal jelentős emelésével igyekeztek elérni. A faárrendszeren 
belüli árarányok kialakítása, az erdei fatermékek árainak a globális 
árszintből kiinduló differenciálása során az alábbi elveket 
érvényesítették:

-  a fa minél nagyobb mértékű ipari célú hasznosítása érdekében 
az iparifa választékok árát a tűzifánál nagyobb mértékben emelték, s 
ezzel tovább javították az ipari fa-tűzifa árarányát,
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-  az erdőgazdaságok és a fűrész-, lemezipari vállalatok, az akkor 
még fennálló szervezeti különállására való tekintettel, az értékesebb 
választékok, mindenekelőtt a rönkök, és főleg a lemezipari rönkök ipari 
feldolgozásának biztosítása, s a technikailag alacsony színvonalon álló 
fagyártmányüzemekben alacsony értékű választékokká történő 
gazdaságtalan feldolgozásának megakadályozása céljából, a rönkárakat 
nagymértékben eltérítették a többi választék árától,

-  az importhelyettesítés előmozdítása érdekében a bőségben 
rendelkezésre álló hazai termelésű választékok (lombos bányafa stb.) 
árát kisebb mértékben emelték, mint az importból származó fenyő 
fatermékek árát,

-  a kevésbé értékes, de bőségben rendelkezésre álló hazai lombos 
fatermékek (cser, akác, nyár) hasznosításának előmozdítása céljából 
ezek árát kisebb mértékben, vagy egyáltalán nem emelték, az akkori 
ismeretek szerint szűkösen rendelkezésre álló hazai fatermékek (tölgy és 
bükk fatermékek) árát viszont jelentősen emelték.

A faárrendezéshez kapcsolódva -  a reform, illetve a tervlebontásos 
irányítási rendszer megszűnésének velejárójaként -  az 
erdőgazdálkodásban sajátos problémaként jelentkezett az átlagos 
adottságokra épített árrendszerben az átlagtól eltérő körülmények között 
gazdálkodó erdőgazdaságok jövedelemdifferenciáinak kiegyenlítése. Az 
országos adatok alapján számított globális (átlagos) önköltség, árbevétel 
és eredmény ugyanis -  a számítások szerint -  a kitermelt fa 1 m3-ére 
vetítve erdőgazdaságonként átlagosan, de fafajonként is jelentős 
szóródást mutatott.

Ez a kitermelhető faállományoknak elsősorban a termőhelyi 
adottságok következtében eltérő minőségére, és választékösszetételére, 
eltérő termelési, szállítási és értékesítési feltételeire, lényegében a 
gazdálkodástól független objektív tényezőkre volt visszavezethető. 
Ennek következtében viszont -  az országos átlagra épített árak és 
országosan egységes jövedelemelvonás esetén -  az átlagosnál jobb 
körülmények között gazdálkodó vállalatok gazdálkodásuk színvonalától 
független, a mezőgazdaságban ismert földjáradékhoz hasonló 
többletjövedelemhez jutottak volna, az átlag alatt elhelyezkedő 
gazdaságok pedig -  kedvezőtlen adottságaik folytán -  önhibájukon kívül 
veszteségesek lettek volna.

E jövedelemdifferenciákat az árak differenciálásával nem lehetett 
megoldani. A probléma egyetlen lehetséges megoldásaként felmerült az 
indokolatlan jövedelemkülönbségeknek a természeti adottságok
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kedvezőbb voltából adódó, egyes erdőgazdaságoknál jelentkező 
jövedelemtöbbleteknek a különbözeti földjáradékkal azonos mértékű, 
differenciált jövedelemelvonással való kiegyenlítése. E megoldásnak az 
ágazat egészére várható kedvezőtlen hatását figyelembe véve az a 
megállapodás született, hogy az erdőgazdálkodásnak e sajátos 
problémáját az erdőfenntartási járulék differenciálásával kell megoldani.

Az 1968. évi reform a gazdálkodás minden területén alapvető 
változásokat indított el. Ezen a téren legjelentősebb szerepet a 
tervlebontásos rendszer megszüntetése és a vállalati nyereségérdekeltség 
tényleges érvényesítése, vagyis a központilag meghatározott, év közben 
is módosítgatott vállalati eredmény helyett az árak és más gazdasági 
szabályozók, s a piaci hatások alapján, a vállalati munka eredményeként 
kialakuló éves nyereségnek, az anyagi érdekeltség uralkodó tényezőjévé 
tétele játszotta. Ennek hatása már a reform első évében is érezhető volt: 
megszűnt a központi utasítások fegyelmezett végrehajtására irányuló 
gazdálkodás és kezdett kibontakozni a vállalati kezdeményezés.

A változások előidézésében a reform előkészítése során reméltnél 
jóval kisebb hatása volt az árreformnak, lényegében azért, mert a 
helyesen és világosan megfogalmazott célok a végrehajtás során nem 
realizálódhattak. Az árrendszerrel szemben támasztott politikai 
követelmény ugyanis -  a reform alapelvével ellentétben -  továbbra is 
elsősorban az árstabilitás biztosítása volt. Ezért a vegyes 
ármechanizmus bevezetése csak formailag szüntette meg az árrendszer 
merevségét, a valóságban azonban a szabad áralkut szűk körre és a 
gazdaságnak általában jelentéktelen területeire korlátozta. így az 
árrendszer nem tölthette be új funkcióját; a gazdasági döntésekhez 
megfelelő orientáció nyújtását, a piac értékítéletének továbbítását.

Az árrendszernek az 1968. évi reformhoz kapcsolódó másik új 
eleme, az eszközlekötési járulék bevezetése, a termelési ár típusú 
árrendszerhez való közelítés sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Az eszközkihasználás javítása, az eszközlekötöttség csökkentése 
érdekében továbbra is lényegében adminisztratív eszközöket kellett 
alkalmazni. Az erdőhasználati járulékot már 1969-ben eltörölték.

5. A faárrendszer fokozatos korrekciója 1969-76-ig
Az 1968. évi reform keretében kialakított faárrendszer az első 

évben jelentős eredménnyel járt. Az erdőgazdaságok vállalati eredménye 
1968-ban számottevően emelkedett. Rövid idő alatt bebizonyosodott 
azonban, hogy ez tulajdonképpen nem a reformmal ösztönözni kívánt,
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jobb gazdálkodásnak, hanem elsősorban az átárazásnak tulajdonítható. 
Már a reformot követő első két év tapasztalatai felszínre hozták az 
árrendszer hibáit, melyek annak jóformán folyamatos korrekcióját tették 
szükségessé. A problémák

-  egyrészt a faárrendszer önmagában és más területekhez 
viszonyítottan is túlzott kötöttségével,

-  másrészt -  visszatérően -  a fenyő fatermékek helytelen 
ármegállapításával és az árarányoknak ezzel összefüggő hibáival,

-  harmadsorban a faárak társadalmi költségtartalmának 
tisztázatlanságával, végül

-  a vállalati és a népgazdasági érdekek között az éves 
nyereségérdekeltség hatására kiéleződött ellentéttel függtek össze.

A faárrendszer kötöttségei -  mindenekelőtt -  nem tették lehetővé, 
hogy a vállalatok a piaci hatásokra megfelelően reagáljanak. A 
fakitermelés növekedéséből adódó tűzifa-termelési többlet hasznosítása 
érdekében pl. már a reform bevezetését követő év (1969) elején a tűzifa 
hatóságilag rögzített árát -  az erdőhasználati járulék csökkentésével, 
majd megszüntetésével együtt -  20 %-kal, 1969. szeptember 1-jén pedig 
további kb. 17 %-kal kellett hatóságilag csökkenteni, mert a rögzített ár 
és az ahhoz szabott jövedelemelvonás az ésszerű vállalati reagálást nem 
tette lehetővé.

A faárrendszemek más területekhez viszonyítottan túlzott 
kötöttségei abban jutottak kifejezésre, hogy a fatermékeknek 76-80 %- 
bán hatóságilag kötött (rögzített vagy maximált) ára volt, az 
erdőgazdaság és a faipar által felhasznált egyéb ipari anyagok és 
alkatrészek döntő hányada (65-70 %-a) viszont a szabad árformába volt 
sorolva. Ennek következtében az erdőgazdaságok pl. az anyag- és 
alkatrészvásárlás révén más területekről begyűrűző árhatásokat a faárak 
emelésével nem tudták továbbhárítani, így azok a hatékonyság 
növelésére tett erőfeszítések eredményét néhány év alatt felemésztették. 
Már 1970-71-ben megállapítást nyert, hogy a tűzifa termelői ára -  az
1969. évi kétszeri árleszállítás következtében -  a termelés közvetlen 
költségeit sem fedezi.

A tűzifa-árleszállítások nyereségcsökkentő hatását ugyan az 
erdőhasználati járulék eltörlésével globálisan kiegyenlítették, de a tűzifa 
ára veszteséges maradt, ezért az árleszállítással növelt igények 
kielégítése már 1971-ben kezdett nehézséget okozni. 1972-ben pedig a 
begyűrűző árhatások következtében már a lombos fűrészipari 
feldolgozás is veszteségessé vált, s az akkor már vertikális felépítésben
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működő erdőgazdaságok vállalati jövedelmezősége az egyszerű 
újratermelést is veszélyeztetően alacsony szintre csökkent. Ez 
akadályozta a technikai színvonal fejlesztését, a nehéz fizikai munka 
gépesítését, s ezen keresztül a hazai favagyon célszerű hasznosítását.

így faárrendszerünk néhány év alatt elszakadt a belföldi 
ráfordításoktól. Ezért 1973-ban széleskörű faárrendezés vált 
szükségessé, ezt azonban az árstabilitás még akkor is uralkodó fétise 
miatt csak a legnagyobb nehézségek árán lehetett megvalósítani.

Ennek története jól szemlélteti az akkori helyzetet és körülményeket: Akkoriban 
már a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) Közgazdasági 
Főosztályának erdészeti osztályán dolgoztunk. Az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság 1967-ben megszűnt, beolvadt a MÉM-be. A mi feladatunk volt 
az erdészettel kapcsolatos közgazdasági problémák megoldása. Az erdő- és 
fafeldolgozó gazdaságok tarthatatlanná vált jövedelemhelyzete -  az 
Erdőfenntartási Alap terhelésének csökkentését célzó erőfeszítések mellett -  
már csak árrendezéssel volt megoldható. A halaszthatatlan árrendezés 
jóváhagyása érdekében előterjesztést kellett készítenünk a Tárcaközi Ár- és 
Termékforgalmi Bizottsághoz (TÁTB). Az előterjesztésben igazolnunk kellett, 
hogy a vállalatok jövedelemhelyzetének romlása nem a helytelen, tékozló 
gazdálkodásnak a következménye, hanem objektív okokra vezethető vissza. Az 
eredményromlást -  elfogadhatóan -  csak a termeléshez felhasznált vásárolt 
anyagok, alkatrészek és energiaköltségek begyűrűző hatásával lehetett 
indokolni. Az 1971. évi mérlegösszesítőből és az analitikus könyvelésből össze 
tudtunk gyűjteni annyi és olyan adatot, amelyek az eredményromlást 
meghaladó mértékű begyűrűzést igazoltak. Az ennek alapján elkészült 
előterjesztést a TÁTB 1972 végén elfogadta, s a javasolt áremeléseket 
jóváhagyta. Már úgy volt, hogy 1973 február elején megjelenik az új, 
módosított árjegyzék. Egyik reggel azonban az Árhivatalból telefonhívást 
kaptam. Arról értesítettek, hogy az árjegyzéket a nyomdából vissza kellett 
kérni, mert az anyagot a pártközpont át akarja vizsgálni, és csak az után lehet az 
árjegyzéket kiadni. Ezért az egész számítási anyaggal együtt át kellett mennem 
a pártközpontba, Andrikó Miklóshoz, az életszínvonal-politikai osztály 
vezetőjéhez. Ez volt az első és utolsó utam a „Lordok házába” Az őr felkísért 
az osztályvezetőhöz. Ahogy beléptem a szobájába, ő az asztalától fel sem állt, a 
köszönésemet sem fogadta, csak rám mordult: „Elhozta az összes számítási 
anyagát? Tegye le az asztalra, majd átnézzük, de figyelmeztetem, ha hibát 
találunk benne, akkor maga börtönbe kerül! Most elmehet, majd értesítjük!” 
-  Néhány óra elteltével a titkárától kaptam a telefonértesítést, hogy rendben 
találták a dolgot, az Árhivatalt is értesítik majd, hogy mehet az ügy. Ezt 
követően az árrendezés megvalósult, de ez volt életem egyik legfélelmetesebb 
élménye.
Ennek során a fenyővel helyettesítési kapcsolatban nem lévő 

fatermékek (tölgy, bükk, gyertyán fűrészáruk és ezekből készült 
parkettlécek és parketták) árának 10-20 %-os emelésével a fűrészipari
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feldolgozás veszteségforrásainak megszüntetésére és a feldolgozás 
jövedelmező tételére törekedtünk. Egyidejűleg -  a feltárt problémák 
hatására -  némileg (jórészt azonban csak formailag) csökkentették az 
árrendszer kötöttségét: a rögzített árakat megszüntették, azokat a 
maximált, néhány faterméket pedig a szabad árformába sorolták át.

Az 1973. évi faárrendezéssel majdnem egyidőben bekövetkezett 
világpiaci változások, az olaj és nyersanyag-árrobbanás hatására a 
belföldi faárak nemcsak a ráfordításoktól, hanem a világpiaci áraktól is 
elszakadtak, s az ötödik ötéves tervidőszak kezdetére újabb árrendezés 
szükségességét vetítették előre. A tőkéspiaci árak 1971-ben is 15-20 %- 
kai meghaladták a belföldi termelői árakat, 1972 végén a világpiacon 
újabb 10-15 %-os áremelkedés következett be, s az 1973. évi árrobbanás 
hatására a fatermékek exportárai 1975-ben már átlagosan 50 %-kal 
meghaladták az 1973-ban felemelt belföldi árakat.

Az e miatt kialakult erőteljes exportorientáció a bútoripar 
ellátásában feszültségeket és ellentmondásos helyzetet idézett elő. Az 
ellentmondás -  a megváltozott helyzetben, az indokolatlanul alacsony 
belföldi faárak miatt -  a felhasználóknak az alapanyagárakon keresztül 
az erdőgazdaságok terhére történő burkolt támogatásában, és pl. a 
bútoripar akkor viszonylag magas (12 %), ugyanakkor a fűrésziparnak 
az 1973. évi árrendezés ellenére is alacsony (6 %) belföldi 
jövedelmezőségében, továbbá a faexport kedvező, a bútorexportnak 
pedig kedvezőtlen devizakitermelésben jutott kifejezésre.

Nyilvánvalóvá vált, hogy az ebből eredő torz értékítélet a faipar 
fejlesztését indokolatlanul kedvezőtlennek tünteti fel, ezáltal fékezi a 
gazdaságos faexport-lehetőségek kihasználását, ugyanakkor a 
gazdaságtalan bútorexport bővítésére ösztönöz. Ennek az 
ellentmondásos helyzetnek a felszámolása érdekében 1976-ban ismét 
átfogó, majdnem teljes körű faárrendezésre került sor, amely azonban az 
árrendszer kötöttségeit továbbra is jóformán változatlanul fenntartotta.

Az 1968. évi reform keretében kialakított faárrendszerrel 
kapcsolatos másik, ugyancsak már a reform bevezetését követő évben 
felszínre került probléma a világpiaci áraktól elszakadt, indokolatlanul 
alacsony, szocialista importárbázisra épített fenyőárakkal függött össze, 
s a fenyő fűrészáru felhasználás nagymértékű, rendkívül gyors 
növekedésében, ugyanakkor az annak helyettesítésére felhasználható 
hazai fatermékek értékesítési nehézségeiben jutott kifejezésre.

Ennek következtében a fenyő fűrészáru árát már 1969. január 1- 
jén 22 %-kal fel kellett emelni, a farostlemez árát pedig 7 %-kal, 1971.
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január 1-jén pedig az akác, cser és éger fűrészáruk árát 5-19 %-kal le 
kellett vinni. 1973-ban -  a minden vonatkozásban felhalmozódott 
problémák megoldása érdekében halaszthatatlanná vált átfogó 
faárrendezés keretében -  a fenyő fatermékek árát további 10-15 %-kal, 
az 1976. évi, ugyancsak majdnem teljes körű faárrendezés keretében, 
újabb 40 %-kal kellett emelni.

A fenyő árrendezések előkészítése során a rendezésnek a 
legkedvezőbb pótlólagos beszerezési forrás árai alapján történő 
végrehajtására vonatkozó javaslatunkat visszatérően elutasították. Az 
1973. és az 1976. évi fenyő árrendezést is a szocialista importárbázis 
fenntartásával, lényegében a szocialistaimport-áremeléseknek megfelelő 
mértékben hajtották végre. Annak ellenére, hogy akkor már világosan 
látható volt, hogy a felhasználás növekedését csak dollárelszámolású 
importból lehet fedezni, annak ára pedig lényegesen magasabb a rubel- 
elszámolású importnál.

így a sorozatos árrendezések csak az 1968. évi árreform eredeti 
hibáit enyhítették, s az ármechanizmusból eredő ellentmondásokat 
hidalták át egy időre, a problémákat csak időlegesen oldották meg.

Az 1968. évi reformot követő időszakban a faárrendszerrel 
összefüggő harmadik problémakör a faárak centrumának és társadalmi 
költségtartalmának tisztázásához kapcsolódott.

E tekintetben felvetődött olyan javaslat is, hogy a faárakat -  a 
termelés társadalmilag szükséges átlagos önköltsége helyett -  a 
legrosszabb termőhelyen termelt, legkisebb használati értékű választék 
önköltségére építsük, s ezt tekintsük a faárak centrumának. E javaslat 
megvalósítása a faárszínvonal indokolatlanul nagymértékű emelését és 
rendkívül szövevényes pénzügyi hidaknak az árrendszerbe való 
beépítését tette volna szükségessé. Ezért rövid idő alatt lekerült a 
napirendről, s a vizsgálódás középpontját az átlagos önköltségre épülő 
faárak elfogadható költségtartalmának tisztázása adta.

Korábban ugyanis, hallgatólagosan is, az volt a felfogás, hogy a 
faáraknak az erdők mindhárom (termelési, védelmi, üdülési) 
funkciójával összefüggő költségekre teljes fedezetet kell nyújtaniuk. 
Ezen a téren a környezetvédelmi és az üdülési funkció előtérbe 
kerüléséig, és mindaddig, amíg a termelés szerkezete nem változott, nem 
is voltak problémák. Az ezekkel kapcsolatos, akkor még alig érzékelhető 
többletköltségek fedezése nem okozott különösebb gondot.

Az 1970-es évek elején azonban az erdők üdülési funkciójával 
kapcsolatos igények nagyarányú növekedése miatt az üdülő- és
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kiránduló- stb. erdők berendezésével, s az ilyen jellegű létesítmények 
fenntartásával és szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek aránytalanul 
megnövekedtek. Ezek aztán -  a faárakkal összefüggő egyéb 
problémákhoz kapcsolódva -  egyre súlyosabb gondot okoztak.

Ezzel egyidejűleg külön problémaként jelentkezett a termelési 
funkció arányeltolódása is. A fakitermelés nagyarányú növekedése 
ugyanis -  a talaj termőképességének jobb kihasználása és a hatékonyabb 
távlati állományszerkezet kialakítása céljából -  főleg azokban a 
fafajokban és állományokban következett be, melyek árbevétele 
lényegesen alacsonyabb volt az 1968. évi reform során számításba vett 
átlagárnál, míg felújítási költségük magasabb az árakban elismert 
tőárnál. A termelés szerkezete tehát -  lényegében a jövő érdekében 
követelt szolgáltatás, az erdők szerkezetének átalakítása, kedvezőbb 
távlati állományszerkezet kialakítása érdekében -  a vállalati 
gazdálkodás szempontjából kedvezőtlenül megváltozott.

Az 1968-ban kialakított faárak az 1964/65. évi önköltségre 
épültek, mely azonban gyakorlatilag csak a termelési funkcióval 
kapcsolatos költségeket tartalmazta, sem a környezetvédelmi és üdülési 
funkcióval, sem az erdők szerkezetének átalakításával kapcsolatos, a 
reform bevezetése óta számottevően megnövekedett költségekre nem 
nyújtottak fedezetet. Ezt a problémát az 1973. évi faárrendezés sem 
oldotta meg. Ezért a negyedik ötéves terv előkészítése során szükségessé 
vált a faárak társadalmi költségtartalmáról alkotott fogalmak 
felülvizsgálata és módosítása.

A termelési funkció arányeltolódásával, a távlati 
állományszerkezet javításával, továbbá az erdők környezetvédelmi és 
üdülési funkciójának előtérbe kerülésével kapcsolatos többletköltségek -  
a népgazdaság érdekeit tekintve -  feltétlenül hasznosak, a 
gazdaságpolitika és az életszínvonal-politika szerves részét képezik. 
Ezek hasznát azonban egyrészt a jövő társadalma fogja élvezni, illetve 
jelenleg is az egész társadalom, és nem csak a fát felhasználók élvezik. 
Ezért helytelen lenne ezeket a költségeket a faárak alkotóelemének 
tekinteni, s ezáltal a társadalom szűkebb rétegére, a fatermékeket 
közvetlenül felhasználókra hárítani. Ez amellett, hogy -  a tények 
tanúsága szerint fokozatos arányeltolódás miatt -  mindinkább 
csökkentené az erdőgazdálkodás jövedelmét, fatermékeink 
versenyképességét is rontaná.

Ezért a faárak társadalmi költségtartalmát az erdőgazdálkodók 
társadalmi szolgáltatásainak értékével csökkentett, tényleges termelési
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költségszint alapján kell meghatározni. Az állományátalakításokat, 
valamint a környezetvédelmi és üdülési funkcióval összefüggő 
szolgáltatásokat pedig a társadalom egészének javát célzó társadalmi 
szolgáltatásnak kell tekinteni, s ezek értékét -  a fatermelés árbevételétől 
függetlenül -  meg kell téríteni az erdőgazdálkodóknak.

Ez az 1976. évi árrendezéshez kapcsolt intézkedések keretében 
elvileg meg is oldódott. Az a döntés született, hogy az erdő- 
gazdálkodásnak ezeket a társadalmi szolgáltatásait, a fatermékek 
árbevételén felül, az állami költségvetésből az erdőgazdálkodóknak meg 
kell téríteni.

Az 1968. évi reformot követően az erdőgazdálkodás terén 
jelentkező legsúlyosabb probléma tulajdonképpen nem is a 
faárrendszerrel, hanem a vállalati gazdálkodásban a 
nyereségérdekeltségnek juttatott elsődleges szereppel függött össze, s a 
vállalati és a népgazdasági, a rövidtávú éves, és a távlati érdekek közötti 
ellentét rendkívüli kiéleződésében jutott kifejezésre. Ennek áthidalására
-  az erdőfenntartási járulék-elvonásának az egyes fafajok és választékok 
nyereségtartalma figyelembevételével történő, választékonkénti, majd 
fafajonkénti differenciálása, az erdősítési egységárak fafajonkénti 
differenciálása és egyéb intézkedések formájában is -  számos 
próbálkozás történt.

Ezek azonban nem vezettek eredményre. így az éves vállalati és a 
távlati népgazdasági érdekek összehangolása az irányítási rendszernek, 
az erdőgazdálkodás tervszerű irányításának megoldatlan, rendkívül 
súlyos problémája maradt.

6. Az 1980. évi árreform
Az 1968. évi árreformot követő években a faárrendszerrel 

kapcsolatban felszínre került problémák a nemzetgazdaság más 
területein is széles körben jelentkeztek, és szintén sorozatos 
részintézkedéseket tettek szükségessé. Számottevően súlyosbította aztán 
a helyzetet az 1973. évi olajárrobbanás, melynek hatására már az 1970- 
es évek közepe táján nyilvánvalóvá vált, hogy az 1968. évi reform 
keretében kialakított árak nem felelnek meg a velük szemben támasztott 
követelményeknek. Elszakadtak a belföldi ráfordításoktól és a világpiaci 
áraktól, nem tudják közvetíteni a piac értékítéleteit, ennélfogva a 
termelőket és felhasználókat gazdasági döntéseikben nem tudják 
megfelelően orientálni.
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Az 1968. évi reform bevezetésekor még az volt az elképzelés, 
hogy a régi típusú árrendezésre többé nem lesz szükség, mert az 1968- 
ban bevezetett rugalmas ármechanizmus lehetővé teszi a nemzetközi 
munkamegosztás változó feltételeihez való időbeni alkalmazkodást. Még 
az 1973. évi olajárrobbanás idején is sokan úgy vélekedtek, hogy a 
kőolaj világpiaci áremelkedése átmenetinek tekinthető és pénzügyi 
eszközökkel semlegesíthető, vagyis az árstabilitás jénntartható. A 
valóságban azonban a világpiaci infláció kiszélesedett, felgyorsult, 
tartóssá vált, nyomása mindinkább erősödött, és a KGST együttműködés 
árképzésében is kifejezésre jutott. Ekkor a külpiaci áremelkedéseket 
pénzügyi eszközökkel már nem lehetett semlegesíteni, a felhalmozódott 
veszteségeket az árszínvonal és az árarányok módosításával tovább 
kellett hárítani. így nyilvánvalóvá vált, hogy az 1968. évi árreform nem 
teremtette meg azt a racionális rendszert, mely a világpiaci infláció 
körülményei között is képes, a viszonylagos árstabilitás megőrzésével, 
fenntartani a külkereskedelmi és a belföldi árak összhangját.

Ezért új árpolitikai koncepció kidolgozása vált szükségessé. Ennek 
során mindenekelőtt azt vizsgálták, hogy a viszonylagos árstabilitás 
milyen áremelkedéssel egyeztethető össze. E tekintetben abból indultak 
ki, hogy a nemzetközi munkamegosztás jelenlegi feltételei a gazdaság és 
a belföldi fogyasztásra fordítható árumennyiség növekedési ütemének 
csökkentését teszik szükségessé. Ezért a reálbérek emelkedését 3-4 %- 
ról 1-2 % körüli szintre kell csökkenteni, ami viszont -  a nominálbérek 
továbbra is 5-6 %-os emelkedése mellett -  a fogyasztói áremelkedés 
mértékének 2-3 %-kal történő emelését teszi szükségessé.

A tapasztalat azonban azt mutatta, hogy a jövedelemkiáramlást 
nem lehet olyan mértékben lefékezni, hogy a reálbér évi 3 %-os 
árszintemelkedés mellett is csak 1-2 %-kal emelkedjék. A viszonylagos 
árstabilitásnak az 1968. évi reform keretében kialakított koncepciója 
tehát még ilyen változatban sem képes megfelelni a gazdaságpolitika 
által támasztott követelményeknek. Emellett világossá vált az is, hogy 
rögzített, vagy többé-kevésbé rögzített árak rendszerében a változó piaci 
feltételekhez való alkalmazkodás nem valósítható meg.

A viszonylag sűrűn egymást követő reformkísérletek és 
árrendezések során többször, visszatérően felvetődött a belföldi áraknak 
világpiaci árbázisra való helyezése, a belföldi és a világpiaci árak 
közötti szerves kapcsolat megteremtése. Már az 1959. évi árreform, majd 
az 1968. évi mechanizmusreform előkészítése során is felmerült a 
javaslat, hogy a belföldi árak centrumává ne a nemzeti ráfordításokat,
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hanem a világpiaci árakat tegyék, mert ez szolgálná legjobban a 
központilag szabályozott és a piaci mechanizmusra alapozott rendszer 
közötti gazdasági versenyt.

Ezeket a javaslatokat a hivatalos gazdaságpolitika akkor nem tette 
magáévá. Emiatt árrendszerünk típusa ugyan állandóan változott 
(önköltségi, érték-, termelésiár-típusú árrendszer), de bázisa 
változatlanul a társadalmilag szükséges költséget legjobban kifejezőnek 
tekintett országos ágazati önköltség maradt. Csak a túlnyomórészt 
importból származó alap- és nyersanyagok belföldi árát hozták némileg 
kapcsolatba a világpiaci árakkal.

Az 1968. évi reform során a „kevert árak” rendszerének 
bevezetésével még ezt a laza kapcsolatot is fellazították. Ez a gyenge 
kapcsolat is azonban csak legfeljebb az ármegállapítás időpontjában állt 
fenn, mert a hatósági árszabályozás a világpiaci árváltozásokat nem, 
vagy csak nagyon késleltetve tudta követni.

Ezért mindinkább erősödött az a nézet, amely aztán az új, 1980. 
évi árpolitika alapjává vált, hogy az adott helyzetben -  mivel a 
nemzetközi munkamegosztásba való beilleszkedésünk nagymértékű 
export és import útján valósul meg, és mivel a fejlődés külső és belső 
feltételeinek változása következtében különös súllyal jelentkezik 
nemzetközi versenyképességünk növelésének követelménye -  a 
világpiaci árat kell objektív mércének elfogadni, és a hatékonyság 
növeléséhez, versenyképességünk fokozásához szükséges orientációt a 
belföldi és a világpiaci árak szerves kapcsolatát közvetítő árrendszerrel 
és ármechanizmussal kell biztosítani. Ennek alapján az árrendszert úgy 
kell továbbfejleszteni, hogy annak rugalmassága biztosítva legyen, s a 
hazai árakban, illetve azok arányainak változásában mindig megfelelően 
kifejezésre jussanak a világpiaci árak, a hazai ráfordítások és a piac 
értékítéletének változásai.

Az új koncepció -  20 év óta visszatérő vita után, a megváltozott 
körülmények hatására, aktív árfolyampolitika alkalmazásával egyidejűleg -  
a világpiaci árakat tette az 1980. évi árrendszerünk bázisává. Ezzel az 
árrendszert világpiaci árbázisra helyezte.

Ez az új koncepció az OAÁH közléséből 1978. július 7-én vált 
ismertté. Ennek alapján a szakértők -  a korábbi reformkísérletekkel 
ellentétben -  már valóságos, átfogó reformot reméltek.

Az árrendezéssel kapcsolatos konkrét feladatokat 1978-1979-ben 
több kormányrendelet és OAÁH -  rendelkezés, illetve irányelv -  
szabályozta. Ezek egyik lényeges eleme a 41/1979.(XI.1.) MT. sz.
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rendelet, amely többek között -  a munka jelentőségére és volumenére 
való tekintettel -  az árhatósági jogkört a gazdasági minisztériumokra is 
kiterjesztette.

Az árképzéssel kapcsolatos előírások szerint a megalapozó 
számításokat az 1977 évi tényleges ráfordítások és az 1977. évi 
külkereskedelmi árak alapján kellett elkészíteni úgy, hogy az 1980. 
január 1-jén életbe lépő árak -  a ráfordítások és külkereskedelmi árak 
elemzése, majd 1980. évi szintre történő átárazása, illetve korrigálása 
alapján -  a lehető legjobban tükrözzék az aktuális ráfordítások és a 
külkereskedelmi árak arányait.

A ráfordításokkal kapcsolatban felmerült az eszközlekötési 
járulékkal kapcsolatos probléma. Megállapítást nyert, hogy az 
eszközlekötési járulék túlzottan megterheli az eszközfejlesztést, mivel az 
elvonás tulajdonképpen csak a termékértékbe átmenő nettó eszközérték, 
illetve az ingyenes beruházás értéke, vagyis az állami hozzájárulás után 
lett volna indokolt. A teljes bruttó eszközértéket, tehát a vállalatok saját 
fejlesztési alapjából és hitelforrásból megvalósított fejlesztéseket is 
terhelő elvonás tulajdonképpen kettős terhelést jelentett, ezáltal 
korlátozta az élőmunkát helyettesítő gépesítést és akadályozta a gyártási 
technológiák korszerűsítését.

Ezért már 1972-ben áttértek a nettó érték utáni elvonásra. 1976- 
ban azonban, amikor az ingyenes beruházást megszüntették, az elvonást 
nem módosították, holott akkor már indokolt lett volna annak 
megszüntetése. Ezért az 1980. évi árreform keretében az eszközlekötési 
járulékot eltörölték. Az eszközökkel való ésszerűbb gazdálkodásra való 
ösztönzést pedig a következetesebb nyereségérdekeltség és a 
hitelmechanizmus körébe utalták. Ezzel egyidejűleg a bérjárulékot is 
mérsékelték.

Az árak meghatározásánál figyelembe vehető nyereségszintet a 
lekötött állóeszközök nettó értéke és a forgóeszközök együttes értéke 6 
%-ának, valamint a bérjárulék nélküli bérköltség 6 %-ának összegével 
lehetett figyelembe venni. Lehetővé tették azonban a számítottnál 
magasabb termelői ár kialakítását abban az esetben, ha a nyereséggel 
növelt ráfordítás alacsonyabb, mint az exportár.

A belföldi és a világpiaci árak közötti szerves kapcsolat 
megteremtése céljából a külkereskedelemben résztvevő és 
versenyképesnek minősíthető (kompetitív) ágazatokban -  az 1980. évi 
árreform új elemeként -  bevezették a kompetitív árképzési elvet. E 
szerint az energiahordozók és nyersanyagok belföldi árának a világpiaci
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(nem rubelelszámolású) importárhoz, a készáruk (feldolgozóipari 
termékek) belföldi árának pedig a világpiaci exportárhoz kell igazodnia. 
Az árképzésnek ez a módja -  a feltételezés szerint -  a termelési ágakat 
az exporthatékonyság szempontjából automatikusan rangsorolja, 
másrészt kikényszeríti az anyag- és energiatakarékosságot.

A kompetitívnek nem minősülő termelési ágakban, ahol erre mód 
volt, a helyettesítési és rokoncikkek körében az árarányosításon alapuló 
árképzést alkalmazták. A korábbi normatív nyereséggel pótlékolt 
önköltségi árképzést csak ott engedték meg, ahol sem a kompetitív, sem 
az árarányos árképzés nem volt alkalmazható, pl. az építőiparban. 
Ilyenformán az 1980. évi árreform háromcentrumos (kompetitív, 
árarányos és önköltségi) árrendszert alakított ki.

Az ármechanizmus tekintetében az 1980. évi rendezés az 1968. évi 
reform alapelvét igyekezett megvalósítani, arra törekedett, hogy az árak 
a folytonosan változó kereslet-kínálati viszonyok között valóban 
biztosítsanak helyes orientációt. Ennek megfelelően a piaci 
árautomatizmus hatósági megkötéseinek feloldására, illetve 
minimalizálására törekedett. A korábbi, hatóságilag rögzített (fix) 
árformát megszüntette, a hatósági (maximált) árformába sorolt termékek 
körét számottevően csökkentette, tehát a termékek többségét a szabad 
árformába sorolta.

E tekintetben az 1980. évi árrendezés alapvetően különbözik 
minden korábbitól, mert pl. már az 1959. évi árrendezésnél is célul tűzték, 
hogy a belföldi árak -  az importált anyagok és energia esetében -  az import
árakra, illetve -költségekre épüljenek. Ezt a célkitűzést az árak 
kialakításakor figyelembe is vették. A valóságos importárak azonban már az 
új árak életbeléptetésének napján eltértek attól, amit a rendezésnél számításba 
vettek, mert hatósági, vagy félig-meddig hatósági árrendszerben az árak 
legfeljebb egy napig felelhettek meg azoknak a kritériumoknak, amit a 
rendezés alapjául vettek. Az 1980. évi árrendezés a kötöttségek jelentős 
részének feloldásával ezt a problémát igyekezett megoldani.

Az 1980. évi reform -  az akkori feltételezések szerint -  
faárrendszerünket is a nem rubelelszámolású világpiaci árbázisra 
helyezte. A fatermékeket -  versenyképes alapanyagnak minősítve -  az 
importban vagy az exportban való részesedésüktől függően -  az 
importkövető, illetve az exportkövető kompetitív árképzés körébe 
sorolta. A 6/1979. (XI. 1.) ÁH. sz. rendelkezés szerint:

-  Importkövetők: a fenyő fűrészáru, a bükk fűrészáru, az egyéb 
faipari alapanyagok és félkésztermékek, valamint az erdei fatermékek.
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-  Exportkövetők: A székülés- és támlalcmez, a lakkozott 
farostlemez, a laminált farostlemez, a laminált faforgácslap és a 
cementkötésü faforgácslap.

Az ármechanizmus tekintetében az 1980. évi reform számottevően 
csökkentette a faárrendszer kötöttségeit is:

-  csak az egységes tűzifa, a faragott fenyő gerenda, valamint a 
fenyő, a tölgy, a gőzölt és a gőzöletlen bükk, a nemes- és a hazai nyár 
fűrészáruk, valamint a nyers farostlemez és a nyers faforgácslap árát 
maximálták,

-  az összes többi faterméket a szabad árformába sorolták, ezek 
árát a nem rubelelszámolású importbázison számított fenyő fűrészáruhoz 
viszonyított műszaki-gazdasági értékarányok figyelembe vételével 
állapították meg.

A faanyagok és fatermékek árszintjét -  elvileg -  a fuvar nélküli 
világpiaci árakból kiindulva határozták meg úgy, hogy a legnagyobb 
mennyiségben importált fenyő fűrészáru árát a feltételezett nem 
rubelszámolású világpiaci árszinten állapították meg, az egyéb 
fatermékeknek pedig a fenyő fűrészáruhoz viszonyított árarányát rögzítették a 
feltételezett világpiaci árarányok, valamint a műszaki-gazdasági 
értékarányok alapján, s ezek árát a fenyőfűrészáru árához arányosították.

Az árrendezés lezárása után az új árakat a Mezőgazdasági és 
Élelmezésügyi Minisztérium 1980. január 1-jén megjelent 
ármegállapítási közleményében tették közre. Ennek adatai szerint a 
fatermékek árszintje -  a forgácslap kivételével -  általában számottevően 
emelkedett. Az előző, 1976. évi árrendezéskor életbe léptetett árakhoz 
képest az 1980. január 1-jei árak

fenyő fűrészáruban 47 %-kal
tölgy fűrészáruban 43 %-kal
gőzölt bükk fűrészáruban 39 %-kal
farostlemezben 6 %-kal
egységes kemény tűzifában 19 %-kal

emelkedtek, faforgácslapban viszont 4 %-kal csökkentek.
A farostlemezeknek és a forgácslapoknak világpiaci árakra 

alapozott új árai az 1980. évi költségviszonyok mellett nem fedezték a 
ráfordításokat. Ezek kivételével azonban az értékes lombos fatermékek 
ára -  hosszú idő után -  reményeink szerint ismét a nemzetközi 
árviszonyoknak megfelelő szintre került.

Az 1980. évi árrendezés a magyar fagazdaságot kétségtelenül 
kedvezően érintette, megteremtette a feltételeket ahhoz, hogy a
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faárakban elismerhetők legyenek az erdőgazdálkodás és az elsődleges 
fafeldolgozás társadalmilag szükséges ráfordításai.

1980-ig ugyanis az erdőgazdálkodás -  a mezőgazdasághoz 
hasonlóan -  a termelőeszközök egy része (egyes gépek, erdőfeltárási 
létesítmények) után jelentős állami ártámogatásban részesült, emellett 
különféle adókedvezményeket is élvezett. Jövedelmezősége azonban 
még az 1973. és 1976. évi faárrendezések után -  ilyen feltételek mellett -  
is rendkívül alacsony volt. Az 1980. évi árrendezés keretében 
megvalósított jelentős faárszín vonal-emelés az erdőgazdálkodás számára 
is biztosította a népgazdasági átlagnak megfelelő jövedelemszintet.

E kedvező változás káros következményeként az 1980-as években, 
főleg annak második felében, a nyereségérdekeltség -  az akkori 
ágazatvezetés ösztönzésének hatására is -  mindinkább uralkodóvá vált. 
Ennek következtében egyes erdőgazdaságok vezetői a hosszútávú 
kötelezettségek, az erdőtőkével való gazdálkodás felelősségének 
elhanyagolására, az erdőterv szerinti gazdálkodás követelményeinek 
figyelmen kívül hagyására ragadtatták magukat.

7. Faárrendszerünk továbbfejlesztése az 1980-as években
Az 1980. évi árreform valóban reform volt. A gazdaság egészét 

átfogta és a gazdaságirányítás rendszerének teljes átalakításához 
megteremtette az alapokat. Faárrendszerünk tekintetében mégsem 
tekinthető befejezettnek, teljes értékűnek.

Rövidesen kiderült ugyanis, hogy valamennyi fontosabb 
fatermékünk 1980. január 1-jén életbe léptetett belföldi ára -  a 
szándékolt világpiaci árszintre emeléssel ellentétben -  24-60 %-kal 
elmaradt az irányadó nem rubelelszámolású piaci árszinttől. így tehát az 
1980. évi árrendezés során a fatermékek esetében csak feltételezetten 
valósult meg a hazai árak külpiaci árszintre való emelése.

Az 1980. január 1-jei ármegállapítást követően már 1980. április 
1-jén árváltoztatásra, újabb áremelésre volt szükség. Az 1980. január 1- 
jei árakhoz képest a termelői árak április 1-jén

fenyő fűrészáruban 48 %-kal
tölgy fűrészáruban 49 %-kal
gőzölt bükk fűrészáruban 55 %-kal
farostlemezben 30 %-kal
faforgácslapban 14 %-kal
egységes kemény tűzifában 33 %-kal
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emelkedtek. Amint később kiderült, ezzel sem sikerült -  egyetlen 
termékben sem -  megközelíteni a nem rubelelszámolású piaci árakat.

A nemzetközi árakra való áttérés előkészítő munkái és az 1980. év 
eleji áremelések idején a második világpiaci energia- és nyersanyag
árrobbanás folyamata zajlott. A hazai faárakat akkor próbálták világpiaci 
árszintre beállítani, amikor a nemzetközi faárak gyors ütemben 
emelkedtek. 1980 végétől kezdve azonban -  a kiteljesedő világgazdasági 
válság következtében -  a faárak rohamosan csökkenni kezdtek, s a hazai 
felhasználók nyomása is megindult a faárak csökkentésére. Ekkor 
égetően szükségessé vált, hogy kidolgozzuk a nemzetközi faárak hazai 
adaptációjának és a belföldi árak világpiaci árbázison történő 
vezérlésének módszerét, hogy a további árváltoztatásokat ennek 
figyelembevételével lehessen végrehajtani.

Az 1980. évi reform ugyanis a belföldi faáraknak az 1980. évi 
rendezést követő években a világpiaci árakhoz igazodó, lényegében 
automatikus vezérlését

-  a fenyő fűrészáru nem rubelrelációjú piaci ármozgásának 
követésével, valamint

-  a világpiaci árarányok stabilitását feltételezve, az 1980. év 
elején életbe léptetett faárrendszer fenyő fűrészáruhoz viszonyított 
árarányainak rögzítésével tervezte megoldani.

Már az 1980. január 1-jei új árak életbe léptetését követő első 
elemzések során megállapítást nyert azonban, hogy

-  a világpiaci árarányok stabilitására vonatkozó feltételezés nem 
tartható, a hazai fatermékek árvezérléséhez nem elegendő a fenyő 
fűrészáruhoz viszonyított árarányok egyszeri rögzítése és csupán a fenyő 
fűrészáru árváltozásának nyomon követése; a megfigyelést több 
fatermék árváltozására is ki kell terjeszteni,

-  a világpiaci árak változásának nyomon követésére alkalmas 
információs bázis nem áll rendelkezésre, az 1980. évi árrendezést is 
gyakorlatilag eseti, „ad hoc” információkra kellett, illetve lehetett csak 
alapozni,

-  az „ad hoc” árinformációk specifikációs tartalma és azoknak a 
hazai árrendszerrel való kapcsolata nem tisztázott, ennélfogva az 1980. 
évi rendezés során csak feltételezetten valósult meg a hazai áraknak nem 
rubelrelációjú piaci árszintre való helyezése.

Ezek alapján a belföldi faáraknak nyugat-európai piaci árbázison 
történő vezérlése érdekében
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-  mindenekelőtt ki kellett építeni a fatermékekre vonatkozó 
következetes, megbízható és lehetőleg az árarányok változásának 
nyomon követésére alkalmas részletességű nemzetközi árinformációs 
bázist,

-  legalább egyszeri tételes felülvizsgálattal meg kellett teremteni 
az alapot a hazai és a tőkés piaci árszint összehasonlításához,

-  ezt követően lehetett kidolgozni az árvezérlés módszerét.
Az ezzel kapcsolatos előkészítő munkát -  árhatósági rendelkezés 

hiányában -  a MÉM Közgazdasági Főosztályának erdészeti osztálya 
végezte el, a következők szerint.

Az árinformációs bázis kiépítése
A belföldi faárak tőkés piaci árak alapján történő vezérlésére alkalmas 
információs bázis kiépítésével kapcsolatban

-  mindenekelőtt meg kellett határozni az információs bázissal 
szemben támasztandó követelményeket,

-  felül kellett vizsgálni a rendelkezésre álló hazai 
árinformációkat, és fel kellett tárni a követelményeknek megfelelő 
nemzetközi árinformációkat, s ezek alapján lehetett kiépíteni az 
árvezérlés információs bázisát.

A követelményeket illetően az árinformációs bázisnak a reláció-, 
az információtartalma és az időszakosság tekintetében is megfelelőnek 
kell lennie.

-  A reláció vonatkozásában egyrészt a tárgyalt termék nemzetközi 
forgalma, másrészt a nem rubelrelációjú országokból származó hazai 
import, illetve az oda irányuló export tekintetében jellemzőnek kell lennie.

-  Az információ tartalma tekintetében egyrészt mind a termék, 
mind a paritás, és -  lehetőleg -  mind az árszerkezet vonatkozásában 
pontosan specifikáltnak, másrészt megfelelő részletességűnek kell lennie.

-  z időszakosságot tekintve mindenekelőtt az azonos, részletesen 
specifikált termékre vonatkozólag hosszú távon rendszeresnek és 
folyamatosnak, másrészt időszerűnek kell lennie, lehetőleg legkésőbb a 
tárgyidőszakot követő 2 hónapon belül rendelkezésre álló havi 
adatszolgáltatásra kell épülnie.

Az árinformációs bázissal szemben támasztandó követelmények 
közül mindenekelőtt a relációval, a világpiaci ár fogalmának 
meghatározásával, a főpiacok kijelölésével összefüggő, kb. 20 év óta 
megoldatlan, problémát kellett tisztáznunk.
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A világpiacon az áralakulást a legnagyobb exportáló és importáló 
országok irányítják. A többi ország árai általában ezekhez az ún. főpiaci 
árakhoz igazodnak. Ezért világpiaci árakon a főpiaci árakat értik. A 
legnagyobb volument képviselő, homogén cikkek főpiaci árait a tőzsdék 
is jegyzik. A fatermékek közül ilyen, tőzsdén jegyzett termék csupán a 
fenyő fűrészáru és a fehérített fenyő cellulóz. Világpiaci árként ezek 
tőzsdei árát tartják nyilván.

Az egyes termékek főpiacai természetesen eltérők, attól függően, 
hogy az illető termék termelésében, illetve nemzetközi kereskedelmében 
mely ország játssza a főszerepet.

A fenyő fűrészárunak pl. Európában -  Kanadát nem számítva -  
három főpiaca van: a skandináv (svéd és finn), az osztrák és a szovjet 
piac. A FAO és az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága statisztikai 
évkönyvek szerint e három főpiac forgalmazza Európa és a Szovjetunió 
összes fenyő fűrészáru exportjának mintegy 83 %-át. Az adatok szerint a 
nyugat-európai országok fenyő fűrészáru-forgalmában a skandináv- 
angol piac játssza a döntő szerepet, ezért a svéd „us” minőségű f.o.b. 
(feladóállomási) fenyő fűrészáru árakat jegyzik világpiaci árként.

A lombos fűrészárupiac megközelítőleg sem annyira élesen 
differenciált, mint a fenyő fűrészárué. A legnagyobb exportáló országok 
Jugoszlávia, Franciaország, Románia és az NSZK. Ezek az országok 
Európa összes lombos fűrészáru exportjának 64 %-át forgalmazzák. 
Ezek közül Románia exportjának döntő hányadát a Szovjetunió veszi fel. 
így a nyugat-európai piacon elsősorban Jugoszlávia és Franciaország, 
mellettük az NSZK játssza a fő szerepet. Ezek együttes exportja a 
nyugat-európai exportnak 72 %-át képviseli. így lombos fűrészáruban 
kétségtelenül ezek számítanak főpiacnak. A lombos fűrészáru 
sokfélesége (tölgy, bükk stb.) miatt a főpiaci árakat a tőzsdén nem 
jegyzik. így világpiaci árként nyilvántartott lombos fűrészáru ár nincs.

Farostlemezben a nemzetközi piac -  a lombos fűrészáruhoz 
hasonlóan -  erősen megosztott. A nyugat-európai piacokon a döntő 
szerepet a skandináv országok (Svédország, Finnország), mellettük 
Lengyelország és Franciaország játssza. A számunkra jellemző kemény 
farostlemezben Svédország Európa összes exportjának 26 %-át, 
Lengyelország 16 %-át, Franciaország 9 %-át, Finnország 7 %-át 
képviseli. Ezek alapján farostlemezben főpiacnak egyértelműen 
Svédország számít. A világpiaci árlistán a farostlemez ugyancsak nem 
szerepel.

51



A forgácslapok európai piaca ugyancsak meglehetősen 
megosztott. A főszerepet Belgium, az NSZK, Ausztria és Svédország 
játssza. E négy ország Európa összes forgácslap exportjának 65 %-át 
forgalmazza. A számunkra jellemző bútoripari forgácslapban főpiacnak 
Ausztriát, másodsorban az NSZK-t lehet tekinteni, mivel a többi ország 
elsősorban pozdorjalapot vagy építőipari forgácslapokat forgalmaz. A 
faforgácslap -  viszonylag kis volumenénél fogva -  a világpiaci árlistán 
szintén nem szerepel.

A nemzetközi forgalom alapján -  fentiek szerint -  megjelölt 
főpiacok a hazai ellátás (import) és az export tekintetében is általában 
elfogadhatók főpiacnak.

A reláción, a főpiacok kijelölésén kívül az árinformációs bázissal 
szemben támasztandó követelmények közül az információ tartalmának 
van a legnagyobb jelentősége. Megbízható faárvezérlés ugyanis csak
-  mindenekelőtt -  a termék vonatkozásában pontosan specifikált, a fafaj, 
a minőség és a méret tekintetében pontosan meghatározott választékra 
vonatkozó árak alapján lehetséges. A méret és minőség tekintetében 
esetenként változó összetételű termékcsoportok átlagárait tartalmazó 
információs bázis a hazai árak vezérlésére nem alkalmas, mert az 
összetétel változása a tényleges árváltozástól lényegesen eltérő 
tendenciát jelenthet. (Pl. adott termékcsoporton belül a jobb minőségű, 
értékesebb termékek arányának növekedése az átlagár emelkedését 
idézheti elő anélkül, hogy a termékcsoport egyes konkrét árai 
emelkednének.)

Az adatbázis információ tartalmának pontos specifikációja 
nemcsak az árváltozások követéséhez, hanem a hazai és a nemzetközi 
árszint összehasonlításához is nélkülözhetetlen. Csak pontosan 
specifikált termék főpiaci árát lehet a hazai árlista konkrét tételével 
összehasonlítani, illetve azonosítani.

Az információ tartalma szempontjából -  a termék specifikációján 
kívül -  alapvető követelmény az árstatisztikának a paritás, és lehetőleg 
az árszerkezet tekintetében is, tisztázott és tartalmilag azonos, vagy 
legalábbis azonosítható volta.

Az adatszolgáltatás időszakosságával összefüggő követelmény, 
mindenekelőtt a tartalmilag azonos (változatlan) felépítésű, rendszeres 
adatszolgáltatás lényegében szintén az előzőkben tárgyaltak miatt 
minősül alapvető követelménynek.

A nemzetközi kereskedelem pontosan specifikált termékei ugyanis 
többségükben közvetlenül nem, hanem csak tételes elemzéssel (termék-
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és árösszehasonlítással) azonosíthatók a hazai termékekkel, s azok 
áraival. Ezt az összehasonlítást azonban -  pontosan specifikált külföldi 
termékárak és ezekre vonatkozó rendszeres adatszolgáltatás esetén -  egy 
alkalommal elvégezve, az adatbázis folyamatos, megbízható árvezérlésre 
alkalmasnak tekinthető.

Ezért hazai árbázisként felhasználható árközlésnek csak pontosan 
specifikált termékre vonatkozó, rendszeres, lehetőleg hivatalos 
árközléseket lehet elfogadni. Nem lehet az árvezérlés alapja az 
esetenkénti import beszerzési ár .Egyrészt azért, mert az esetenkénti 
beszerzést nem lehet jellemzőnek elfogadni, másrészt azért, mert az eseti 
beszerzés során kialakított ár szubjektív tényezőket tartalmazhat. Végül 
azért sem, mert az eseti beszerzéssel nem lehet a specifikáció 
azonosságát biztosítani, azt minden esetben tételes összehasonlító 
vizsgálattal kell ellenőrizni.

Az információs bázis kiépítésével kapcsolatos másik feladat a 
rendelkezésre álló hazai és külföldi árinformációk felülvizsgálata, és -  a 
követelményeknek megfelelő források alapján -  az árvezérlés konkrét 
információs bázisának kijelölése.

Az 1980. évi árrendezést követően az OAÁH -  a hazai 
árinformációs bázis megteremtése céljából, a külkereskedelmi statisztika 
és termékjegyzék alapján -  egyes termékekre vonatkozólag előírta a 
külkereskedelmi árak alakulásának statisztikai megfigyelését, azzal a 
céllal, hogy ez a belföldi árak vezérléséhez alapul szolgáljon. A 
megfigyelésbe 15 faterméket (fenyő fűrészáru, tölgy fűrészáru, bükk 
fűrészáru, lágy lombos fűrészáru, farostlemez, faforgácslap, tölgy 
lemezipari rönk, bükk lemezipari rönk, nyír papírfa, nemes nyár papírfa, 
lucfenyő papírfa, száraz enyvezett lemez, felületkezelt lemez, 
felületkezelt bútorlap, egyéb lemezipari termék) vontak be.

A külkereskedelmi árstatisztika elemzése alapján azonban 
megállapítható volt, hogy az sem a relációval, sem pedig -  legfőképpen -  
az információ tartalmával kapcsolatos követelménynek nem felel meg.

-  A reláció tekintetében az adatok nemcsak a jellemző tőkés 
főpiaci beszerzések és eladások, hanem az árképzés tekintetében azoktól 
lényegesen eltérő, a szocialista országokkal lebonyolított 
dollárelszámolású forgalom adatait is magukban foglalják.

-  A jelenlegi hazai külkereskedelmi árstatisztikával kapcsolatos 
legsúlyosabb probléma azonban az információ tartalmával, a 
termékspecifikációval függ össze. Annak ellenére ugyanis, hogy a 
statisztika a termékjegyzék 9 számjegyéig meghatározott terméket
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tartalmaz, a termék árszínvonala és árváltozása szempontjából döntő 
jelentőségű minőségi és méreti jellemzők tekintetében mégsem kellően 
specifikált. Adatai lényegében a minőség és a méret tekintetében változó 
összetételű termékcsoportokra (pl. fenyő fűrészáru), és nem -  a 
követelményeknek megfelelő -  pontosan meghatározott termékekre 
vonatkoznak.

Mindezek alapján a hazai külkereskedelmi faárstatisztika az árak 
vezérlésére nem alkalmas.

A nemzetközi árinformációkat illetően több tőkés országban egyes 
szakmai hetilapok (Holz-Zentralblatt, Holz-Kurier, EUWID) kitűnő, 
időszerű piaci- és árinformációkat közölnek. Ezek azonban általában 
egyrészt tartalmilag nem annyira rendszeresek, másrészt specifikációjuk 
sem annyira pontos, hogy az információs bázissal szemben támasztandó 
követelményeknek meg tudnának felelni.

Ezeket a követelményeket csak hivatalos állami statisztikai 
adatszolgáltatás tudja kielégíteni. Ilyennek lehet tekinteni:

-  z NSZK Statisztikai Hivatalának a „Preise und Preisindizes” 
című kiadványaiban, valamint

-  a franciaországi „Entre d’Etudes de l’Economie du Bois”-nak 
az „Informations Bois”-ban megjelenő hivatalos árközléseit.

Az NSZK havonta megjelenő hivatalos kiadványai a tárgyhónapot 
követő második hónapban, tehát az időszerűség követelményének 
megfelelően, minden tekintetben pontosan specifikált adatokat közölnek 
az NSZK

-  fenyő fűrészáru importárainak alakulására, a skandináv, osztrák 
és a szovjet piacra vonatkozólag; a skandináv és a szovjet piac 
tekintetében c.i.f. (leadóállomási), az osztrák piacra vonatkozólag f.o.b. 
(feladóállomási) paritásban,

-  Svédországból származó farostlemez importjának áralakulására, 
c.i.f. paritásban, valamint

-  a tölgy és bükk (boules) fűrészáru termelői árainak alakulására, 
országrészenként, ezen belül a számunkra is piacot jelentő Bajorországra 
vonatkozólag is, f.o.b. paritásban.

A hivatalos francia kiadvány negyedévenként, a tárgyidőszakot 
követő második hónapban, ugyancsak minden tekintetben pontosan 
specifikált adatokat közöl a tölgy és bükk (boules) fűrészáru francia 
termelői áralakulására vonatkozólag, f.o.b. paritásban.

Arinformációs bázisunkat ezekre a hivatalos árinformációkra 
alapozhatjuk. Mivel azonban ezek a forgácslapot nem tárgyalják, erre
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vonatkozólag csak az EUWID nyújt időszakonként árközléseket, 
információs bázisunkat a forgácslap tekintetében ennek adataira kell 
építenünk.

Az információs bázisnak ily módon történő kialakítása, s az 
árinformációk és a devizaárfolyamok rendszeres nyilvántartása lehetővé 
teszi, hogy az árvezérlést ne „ad hoc” adatok alapján végezzük.

A hazai és a nyugat-európai piaci árszint összehasonlítása
Az információs bázis kiépítését követően, a hazai faárak főpiaci 
árbázison történő vezérléséhez szükséges az információs bázisban 
tárgyalt főpiaci árak és a megfelelő hazai árak közötti -  az 1980. évi 
rendezéssel szándékolt, de a valóságban meg nem valósított -  szerves 
kapcsolat létrehozása, a külpiaci és a hazai árak összehasonlítása.

Az információs bázis adatai ugyanis bár pontosan specifikált 
termékekre vonatkoznak, a hazai árjegyzék tételeivel -  az érintett 
országoknak a magyar szabványoktól eltérő szabványai és szokványai 
miatt -  közvetlenül nem azonosíthatók. A nemzetközi árstatisztikának 
nincs olyan tétele, amely a minőség és a méret tekintetében megfelelne a 
hazai árjegyzék valamely tételének. Az információs bázis adatainak a 
hazai árjegyzék adataival történő tételes összehasonlítása nélkül viszont 
nem lehet világpiaci árszinten rögzített hazai árrendszerről és a hazai 
áraknak főpiaci árak alapján történő vezérléséről beszélni.

Megbízható árösszehasonlítás pedig csak szakszerű 
termékazonosítás alapján lehetséges. Ezért első lépésként az információs 
bázis minden tételét -  a termékspecifikáció tekintetében -  a hazai 
szabványok alapján be kell azonosítani a belföldi árjegyzékkel. Ennek 
érdekében -  feltételezve, hogy az egyes termékek jelenlegi belső (a 
minőségi osztályok és méretek közötti) árarányai megfelelnek a józan 
műszaki értékítéletnek -  az információs bázisban tárgyalt termékek 
mindegyikének belföldi árakon számított értékét 20-30 m3-es 
próbaszállítmányoknak a magyar szabványok szerinti átosztályozásával, 
indokolt esetben próbatermelést végezve, s a paritás eltéréseit 
figyelembe véve összehasonlítjuk az érvényes devizaszorzóval számított 
külpiaci értékével. így meghatározzuk a jelenlegi belföldi és a főpiaci 
árak közötti árszínvonalbeli eltérés mértékét.

Az árak összehasonlítása során
-  a paritás tekintetében a belföldi (feladóállomási) áraktól eltérő 

külpiaci (c.i.f.) árakat a MAHART közlése alapján: szovjet-NSZK 
relációban a fenyő fűrészárura vonatkozólag 42,5 DM/m3, skandináv-
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NSZK relációban a fenyő fűrészárura vonatkozólag 50,0 DM/m3, a 
farostlemezre vonatkozólag 120 DM/t = 0,384 DM/m^ hajó fuvarköltség 
levonásával kell a hazai árakkal összehasonlíthatóvá tenni,

-  a fenyő fűrészárunak az információs bázisban szereplő, az 
NSZK három különböző relációból származó importjára vonatkozó 
három árból a három relációnak az NSZK 1980. évi importja alapján 
számított, súlyozott átlagárát vetjük össze a termékösszehasonlítással 
nyert belföldi árral; az összevont főpiaci átlagárat -  az 1980. évi FAO 
évkönyv adatai alapján -  az alábbi súlyszázalékokkal kell számítani: 
Skandinávia 58 %, Ausztria 21 %, Szovjetunió 21 %,

-  a tölgy fűrészáru esetében az összevont főpiaci átlagárat -  az 
NSZK és Franciaország piaci részaránya alapján -  az NSZK-ra 
vonatkozó árinformációk 33,4 %-os, a franciaországi információk 66,6 
%-os súlyarányával számítjuk.

A fenyő fűrészáru esetében az összehasonlítás úgy történt, hogy a 
főpiacokról származó 20-30 m3-es próbaszállítmányt az ÉRDÉRT 
vállalat fenyőtelepén a magyar szabvány szerint szétosztályoztuk, majd 
hozzárendeltük a belföldi árjegyzék árait, és kiszámítottuk az importált 
minták értékét magyar termelői árakon. Ezt szembeállítottuk az aktuális 
árfolyamokkal Ft-ra átszámított főpiaci árakkal, és a mértékadó 
nemzetközi árakhoz viszonyítva megállapítottuk a belföldi árak eltérését.

A tölgy és bükk fűrészárunál szintén elvégeztük az előbbi 
összehasonlításokat, ezeknél azonban további vizsgálatokra is szükség 
volt. A főpiaci mintákat a hazai analóg tételekkel bútoralkatrésznek 
dolgoztattuk fel, és a főpiaci és hazai termékek között a kihozatali 
értékek összehasonlításával minőségi arányokat határoztunk meg. Azt 
tapasztaltuk, hogy a magyar tölgy fűrészáru 76 %-os értékű a franciához, 
a magyar bükk pedig 87 %-os értékű az NSZK-belihez viszonyítva.

A faforgácslap és a farostlemez esetében a főpiaci és hazai 
termékek összehasonlítása a vonatkozó szabványok tételes 
összevetésével történt. Ennek eredményeként megállapítottuk, hogy a 
főpiaci termékekhez képest a magyar forgácslap 96 %-os, a belföldi 
farostlemez 89 %-os minőségű.

A főpiaci árak alapján történő árvezérlés módszere
Hazai faárrendszerünket -  a követelményeknek megfelelő nemzetközi 

árinformációk korlátozott volta miatt -  nem lehet minden részletében a 
főpiaci árak alapján vezérelni.
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-  Nemzetközi árinformációk alapján közvetlenül csak a 
legfontosabb főtermékek (fenyő fűrészáru, tölgy fűrészáru, bükk fűrészáru, 
nyers farostlemez, nyers faforgácslap) áralakulását lehet szabályozni.

-  A többi fatermék áralakulása csak a főtermékhez viszonyított, 
mindenkori műszaki-gazdasági értékarányok alapján irányítható.

A nemzetközi árinformációk alapján közvetlenül szabályozható 
fótermékek árvezérlése az ámyilvántartás alapján, a fopiaci árakhoz igazodva

-  a belföldi és a főpiaci ár közötti eltérés meghatározása,
-  a külpiaci ártendencia elemzése és
-  az esetleges áreltérítés indokolt számszerű mértékének megha

tározása alapján történhet.
Elsősorban a termékösszehasonlító vizsgálattal meg kell állapítani 

az egyes főtermékek belföldi és főpiaci ára közötti árszínvonalbeli 
eltérést, vagyis az érvényes belföldi és a főpiaci ár indexét. A 100-nál 
nagyobb belföldi/külpiaci árindex a belföldi ár csökkentésének, 100-nál 
kisebb árindex a belföldi ár emelésének mérlegelését indokolhatja.

A nemzetközi árinformációk -  bár pontosan specifikált termékekre 
vonatkoznak, az egyes termékek hazai és külpiaci méret és minőség 
szerinti belső összetételének eltérése miatt -  csak az illető termék 
átlagárának vezérlésére használhatók. Az egyes termékek minőség és 
méret szerint differenciált választékai árának vezérlése csak az egyes 
választékok műszaki-gazdasági értékarányainak figyelembevételével, 
annak alapján történhet.

A termék- és árösszehasonlítás csak egy bizonyos időpontban 
érvényes külpiaci áraknak a hazai árakkal történő összehasonlítására 
vonatkozik. Ezért az árfelülvizsgálat időszakosságára való tekintettel -  a 
hazai árak vezérléséhez a külpiaci áraknak a nyilvántartás szerinti, a 
legutolsó árfelülvizsgálat óta mutatkozó változási irányát is figyelembe 
kell venni. Ez történhet oly módon, hogy pl. az ámyilvántartásban 
szereplő utolsó három havi ár átlagát tekintjük irányadó főpiaci árnak, és 
a belföldi árak változtatásának mértékét ennek figyelembevételével 
határozzuk meg.

Az árösszehasonlítás alapján indokoltnak mutatkozó belföldi 
árváltoztatás mérlegelése során esetenként áreltérítést indokolt 
alkalmazni:

-  a fenyő fűrészáru esetében -  az ellátás nagy mértékű 
importhányadára való tekintettel, a takarékosság előmozdítása érdekében -  
a külpiaci árakat 5-8 %-kal meghaladó belföldi árak fenntartása,
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-  a tölgy fűrészáru esetében -  az ellátás belföldi forrásainak 
bővítési lehetőségeire való tekintettel -  a külpiaci árakhoz képest 8-10 
%-os negatív áreltérítés érvényesítése,

-  a bükk fűrészáru esetében a külpiaci árakkal azonos belföldi árak,
-  a farostlemez és a faforgácslap esetében -  a fenyőhelyettesítés 

és a belföldi felhasználás előmozdítása érdekében -  a külpiaci árakhoz 
képest 5-8 %-os negatív áreltérítés érvényesítése lehet indokolt.

A nemzetközi árinformációk alapján közvetlenül nem 
szabályozható fatermékek belföldi árát legmegbízhatóbb 
termékcsoportonként a külpiaci árakkal vezérelt főtermékek árához 
viszonyított árarányokkal szabályozni. Minden más alapra helyezett 
vezérlési módszer az árak kialakítását -  a módszeres termékazonosítás 
hiánya miatt -  megbízhatatlanná teszi.

Az árarányokkal történő vezérlés szükségessé teszi az egyes 
főtermékekhez csatlakoztatható termékcsoportok, másrészt azok egyes 
választékainak a főtermékhez viszonyított árarányának egyszeri 
alkalommal történő meghatározását és rögzítését. Árarányokkal 
vezérelhető termékcsoportok főtermékenként a következők lehetnek:

-  Fenyő fűrészáru: fenyő bányaszéldeszka, nyár, fűz és egyéb 
lágy lombos fűrészipari termékek (fűrészáruk, gerenda, zárléc, láda, 
ládadeszka, zárléc).

-  Tölgy fűrészáru: cser, akác, kőris, gyümölcs, szil és szelíd 
gesztenye fűrészipari termékek (fűrészáruk, gerenda, zárléc, 
bányabéléspalló, aknafa, aknakas-vezetőléc, hordódonga, vasúti talpfa, 
nyers parkettléc, szegélyléc, bútorléc) és e fafajokból készült furnérok.

-  Bükk fűrészáru: gyertyán, juhar-jávor, éger, hárs és nyír 
fűrészipari termékek (fűrészáruk, gerenda, zárléc, seprőnyélléc, vasúti 
talpfa, nyers parkettléc és szegélyléc, bútorléc), e fafajokból készült 
furnérok és minden lombos fafajból készült bányaszéldeszka.

-  Farostlemez: rétegelt lemezek, székülés- és támlalemezek.
-  Faforgácslap: léc- és furnérbetétes bútorlapok, pozdorjalapok.
A főtermékek és kísérő termékeik alapanyagainak (rönk, rostfa) 

belföldi árát az egyes termékek anyagköltség-hányadaival helyesbített 
főtermék-árindex-szel lehet meghatározni. Minden egyéb, gyakorlatilag 
jelentéktelen erdei fatermék áralakulását a piaci automatizmusra lehet 
bízni. A papírfa árát rostfaárkövetőnek kell tekinteni. A lakkozott és 
laminátos farostlemez, valamint a laminátos forgácslap árát a nyers 
farostlemez, illetve forgácslap árából, a rárakódó költségek 
hozzáadásával célszerű képezni.
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A főtermékekhez igazodó kísérőtermékek 1982-ben, majd az 
1980-as évek második felében életbe léptetett irányárait már lényegében 
az előzőkben leírt elvek alapján alakították ki.

A fejlesztés utolsó szakasza
A fatermékek belföldi árainak főpiaci árak alapján történő 

vezérlését célzó eljárás kidolgozása és ennek keretében a termék- és 
árösszehasonlító vizsgálatok végrehajtása 1980 közepétől 1982 közepéig 
tartott. Az időközben kiteljesedő, előzőkben már említett világgazdasági 
válság hatására a bükk fűrészáru árát már 1981. február 1-jén 
csökkenteni kellett. 1982. június 1-jén újabb hatósági árváltoztatásra 
került sor, amikor -  a tűzifa kivételével -  már mindegyik kiemelt 
fatermék belföldi árát számottevően csökkentették.

Az időközben végrehajtott termék- és árösszehasonlító vizsgálatok 
adatai arra utaltak, hogy -  a belföldi áraknak a főpiaci árakhoz igazodó 
vezérlésére kidolgozott módszer alkalmazásának eredményeként -  az 
1982 júniusában életbe léptetett belföldi árak már sokkal jobban 
megközelítették a főpiaci árakat, mint az 1980. januáriak. Az 1980. 
január 1-jei árak a főpiaci áraktól még mindegyik termék esetében 
jelentős mértékben elmaradtak az 1982. június 1-jei árak pedig a fenyő 
és a bükk fűrészáru esetében már némileg meghaladták, a tölgy 
fűrészáru, valamint a farostlemez és a faforgácslap esetében pedig az 
1980. évinél már jóval kisebb mértékben maradtak el a főpiaci áraktól.

Termék Főpiaci/belföldi árindex
1980.1. 1982. VI.

Fenyő fűrészáru 132,8 87,7
Tölgy fűrészáru 159,6 112,0

Gőzölt bükk fűrészáru 123,6 98,6
Farostlemez 137,6 119,3
Faforgácslap 140,0 112,2

E kedvezőnek mondható kezdeti tapasztalatok alapján, valamint az 
árvezérlés pontosítását és továbbfejlesztését célzó, 1982-83-ban 
elvégzett újabb termék- és árösszehasonlító vizsgálatok eredményeinek 
felhasználásával a MÉM -  árhatósági jogkörében -  1985. május 27-én 
kiadta az erdei fatermékek, faipari alapanyagok és félkésztermékek 
termelői árának megállapítását és árváltoztatását szabályozó 7002/1985. 
(MÉM. É. 7.) számú irányelvet. Ez a rendelkezés -  gyakorlatilag az
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előzőkben tárgyaltak alapján -  termékenként minden részletre 
kiterjedően első alkalommal szabályozta a fatermékek hazai termelői 
árainak irányadó főpiaci árak alapján történő vezérlésével kapcsolatos 
teendőket. így ez a piacgazdasághoz vezető árképzés első 
forgatókönyvének tekinthető.

Ezzel -  végre nem csak rendeletileg deklaráltan, vagy 
feltételezetten, hanem hiteles tényszerűséggel -  valóban megvalósult 
faárrendszerünknek nem rubelrelációjú főpiaci árbázisra való helyezése 
és ezen a bázison történő folyamatos vezérlése.

Ez a rendelkezés a fatermékeket az 1980. évi 
reformintézkedésektől eltérően nem az „Importárkövetők” és 
„Exportárkövetők”, hanem „Tételes árkövetésre kijelölt” és „Tételes 
árkövetésre ki nem jelölt” termékek csoportjába sorolta. Számottevően 
csökkentette az árszabályozás kötöttségeit is: Az 1980. január 1-jén még 
maximált árformába tartozó nemes nyár és hazai nyár fűrészárut, 
valamint a síkpréselt farostlemezt és a faforgácslapot is szabad 
árformába sorolta át.

A „Tételes árkövetésre kijelölt termékek”-re vonatkozólag 
kötelezően előírta a termelői áraknak 3 havonként ismétlődő 
felülvizsgálatát és indokolt esetben azok változtatását. Az árváltoztatás 
akkor esedékes, ha a belföldi ár ±5 %-nál nagyobb mértékben tér el az 
irányadó főpiaci ártól. Ilyenkor a belföldi árat a főpiaci árszintre kell 
beállítani. Ebbe a csoportba sorolja az Irányelv a továbbra is maximált 
árformába tartozó fenyő, tölgy és bükk fűrészárut, valamint a szabad 
árformába átminősített farostlemezt és faforgácslapot.

„Tételes árkövetésre nem kijelölt termékek” a továbbra is 
maximált árformába tartozó egységes tűzifa és a fenyő faragott gerenda.

A 7002/1985. MÉM. sz. irányelvnek új eleme az „irányáras” 
árforma bevezetése. Az irányárak tájékoztató jellegűek, a változtatás 
lehetőségét nem korlátozzák, a termelők számára az alkalmazásuk nem 
kötelező, de azoktól az eladó és a vevő közös megegyezéssel mindkét 
irányban eltérhet. Az Irányelv ebbe a csoportba sorolja a fenyő hengeres 
választékokat, az akác és a nemes nyár fűrészárut, valamint a tölgy és 
bükk vasúti talpfát, továbbá a szocialista importból származó, síkpréselt 
(nyers) faforgácslapot, a kemény (nyers) farostlemezt és a síkpréselt 
rétegelt lemezt, végül az egyéb szabadáras fatermékeket is.

Az 1980-as évek második felében -  a tűzifa jóformán évről évre 
ismétlődő áremelése és a tölgy fűrészárunak 1987. április 1-jén az 1985. 
évihez képest életbe léptetett 12 % -os áremelése kivételével -  már
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általában csak irányár-megállapításra került sor, elsősorban a fenyő és 
lombos hengeres faválasztékok, és egyes, korábban maximált árformába 
sorolt termékek körében is.

1987 április 30-án a MÉM -  a 7002/1985. MÉM. sz. irányelvhez 
képest kevés kiegészítéssel kiadta a 7001/1987. MÉM. sz. irányelvet a 
főpiaci árkövetésről. Ezt követően az 1988. május 6-án hatályba lépő 
24/1988. (IV.8.) MT. sz. rendelet a gazdasági minisztériumok számára a 
41/1979. (XI. 1.) MT. sz. rendelettel adott árhatósági jogkört megszüntette, s 
azt csak az OAÁH és a helyi hatóságok számára tartotta fenn.

Faárrendszerünk történetének ezt a sok gonddal és problémával 
terhelt 45 éves időszakát az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. törvény zárta le, annak kinyilatkoztatásával, hogy az árak 
legfőbb szabályozója a piac és a gazdasági verseny, ezért az árat az 
ügyekben résztvevő felek megállapodása alapján, lehetőleg állami 
beavatkozás nélkül kell kialakítani. Ennek alapján a törvény a korábbi 
árszabályozási rendszert teljesen felszámolta. A fatermékek közül 
egyedül az egységes tűzifa továbbra is maximált termelői árának 
megállapításával, illetve árváltoztatásával kapcsolatos jogkört tartotta 
fenn, a földművelésügyi miniszter illetékességével. Az összes többi 
fatermék árvezérlését a piac hatáskörébe utalta.

A törvény értelmében valamennyi 1990. december 31. előtt hozott, 
fatermékekkel összefüggésben tett árintézkedés -  az egységes tűzifára 
vonatkozó, említett intézkedés kivételével -  hatályát vesztette. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy a jövőben a fapiac szereplői üzleti 
tevékenységük során az árvezérlésnek az 1980-as évek folyamán 
kialakított és a 7001/1985. MÉM. sz. irányelvben közölt ismereteket nem 
alkalmazhatnák, sőt talán nem túlzás azt állítani, hogy ezek a korábbi, 
gondokkal terhelt rendszerből átvezethetnek a piacgazdaságba.

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy faárrendszerünk 
fejlődéstörténete hű tükre a magyarországi szocialista rendszer 
történetének. A „tervszerű arányos fejlődés”, mint a szocialista 
gazdasági rend alapvető, elérendő követelménye, egyre nyilvánvalóbban 
zsákutcába jutott. A „tervszerűség” sem az általunk most vizsgált 
fagazdaságban, sem a népgazdaság egészében nem érvényesült. Az 
„arányosság” kritériumát pedig csak a gazdasági szerkezet lényeges, a 
kor követelményeinek megfelelő módon való átalakításával lehetett 
volna megközelíteni. Erre azonban az ország politikai vezetése nem
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vállalkozott, sőt az esetleges ilyen irányú kezdeményezéseket is 
visszaszorította. Ennek következtében aztán a „fejlődés” is elmaradt, s a 
jelszó „a vívmányok megőrzése” lett. Ezt azonban csak jelentős nyugati 
kölcsönökkel lehetett elérni. S mind Nyugaton, mind itthon egyre 
világosabbá vált: a rendszer már csak „agonizál”, és a „felépülésére” 
nincsen remény.

A faárrendszert, és az egész fagazdaságot ebbe a gazdasági 
környezetbe kell belehelyeznünk, és azonnal láthatóvá válik, hogy az 
itteni kudarcok elsősorban a népgazdaság -  sőt magának az egész 
társadalmi rendszernek -  a működésképtelenségéből fakadtak. A 
faárképzésben elért eredmények viszont minden kétséget kizárólag arról 
tanúskodnak, hogy a kezdeti, 1945 utáni teljes világpiaci elzárkózástól, 
bár bonyolult módon, de nyitni lehet az európai mértékadó piacok felé.
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II. FAÁRRENDSZERÜNK FEJLŐDÉSE A SZÁMSZERŰSÉGEK 
TÜKRÉBEN

1. Faárrendszerünk tartalmi fejlődése
Faárrendszerünk tartalmilag -  a tagoltság tekintetében -  

mindenkor a technológia és a szabványosítás fejlődéséhez, a piaci 
helyzethez, a piac igényeihez igazodott.

A hivatalos árjegyzék 1946-ban, sőt még 1951-ben is -  az akkori 
piaci helyzetnek megfelelően, a vállalkozói fakitermelésre való 
tekintettel -  még az erdei fatermékek tőárait és tő melletti árait is 
tartalmazták. Az 1950-es évek első felében ezek -  a vállalkozói 
termeléseknek a házi termelés térhódításával történt kiszorítása miatt -  
elvesztették a jelentőségüket, ezért az 1959. évi árrendszer már csak a 
rendeltetési állomási választéki árakat tárgyalta. Általában az árrendszer

-  méretek és minőségek szerinti tagoltsága a fafelhasználó 
iparágak technológiai fejlődéséhez alkalmazkodva, azok igényeinek 
megfelelően az 1945 utáni években alkalmazott fakereskedelmi 
szokványokból kifejlesztett, majd fokozatosan továbbfejlesztett 
szabványokhoz igazodva,

-  termékskálája pedig az iparifahányad növelése érdekében már a 
tervutasításos irányítási rendszerben is folytatott piacbővítés, majd a 
faipar fejlesztésének eredményeként bevezetett és szabványosított új 
termékekkel és gyártmányokkal fokozatosan bővült.

Az árak és a szabványok közötti kapcsolat mindig rendkívül 
szoros volt. Az árjegyzékek (árrendeletek) vagy mellékletként, vagy a 
szabványokra való hivatkozással, mindig tételesen megjelölték azoknak 
a termékeknek a méreti és minőségi jellemzőit, melyekre az árak 
vonatkoztak.

Ez a szoros kapcsolat a termelők és felhasználók között néha éles 
konfliktushoz vezetett. Az 1980-as évtizedben is előfordult, hogy a 
felhasználók valamely termék szabványának minőségi szigorítását (pl. a 
tűzifa esetében a 3 hónapos tárolás helyett 6 hónapos tárolás előírását, a 
nyers forgácslapok esetében a vastagsági mérettűrés jelentős 
csökkentését) követelték, de a szabványmódosításnak az árakra 
gyakorolt hatását nem akarták elismerni. E miatt a szabványmódosításra 
egyáltalán nem, illetve csak évekkel később, az ármódosítással együtt 
került sor.

Faárrendszerünk tartalmi fejlődését folyamatában vizsgálva, a 
következőket lehet megállapítani:
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Az 1946. évi árrendszer még a második világháború utáni 
technológiai szintet és piaci helyzetet tükrözte. Az akkori gyakorlatnak 
és technológiai színvonalnak megfelelően pl. a talpfát és a 
bányabélésdeszkát még csak erdei fagyártmányként, faragott talpfa és 
bordaléc formájában tárgyalta.

Az erdei fatermékek árjegyzéke a rönkárakat vastagság és 
minőség szerint tagolta. A fenyőrönköket 4 vastagsági csoportban, 12 
cm-től 31 cm-nél vastagabb, a lombos rönköket pedig 6 vastagsági 
csoportban, ugyancsak 12 cm-től 51 cm-nél vastagabb középátmérőig 
terjedő kategóriákban tárgyalta. A fenyő rönkökre 4, a lombos rönkökre 
csak 2 minőségi osztályt és „selejt” árat adott. A II. osztályú rönk akkor 
12 cm-nél, az I. osztályú 25 cm-nél, a hámozási rönk 35 cm-nél 
kezdődött. A lemez- és furnérgyártás akkori szokványainak megfelelően 
a tölgyre és a juhar-jávorra vonatkozólag még nem adott hámozási 
rönkárat.

A bányafaárakat méreti megkülönböztetés nélkül, a bordafa 
kivételével az egyéb bányászati fatermékeket (pillérfa, bányadorong és 
féldorong) és a papírfaárakat pedig még egyáltalán nem tárgyalta. A 
kivágás és a feldolgozási rönk viszont már akkor is ismert és az 
árjegyzékben tárgyalt választékok voltak. Feldolgozási rönkön akkor a 
bognárfát és az ipari feldolgozásra alkalmas, 15-18 cm-nél vastagabb,
0,65-1,20 m-nél hosszabb kivágásokat értették.

A fűrészipari termékek árlistája -  az akkori piaci helyzetnek 
megfelelően -  már akkor is meglehetősen tagolt volt. A fenyő fűrészáru 
pl. az 1980-ban újból életbe léptetett gyakorlatnak megfelelően 
asztalosáru és építőáru, „széles” és „keskeny” áru bontásban tárgyalta. 
Az akkori árrendszernek ma is figyelemreméltó egyszerűsítése volt, 
hogy pl. a fűrészáruk esetében csak a vezértermék (a fenyő fűrészárunál 
pl. a 24 mm vastag, 3-6 m hosszú fűrészáru) árát rögzítette számszerűen 
„alapáraként, s a hosszúság és vastagság szerint differenciált, 
terjedelmes ársorokat, az árjegyzék „útmutató”-jában, konkrétan 
meghatározott hosszúsági és vastagsági felárakkal helyettesítette. Ezzel 
tulajdonképpen a méret szerinti árarányokat a lehető legegyszerűbb 
módon, egységesen rögzítette.

A lombos fűrészáruk esetében -  szintén a piac akkori 
gyakorlatának megfelelően -  az árjegyzék még „tönkáru (boules)”, a 
bükk esetében pedig még garnitúrában szállított bútorlécárakat is 
tartalmazott. A tölgy esetében pl. az I. osztályú boules árát 5,5 %-kal, a
II. osztályú boules-ét 3,3 %-kal magasabban állapította meg, mint az I.,
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illetve a II. osztályú szélezetlen fűrészáruét. A bükk esetében az I. 
osztályú boules ára 4 %-kal alacsonyabb, a II. osztályú boulesé pedig 2,5 
%-kal magasabb volt, mint az I., illetve II. osztályú szélezetlen 
fűrészáru. Az I. osztályú bükk bútorléc-gamitúra ára az I. osztályú 
szélezetlen fűrészárunál 25 %-kal volt magasabb.

A lemezipari termékek esetében -  az akkori technológiai szintnek 
megfelelően -  az árakat csak „nedves” és „száraz” eljárás szerint bontva,
2 minőségre, lapméret és vastagság szerint tagoltan rögzítették. 
Rétegszám és ragasztóanyag szerinti megkülönböztetést még nem 
alkalmaztak. A ragasztóanyag tekintetében a véralbumin helyett más, 
minőségi ragasztást eredményező ragasztóanyag alkalmazása esetén 10 
%-os felár felszámítását engedélyezték. A bútorlapok esetében csak nyár 
borítású és fenyő, vagy nyár belsővel készült bútorlapokat különböztettek 
meg, s az árakat csupán a lapméret és a vastagság szerint differenciálták.

A székülést és a háttámlát lapméret, valamint -  az akkori 
technológiának megfelelően -  „préselt”, „égetett” és „nyers” (natúr) 
tagolásban szintén tárgyalták. A furnérok közül csak a bükk és a nyár 
vakfumérok árait rögzítették, a színfumérokat viszont, mivel az akkori 
gyakorlat szerint az enyvezett lemezek és bútorlapok színfurnérozását 
döntően a furnér- és lemezgyárak végezték, csak -  a lapméret és az eljárás 
szerint differenciált -  színfurnérozott lemez- és bútorlap árak révén 
tárgyalták.

Az 1951. évi faárrendszer jórészt az 1946. évi árrendszerre épült, 
de azt -  a szabványosítás és a technológia fejlődésének megfelelően -  
tartalmilag számottevően kibővítette, a rönkök esetében viszont a fafajok 
szerinti tagolást jelentősen szűkítette.

A rönköknek egyébként akkor már három kategóriáját 
különböztették meg. A hámozási rönk és a fűrészrönk mellett „egyéb 
célú rönk” elnevezéssel bevezették a későbbi fagyártmány (feldolgozási) 
fához közel álló választékot. Ebben az időben a rönkök legkisebb 
átmérőjét a hámozási rönkök esetében továbbra is 35 cm-ben, az I. 
osztályú fűrészrönkök esetében a tölgynél 22 cm-ben, a bükknél 25 cm- 
ben írták elő. „Egyéb célú rönk”-nek a 12 cm-nél vastagabb, de a 
fűrészrönk legkisebb átmérőjét el nem érő rönköt minősítették. Az 
árrendszer a fűrészrönkök és az egyéb célú rönkök esetében egységesen
3 minőségi osztályt adott, de méreti tagolást egyáltalán nem adott, sőt az 
1946. évi árrendszer vastagság szerinti tagolását is megszüntette. 
Viszont a tölgyre és a juharra is adott hámozási rönkárat. A bányafa 
esetében már két vastagsági kategóriát (18 cm-ig és 19 cm-től)
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alkalmazott, de -  a bordafa kivételével -  az egyéb bányászati 
fatermékeket még szintén nem, de -  a cellulózipar technológiai 
fejlődésével összhangban -  a fenyő és a nyár papírfát már tárgyalta. A 
fűrészáruk esetében -  a felárak helyett -  konkrét, hosszúság, vastagság 
és minőség szerint differenciált árakat adott mind a fenyő, mind a 
lombos fűrészáruk esetében, továbbra is a boules-ra, a szélezetlen és a 
szélezett fűrészárukra vonatkozólag is. Az egyéb fűrészipari termékek 
közül a talpfát már nemcsak faragott erdei fagyártmányként, hanem -  a 
parkettalécen, bútorlécen és a bányaszéldeszkán kívül -  a fűrészelt 
talpfát, dongát és a betéttuskót is tárgyalta.

A lemezipari termékek esetében az árjegyzék alapján érzékelhető, 
hogy 1951-ben a lemezipari technológiában a közönséges véralbumin 
mellett már uralkodóvá vált az egyéb korszerű ragasztóanyagok 
(melocol, filmenyv, műenyv, víz- és főzésálló albumin) alkalmazása, s a 
csiszolás is a technológia részévé vált. Ennek megfelelően a lemezipari 
termékek 1951. évi árlistája már -  a technológiai fejlődésnek és a piaci 
igényeknek megfelelően, a száraz és nedves eljáráson, valamint a 
minőségen, lapméreten és a vastagságon kívül -  a ragasztóanyag, 
valamint a csiszolás (csiszolatlan, egy oldalon csiszolt és két oldalon 
csiszolt) szerint is differenciálódott. Az enyvezett lemezek rétegszám 
szerinti megkülönböztetését is érvényesítette, a ragasztóanyag szerint is 
differenciált felárak formájában. A székülésre és a háttámlára szintén a 
ragasztóanyag és a méret szerint differenciált árakat adott. Ezeken kívül 
részletesen, hosszúság, szélesség, fafaj és minőség (finom, egyenes szálú 
és durva, egyenes szálú) szerint differenciáltan tárgyalta a szín- és 
vakfumérokat is.

Az 1956-59. évi faárrendszeren, mindenekelőtt az erdei 
fatermékek árjegyzékének tagoltságán érződik az 1950-es évek második 
felében kibontakozott, az ipari fahányad növelését célzó erőteljes 
piacbővítés, s ezzel összefüggő szabványosítás hatása. Faárrendszerünk 
tartalmilag ebben az időszakban fejlődött a legnagyobb mértékben.

Az a törekvés, hogy minden faanyagot lehetőleg iparifaként 
hasznosítsanak, az árrendszerben is kifejezésre jutott. Faárrendszerünk 
számos új termékkel bővült. Megjelentek az új bányászati fatermékek 
(pillérfa, bányadorong és féldorong), a mezőgazdasági építőfa, a nőtt 
karók és nőtt nyelek, az egyéb iparifa (kohászati keverőrúd stb.) 
valamint -  az erdészet részéről kierőszakolt cellulózipari technológiai 
fejlesztést előrevetítve -  a bükk papírfa, továbbá az 1954-ben megindult 
erdőgazdasági fagyártmánytermelés fejlődésére utaló „fagyártmány-
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feldolgozási fa”, s a kemény és lágy lombos, keskeny és széles fűrészelt 
bányaszéldeszka és bányabéléspalló, végül a farostlemezgyártás 
megindulását jelző -  akkor még sarangolt szerfa választékként tárgyalt -  
vastag és vékony „farostfa”, mely bár önálló iparifa-választéknak 
minősült, minőségi előírásai és ára akkor még megegyezett a tűzifáéval.

A rönkárak fafajok szerinti tagolása -  az értékviszonyok 
kifejezése céljából -  számottevően bővült, de azokat méret szerint 
továbbra sem differenciálták. A szabvánnyal összhangban, minden 
fafajnak volt I-II. osztályú lemezipari és I-III. osztályú fűrészipari 
rönkára. Önálló rönkválasztékként megjelent a bükk és nyár gyufaipari 
rönk (az I. osztályú fűrészrönk és a II. osztályú lemezipari rönk 
átlagaként), valamint a hárs és éger ceruzarönk (a II. és III. osztályú 
fűrészrönk átlagaként). Ezzel szemben -  a „fagyártmányfa” belépése 
következtében -  megszűnt az „egyéb célú rönk” választék.

A bányafaárakat -  a korábbi 2 vastagsági csoport helyett -  3 
vastagsági csoportra (9-11 cm, 16-18 cm, 19-22 cm) tagolták.

A fűrészárukat ugyancsak hosszúság, vastagság és minőség szerint 
részletesen differenciálták, minden fafajra -  a korábbi 3 minőségi 
osztállyal szemben -  a fenyők esetében 6 (osztályon felüli + 5 
minőségi), a lombosak esetében 4 minőségi osztályt különböztettek meg. 
A „tönkáru (boules)”-ra már csak a tölgy esetében adtak, vastagság és 
hosszúság szerint differenciált, 2 minőségi osztályra tagolt árat.

A lemezipari termékek árait az alkatrészárakból felépítve, az 
enyvezett lemezek esetében már a rétegszám és a ragasztóanyag szerint is 
részletesen differenciálva, 4 minőségi osztályra tagolták. A bútorlapárakat 
szintén vastagság, minőség és a ragasztóanyag szerint differenciáltan, s a 
fenyő és nyár lécbetétes bútorlapok mellett már az új választékokat, a 
furnér- és hullámbetétes bútorlapokat is tárgyalták. A csiszolást mind az 
enyvezett lemezek, mind a bútorlapok esetében differenciált felárak 
formájában érvényesítették. Ezeken kívül -  hosszúság, vastagság és 
szélesség szerint differenciálva, I-III. minőségi osztályra tagoltan -  
fafajonként részletesen tárgyalták a szín- és vakfumér, valamint a 
székülés- és háttámlalemez-árakat s az egyéb lemezipari termékek 
(repülőlemez, akkumulátorlap stb.) árait is.

Az 1956-59. évi árjegyzékben jelent meg először, még csak 
„lemezipari pótanyag” elnevezés alatt, a farostlemez, a faforgácslap és a 
pozdorjalap is, vastagság és -  egyelőre csak a farostlemez esetében -  
minőség szerint is tagolt árakkal.

67



Az 1959. évi árreformot követően faárrendszerünk tartalmilag alig 
változott, az 1968. évi új gazdasági mechanizmusig megmaradt.

Az 1968. évi árrendszer -  az 1959. évi rendszer minőségi 
tagolását fenntartva -  bevezette az áraknak a rönkök esetében hosszúság, 
a fűrészáruk esetében pedig hosszúság és vastagság szerinti 
differenciálást. Hosszúság szerint 2, vastagság szerint 3 kategóriát 
különböztetett meg. Az enyvezett lemezeknél megszüntette az árak 
ragasztóanyag szerinti tagolását. A farostlemezt, faforgács- és 
pozdorj alapokat már nem „lemezipari pótanyag”-ként, hanem kiemelt 
lemezipari termékként, mindegyiket vastagság és minőség szerint 
differenciált árakkal tárgyalta. A technológiai, illetve a 
gyártmányfejlesztést tükrözve az áljegyzékben megjelentek a különböző 
kivitelű lakkozott és laminátos farostlemezek is.

Az 1968. évi reformot követően az 1980. évi, majd az 1982. évi 
rendezés még hozott némi változást faárrendszerünk tartalmi 
felépítésében.

1980-ban a lombos fűrészáruk minőségi tagolását -  a méreti 
differenciálás fenntartása mellett -  a korábbi 4-ről 3 minőségi osztályra 
szűkítették. 1982-ben pedig -  az 1970-ben végrehajtott vertikális 
vállalati integráció hatására megváltozott piaci helyzetnek megfelelően, 
a szabványosítással összhangban -  alapvetően megváltoztatták a 
rönkárak tagolását. A különlegesen jó minőségű, színfurnírtermelésre 
alkalmas rönköket „K”, a többi fumérrönköt „H”, a fűrészrönköket pedig
-  a korábbi 3 helyett -  2 minőségi osztályba sorolták. Ezenkívül -  a 
piaci helyzet alapján -  módosították a fűrészrönkök hosszúsági és 
vastagsági kategóriáit is. Általában 1 hosszúsági és 1 vastagsági 
kategóriát alkalmaztak, s a lombos fűrészrönkök minimális 
középátmérőjét a korábbi 18 cm-ről 26 cm-re emelték.

2. Az árszínvonal alakulása
Az árszínvonal alakulását általában az egyes termékcsoportok 

átlagárainak változása alapján szokták vizsgálni. Ez a módszer azonban 
nemcsak az árszínvonal, hanem -  azzal együtt -  a termékcsoport belső 
összetétel-változásának hatását is kifejezi. 1959 és 1968 között pl. 
amikor az iparifának minősített, de tüzifaáron értékelt rostfa volumene 
az iparfejlesztés következtében jelentősen megnőtt, az iparifa átlagos 
árszínvonala a valóságosnál jóval kisebb mértékű növekedést mutatott.

E hibaforráson kívül faárszínvonalunk alakulását hosszabb távon 
azért nem lehet e módszerrel vizsgálni, mert az átlagárak számításához
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szükséges értékadatok csak 1970 óta állnak rendelkezésre. Korábbi 
időszakokkal történő összehasonlításra azonban ezek az adatok nem 
alkalmasak, mert az 1970-ben végrehajtott vertikális vállalati integráció 
következtében a rönkökre vonatkozó árbevételi (érték)adatok csak az 
értékesített, főleg hámozási rönkök adatait tartalmazzák, a saját üzemben 
feldolgozott, döntően II-III. osztályú furészrönkök és feldolgozási fa 
értékadatait nem adják. Ennek következtében pl. a rönk és az iparifa 
átlagértéke 1968. és 1973. között a tényleges árváltozást jóval meghaladó 
növekedést mutat. Ezért az árszínvonal alakulását néhány, volumenénél 
fogva jelentős termék termelői árváltozása alapján célszerű vizsgálni.

A fatermékek esetében az árszínvonal, de az árarányok 
alakulásának hosszabb távon történő vizsgálata terén is külön gondot 
okoz az árak paritásának változása, és -  1951-1959-ben -  az árak 
kétszintűsége is.

Az árszínvonal és az árarányok tekintetében ugyanis csak azonos 
specifikációjú termékeknek azonos paritásra vonatkozó, és tartalmilag is 
azonos árait lehet összehasonlítani. A fatermékek termelői árai 1968 óta
-  a fenyő fűrészáru kivételével -  feladóállomási paritásra vonatkoznak, 
és tartalmilag is azonosak, egyszintűek, vagyis a termelésre és a termelő 
felhasználásra egyaránt érvényes nettó termelői árak. Az 1951. és 1959. 
évi árak azonban ezektől mind a paritás, mind a tartalom tekintetében 
eltérő bruttó termelői árak.

Az 1951. évi reform az árakat a fatermékek egy részére 
vonatkozólag feladóállomási, egy részére vonatkozólag pedig 
leadóállomási paritásban határozta meg. Emellett minden termékre 
termelői forgalmi adóval terhelt bruttó termelői árat adott. Ezáltal az 
árakat kétszintűvé tette, a termelésben és a termelő felhasználásban 
eltérő árakat érvényesített. (A bruttó termelői ár a termelő felhasználásra, 
a nettó termelői ár a termelésre hatott.) Az 1959. évi reform során 
fenntartották az 1951. évi árrendszer kétszintűségét, és minden fatermék 
árát leadóállomási paritásra határozták meg. így az 1951. és az 1959. évi 
bruttó termelő árak termékekként változó átlagfuvart, elosztó kereskedelmi 
jutalékot és változó mértékű termelői forgalmi adót is tartalmaztak.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a termelői forgalmi adó szerepe 
1959-ben alapvetően más volt, mint 1951-ben. 1951-ben lényegében a 
gyorsított ütemű szocialista építés érdekében végrehajtott áremelésből 
származó bevételi többlet elvonását, 1959-ben pedig -  az előbbi mellett -  
elsősorban az árak eltérítését, a fahelyettesítés alátámasztását és 
előmozdítását célozta.
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Ezek alapján az árszínvonal alakulását -  a többségi elvnek és a 
jelenleg is alkalmazott gyakorlatnak megfelelően -  célszerű a 
feladóállomási nettó termelői árak alapján vizsgálni. Ennek érdekében az 
1951. és az 1959. évi bruttó termelői árakat, s a fenyő fűrészáru esetében 
a ma is alkalmazott leadóállomási árakat, az átlagfuvar és az elosztó 
kereskedelmi jutalék, valamint a termelői forgalmi adó levonásával 
vissza kell vezetni nettó termelői árakra.

Az ezzel kapcsolatos alapadatokat, a bruttó termelői árak 
összetevőit az 1. számú, a fontosabb fatermékek nettó termelői árait a 2. 
számú, az egyes időszakok közötti árváltozások indexeit a 3. számú 
melléklet tartalmazza.

Az adatok alapján megállapítható, hogy a fontosabb fatermékek 
termelői árszínvonala 1946 és 1982 között különböző mértékben, de
-  általában -  folyamatosan emelkedett. 1973-ban, 1976-ban és 1981-ben 
részleges, a tárgyalt többi időszakban gyakorlatilag minden faterméket 
érintő általános árrendezés valósult meg.

Az 1951. évi reform során a fatermékek bruttó termelői árát -  az 
1946. évihez képest -  13-49 %-kal, átlagosan kb. 20 %-kal (a rönkárakat 
nagyobb, a bányafa és fűrészáru-árakat kisebb mértékben) emelték. 
Termelői forgalmi adóval az erdei fatermékek közül csak a tűzifát, 
továbbá a fűrész- és lemezipari termékeket terhelték. Ennek 
következtében a tűzifa nettó termelői ára 1951-ben csak 26 %-kal, bruttó 
termelői ára pedig több mint a kétszeresére emelkedett, ugyanakkor a 
rönkök nettó termelői árának 21-49 %-os emelkedése mellett a 
fűrészáruk nettó termelői ára 4-23 %-kal csökkent. így a felhasználók 
15-43 %-kal drágábban kapták a fűrészárut, mint 1946-ban, a fűrészáru
termelés nyeresége viszont számottevően csökkent.

Az 1951. évi árrendezésnek -  az árszínvonal alakulása 
szempontjából -  ezek a fő jellegzetességei. Ezek árpolitikai, vagy egyéb 
indokát ma már nem lehet egyértelműen feltárni. A tűzifa esetében a 
bruttó termelői ár nagymértékű emelése -  a többi energiahordozóval 
összehangoltan -  feltehetően a fogyasztás emelkedésének. mérséklését 
célozta. A tűzifa nettó termelői árának 26 %-os, a bányafa, a 
vezetékoszlop, sőt még az akác, a gyertyán, valamennyi lágy lombos 
fafajú és a fenyőrönk árának emelését is meghaladó mértékű emelése 
azonban gazdaságpolitikailag 1951-ben már nem volt indokolható, mert 
ez mérsékelte a korábbi árrendszernek az első ötéves tervben előírt 
alapvető célkitűzés, az iparifahányad növelésére ható ösztönzését.
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A rönkök és a fűrészáruk esetében viszont a nettó termelői árak 
ellentétes irányú, a fűrészáruk árcsökkentésében kifejezésre jutó 
módosításának indoka feltehetően az volt, hogy a fürészipari 
termelésnek az 1946. évi árak mellett indokolatlanul magas nyereségét 
reális szintre csökkentsék, s ezzel egyidejűleg javítsák az 
erdőgazdálkodás, a fakitermelés jövedelmezőségét. Ezt látszik 
alátámasztani az a tény, hogy a fűrészáru és a rönkárak hányadosa 1946- 
ban 7-29 %-kal magasabb volt, mint 1951 és 1982 között bármikor. A 
tölgy esetében pl. a fűrészáru ára 1946-ban 3,9-szerese volt a rönk 
árának, 1951 és 1982 között pedig ez az arány 1,81 (1968) és 3,18 
(1981) között ingadozott. A fenyő esetében ez az arány az 1946. évi 
3,23-ról 1951-től kezdve tartósan 2,0 körüli szintre csökkent.

Az 1956-59. évi reform során -  az 1954-55. évi elemzéssel feltárt 
problémák megoldása céljából -  a fatermékek bruttó és nettó termelői 
árait egyaránt, közel a 4-szeresére emelték. Ennek következtében az 
erdőgazdálkodás és az elsődleges fafeldolgozás jövedelmezősége 
számottevően javult.

Az áremelés -  az akkori erdészeti politika követelményeinek 
megfelelően -  differenciáltan történt: A rönkök nettó termelői ára 3,5-4- 
szeresére, a tűzifáé csak 2,4-szeresére emelkedett. így némileg javultak a 
választékok közötti árarányok is.

A bruttó termelői árakban -  a faipar és a fagazdálkodás 
fejlesztéséről szóló 3009/1955. Korm. sz. határozatban a fahelyettesítés 
előmozdításával kapcsolatban előírt követelmények alátámasztása 
céljából -  a termelői forgalmi adó differenciálása révén a vezetékoszlop 
és a talpfa esetében jelentős mértékű áreltérítés érvényesült. A nettó 
termelői áraknak mintegy 3,5-4-szeres emelése mellett a vezetékoszlop 
bruttó termelői árát 7,5-8,5-szeresére, a talpfáét 5,5-6-szorosára, a 
vasbetonból gyártott helyettesítő termékekkel versenyképes szintre 
emelték. így a helyettesítési árarányok az alábbiak szerint változtak:

Megnevezés 1951. év 1959.év
Vezetékoszlop
Telített faoszlop 100 100
Vasbeton vezetékoszlop 194 101
Vágányalj
Telített talpfa 100 100
Vasbeton vágányalj 119 72
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A bányafa-helyettesítés érdekében is szükséges áreltérítés akkor 
még nem érvényesült, mert a helyettesítés lehetőségei, technikai 
megoldása még nem volt tisztázott.

Az 1959. évi árrendszerben még hasonlóképpen nem mutatkozott 
meg a fenyőhelyettesítés előmozdítására való törekvés sem, mivel 
akkoriban (hivatkozott kormányhatározat szerint is) még csak a fának 
más anyagokkal való helyettesítése volt a cél, míg az importból 
származó nagy tömegű fenyő fűrészárunak hazai lombos fatermékekkel 
való helyettesítése akkor még nem szerepelt az árrendszer által is 
alátámasztandó gazdaságpolitikai célok között.

Ennek tulajdonítható az, hogy az 1959. évi reform során ezen a 
téren a mai szemlélettel ellentétes tendencia érvényesült. Az 1951. évi 
árrendszerben a fenyő fűrészáru helyettesítésére alkalmas lombos 
fűrészáruk (nyár, akác, stb.) bruttó termelői ára még jóval alacsonyabb 
volt, mint a fenyőé. Az 1959. évi reform során azonban -  a fenyőimport 
korlátlan, a hazai lombos fakitermelésnek viszont akkor még korlátozott 
lehetőségeire való tekintettel -  a lombos fűrészáru-féleségeknek mind a 
nettó, mind a bruttó termelői árát a fenyőt meghaladó mértékben, annál 
magasabb szintre emelték. (A nemes nyár fűrészáru bruttó termelői ára 
pl. 20 %-kal lett magasabb, mint a fenyő fűrészárué). Ezáltal az 
árrendezés ugyan a lombos fűrészáru termelésének növelésére, de annak 
felhasználása ellen, a fenyő fűrészáru felhasználásnak növelése irányába 
ösztönzött. A nyár és általában a lágy lombos fűrészáruk túlzott 
áremelése, ezek túlértékelése, s ezáltal a fenyőhöz viszonyítva helytelen 
árarányok létrehozása az 1959. évi árreform jelenetős hibája.

Az 1968. évi árreformnak -  az előző fejezetben tárgyaltak szerint -  
kettős célja volt:

-  egyrészt az, hogy az új árak az önköltségi elvből kiindulva 
fedezzék a fakitermelés és fafeldolgozás társadalmilag szükséges 
ráfordításait és megfelelő tiszta jövedelmet is biztosítsanak,

-  másrészt az 1959. évi árrendszernél jobban és szélesebb körben 
segítsék elő a fatakarékosságot és a fahelyettesítést.

Ez utóbbi célkitűzést alátámasztotta a Központi Népi Ellenőrzési 
Bizottság 1964-65. évi széles körű vizsgálata, mely megállapította, hogy 
a fahelyettesítés terén -  bár az 1959. évi árrendszer hatására jelentős 
előrehaladás történt -  még számos kiaknázatlan lehetőség van. így 
többek között

-  az építőiparban a fafödémeknek, a fűrészelt és faragott gerendának 
betonelemekkel, az állványfának fémszerkezettel és csőállványzattal,
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-  a bányászatban a bányafának acéltámokkal és más korszerű 
biztosítóberendezésekkel,

-  a bútoriparban az enyvezett lemeznek, bútorlapnak és a fenyő 
fűrészárunak -  a korábban még lemezipari pótanyagoknak minősített -  
farostlemezzel és forgácslappal való kiterjedt helyettesítése terén.

Ezek alapján az 1968. évi reform árpolitikai céljai kibővültek, s
-  a ráfordítási alapelv alkalmazása mellett -  szélesebb körű áreltérítés 
érvényesítését tették szükségessé. Ennek érdekében az erdei fatermékeknek 
átlagosan kb. 40 %-os, s a fűrész- és lemezipari termékek 20 %-os 
termelői áremelését jelentős mértékben differenciáltan hajtották végre;

-  az átlagosnál továbbra is jóval nagyobb mértékben emelték a 
vezetékoszlop és a talpfa nettó termelői árát (az áremelés azonban az 
árak kétszintűségének megszüntetése következtében a bruttó termelői 
árakban egyáltalán nem, vagy alig érződött).

-  a rendezés során bizonyos mértékig érvényesült a 
fenyőhelyettesítésre való törekvés is: a fenyő bányafa és -fűrészáru 
árakat nagyobb mértékben emelték, mint a lombos választékokét, de -  a 
tapasztalat szerint -  ez az áreltérítés megközelítőleg sem volt elegendő 
ahhoz, hogy a fenyőtakarékosságot és -helyettesítést érdemlegesen 
előmozdítsa,

-  megszüntették a nyár, és általában a lágy lombos fűrészáruknak 
az 1959. évi reform keretében történt túlértékelését, ezek árát az 1959. 
évihez képest kb. 20 %-kal csökkentették,

-  megtörtént a forgácslapárak helyesbítése is: az 1959. évi 
árrendszerben ugyanis a forgácslapok árát -  hazai tapasztalatok 
hiányában, mivel az új iparágak termelése csak 1959-ben indult meg -  
hibásan, a farostlemeznél 7,5 %-kal magasabban, a II. osztályú fenyő 
fűrészáru árának 2,9-szeresében állapították meg, az 1968. évi reform 
során a forgácslapoknak ezt a hibás túlértékelését -  az akkor már 
rendelkezésre álló hazai üzemi önköltségi adatok alapján -  
megszüntették, ezek árát -  a farostlemez árának 21 %-os, s a fenyő 
fűrészáru árának 43 %-os emelése mellett -  22 %-kal csökkentették.

Az 1973. évi árrendezés elsősorban a furészipari termelés 
jövedelmezőségének elviselhetetlen csökkenése és -  lényegében -  az 
ármechanizmus hibái miatt bekövetkezett problémák megoldására 
irányult, így teljes egészében a fűrészipari termékekre összpontosult. A 
rendezés keretében 10-20 %-kal emelték a fenyővel helyettesítési 
kapcsolatban nem lévő tölgy, bükk és gyertyán fűrészáruk és ezekből 
készült parkettlécek árát.
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Már az 1973. évi rendezést megelőzően, gyakorlatilag közvetlenül 
az 1968. évi reformot követő időszakban -  a fenyő fűrészáru 
felhasználás és ellátás terén érezhetővé vált feszültségek alapján -  
nyilvánvalóvá vált, hogy az 1968. évi fenyőárrendezés nem érte el a 
célját, mert a fenyőhelyettesítés és -takarékosság helyett a fenyő 
fűrészáru nagyarányú növekedése következett be, s részben e miatt 
ellátási problémák is jelentkeztek. A feszültségek áthidalása céljából, s a 
helyettesítés előmozdítását remélve, a fenyőféleségek árát már 1969-ben, 
majd 1973-ban a szocialista import áremelkedésének megfelelő 
mértékben, 1968-73-ig összesen 34-35 %-kal emelték. (Az 1973. évi 
rendezés során is -  lényegében erre való tekintettel -  csak a fenyővel 
helyettesítési kapcsolatban nem lévő lombos fatermékek árát emelték.) 
Szintén a helyettesítés előmozdítására hivatkozó céllal, már 1969-ben 7 
%-kal csökkentették a farostlemez, 1971-ben pedig az akác, cser és éger 
fűrészáruk árát. A fakitermelés nagyarányú növelése következtében 
keletkezett tűzifatermelési feleslegek értékesítésének előmozdítása 
céljából pedig a tűzifa termelői árát összességében mintegy 20 %-kal 
csökkentették. így az egységes kemény tűzifa ára majdnem az 1959. évi 
szintre csökkent.

Mindezek következtében alapvetően megváltoztak a fatermékek 
választéki- és fafajok szerinti árarányai.

Az 1973. évi rendezés az erdei fatermékek közül -  a hengeres 
fenyő-választékokon kívül -  csak a rostfát érintette. Ennek árát -  a 
korábbi gyakorlatot megszüntetve, a tűzifa árától elszakították, és az új 
választék szabványosításához kapcsolódva -  differenciáltan, 8-50 %-kal 
emelték. A lombos rönkök árát viszont -  egyes fűrészáru-féleségek 
áremelése ellenére, arra hivatkozva, hogy a vertikális vállalati 
szervezetben a rönkáraknak nincs, illetve alig van szerepe -  nem 
módosították. Ez az oka annak, hogy a fűrészáru-rönk árarány 1968 után, 
egészen az 1980. évi átfogó árrendezésig, a fűrészáru javára fokozatosan 
nőtt.

Az 1976. évi, majdnem teljes körű faárrendezés meghirdetett 
célja az importárak emelkedésének a felhasználókra való továbbhárítása 
és az árarányoknak a fenyő- és általában az import-helyettesítés 
előmozdítását célzó kiigazítása volt. Ennek alapján

-  a fenyőárakat az importáremelésnek megfelelő mértékben, 40 
%-kal,

-  a fenyővel helyettesítési kapcsolatban nem lévő, gazdaságosan 
exportálható lombos (tölgy, bükk, akác, stb.) fűrészipari termékeknek a
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fenyő fűrészáruhoz viszonyított árarányait nem változtatták, ezek árát a 
fenyővel azonos mértékben, ugyancsak 40 %-kal,

-  a fenyőhelyettesítésben szerepet játszó egyéb lombos 
fatermékeknek, valamint a lemezipari termékeknek a fenyőhöz 
viszonyított árarányát viszont a helyettesítésre ösztönző irányba 
módosították, ezek árát a fenyőnél kisebb mértékben, 25-30 %-kal,

-  a vezetékoszlopok árát 52 %-kal, a talpfákét pedig az 1968. 
évinek 2-2,5-szeresére emelték.

A rendezés -  a vezetékoszlopon kívül -  az erdei fatermékek egy 
részét is érintette, de a rönkökre nem terjedt ki:

-  A III. osztályú fűrészrönkkel lényegében azonos minőségű, de 
annál jóval olcsóbb, III-IV vastagsági csoportba tartozó bányafák árát
-  a jogtalan haszonszerzés és visszaélések megelőzése céljából -  a III. 
osztályú rönkök színvonalára emelték.

-  A papírfa- és tűzifaárakat -  lényegében a ráfordítási elv alapján -  
20 %-kal emelték, mivel az 1969-70-ben leszállított tűzifaárak akkor 
már a termelés közvetlen költségeit sem fedezték, a tűzifa-papírfa 
árarányt pedig fenn kellett tartani.

Az 1980. évi reform -  azáltal, hogy a hazai termelői faárrendszer 
alapjává a társadalmi ráfordítások helyett a világpiaci árakat tette -  az 
addigi, lényegében az 1956-59. évi reform elveire épült, szokványos 
árrendezésektől alapvetően eltérő, a faárszínvonal és az árarányok 
alakulása terén is új korszakot nyitott.

Az 1980. évi rendezés -  bár ennek során az árszínvonal mind az 
erdei fatermékek, mind a fűrészipari termékek esetében 30-40 %-kal 
emelkedett -  még csak a hazai faáraknak a világpiaci árszinthez való 
közelítését eredményezte, mivel az árszabályozás világpiaci árbázisát 
csak 1980. folyamán sikerült tisztázni. Ezért a hazai áraknak a külpiaci 
(főpiaci) árakkal való összehangolása, illetve azok tudatos közelítése 
csak az 1981. évi árrendezések keretében valósult meg.

Az ezzel kapcsolatos előkészítő munka során megbízható 
statisztikai árbázist a fenyő, tölgy és bükk fűrészárura, valamint a 
farostlemezre és forgácslapra sikerült kiépíteni. Ennek alapján a tölgy és 
más értékes fafajú fűrészáruk, valamint a farostlemez és a forgácslap árát
1981-ben -  a külpiaci árakhoz igazodva -  általában számottevően 
emelték, a bükk és a gyertyán fűrészáruét viszont -  a korábbi 
aránytalanság megszüntetése céljából -  gyakorlatilag nem módosították.
1982-ben pedig -  a külpiaci árak változásának megfelelően -  minden
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lombos fűrészáru-féleség árát egységesen 8-9 %-kal csökkentették, a 
fenyő fűrészáruét 7 %-kal emelték, a farostlemez- és forgácslapárakat 
nem változtatták.

Megtörtént az erdei fatermékek átfogó árrendezése is. Ennek során
-  a rönkféleségek árát a külpiaci árakkal összehangolt fürészipari 

árakból, a feldolgozási költségek figyelembevételével,
-  a többi iparifaválaszték árát pedig -  lényegében -  a rönkárakhoz 

igazodva, nagyjából a fafajonkénti választéki árarányok fenntartásával,
-  a tűzifa árát pedig a többi energiahordozóval összehangoltan, az 

1973. évi világpiaci olajárrobbanás következtében kialakult helyzetnek 
megfelelően, állapították meg.

Ennek következtében a lombos rönkárak -  mivel azok 1968-76-ig 
a fűrészáruk árváltozását nem követték -  1980-ban a fűrészáruknál 
általában nagyobb mértékben, a többi iparifa-választék ára a megfelelő 
fafajú rönkkel nagyjából azonos mértékben, a tűzifa ára pedig 1976-82- 
ig több mint a 2-szeresére, azt követően jóformán évről évre emelkedett. 
1986-ban már tonnánként 1450 Ft, 1989-ben 1690 Ft, 1990-ben pedig 
1840 Ft volt; 14 év alatt 5-szörösére emelkedett.

3. Az árarányok alakulása
Faárrendszerünk kialakításában minden árrendezés során döntő 

szerepet játszott az árarányok meghatározása. Az árrendszer tartalmi 
fejlődését -  az előzők szerint -  a technikai és technológiai fejlődés, az 
árszínvonal alakulását a társadalmi ráfordítások, vagy -  a fatermékek 
esetében -  a legnagyobb volument képviselő fenyőféleségek 
importbekerülési ára, illetve 1980 óta a főpiaci árak színvonala, az 
árrendszer szerkezetét pedig az árarányok határozták meg.

Az árarányok döntően befolyásolhatják a termelés és a 
felhasználás összetételének alakulását. Emellett faárrendszerünk 
alakulásában azért is van különösen nagy jelentőségük, mert sem a 
társadalmilag szükséges ráfordítások, sem a világpiaci árak alapján nem 
lehet minden egyes választék, hanem csak választékcsoportok, illetve 
egyes kiemelt termékek árát meghatározni. A választékcsoporton (pl. az 
erdei fatermékek csoportján) belül az egyes választékok (rönk, bányafa, 
stb.), illetve a kiemelt termékeken kívüli egyéb választékok árát a 
használati értékarányok alapján lehet csak megállapítani.

Az 1946. évi árrendszert még az 1939. augusztus 22-i rögzített 
árakból gyakorlatilag egységes szorzószámok alkalmazásával alakították 
ki. Ennek során az árarányok megválasztása még egyáltalán nem játszott
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szerepet. Az 1946. évi faárrendszer kezdetleges voltát jelzi éppen az, 
hogy ebben az egyes iparifa-választékok, illetve a fafajok árai között 
még alig volt eltérés. Az 1956-59. évi és az 1968. évi, s ezt követő 
árrendezésnek viszont már meghirdetett alapelve az egyes választékok 
árának a használhatósági, illetve helyettesítési értékarányok alapján 
történő differenciálása volt. Az 1973. és 1976. évi, sőt az 1980-82. évi 
árrendezés során is a fafajokat és fatermékeket fenyőhelyettesítési 
kapcsolatuk alapján csoportosították, és árarányukat, illetve 
árszínvonalukat ennek figyelembevételével alakították ki.

A fatermékek árarányainak alakulását a választékok, fafajok és 
minőségek vonatkozásában célszerű vizsgálni. Az ezzel kapcsolatos 
számszerűségeket a 4-6. számú mellékletek tartalmazzák.

A választéki árarányoknak elsősorban az erdei fatermékek 
esetében van különösen nagy jelentősége. Egyrészt azért, mert ezek árait 
csak arányosítással lehet megállapítani, másrészt, és főleg azért, mert az 
erdei fatermékek árarányai alapvetően befolyásolják a fakitermelés 
szerkezetét; az értéktermelés növelésére, vagy annak mellőzésére 
ösztönözhetnek.

A választéki árarányok alakulását -  a tények tanúsága szerint a 
műszaki használhatósági értékarányok mellett -  gazdaságpolitikai célok 
és a piaci helyzet is befolyásolta. A használhatósági értékarányok 
érvényesítése terén döntő jelentőségű volt az 1968. évi árreform, mely 
faárrendszerünkben nagyjából a ma is elfogadott választéki 
értéksorrendet alakította ki, és az árarányokat ennek megfelelően 
alapvetően helyesbítette.

A gazdaságpolitika elsőbbségére utal viszont pl. a bányafának az 
1946. évi árrendszerben a II. osztályú rönkhöz viszonyított 104-108 %- 
os, sőt még az 1951. évi árrendszerben is 81-103 %-os áraránya, mert 
akkor a széntermelés fokozása és az ahhoz szükséges bányafa biztosítása 
kiemelt gazdaságpolitikai cél volt. Az 1960-as évek közepétől kezdve a 
bányafa-rönk árarány meghatározásában már a piac játszott meghatározó 
szerepet. Ezért az 1968. és 1973. évi árrendezések során -  a 
széntermelés visszaesése és a bányafaigény csökkenése idején -  a 
bányafa aránya számottevően csökkent, az 1976-82. évi árrendezések 
során viszont -  a széntermelés reneszánsza idején -  ismét emelkedett. 
Ezzel összhangban a bányafának a választékok értéksorrendjében 
elfoglalt helye is változott.

A nyár és a fenyő esetében a papírfának és a rostfának a rönkhöz 
viszonyított áraránya szintén lényegében a piaci helyzet függvényében, a
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kereslet folyamatos növekedésével összhangban, fokozatosan nőtt. Bár 
ezeknek a választéki értéksorrendben elfoglalt helye általában nem, 
csupán a nyárnál (1982-ben) változott, amikor a papírfa az érték 
sorrendben -  a II. osztályú rönköt megelőzve -  az első helyre került.

Tendenciájában ugyanígy a gazdaságpolitikai és piaci hatások 
függvényében alakult az elmúlt 45 év folyamán a rönk-tűzifa árarány is.

A fafajok árarányai meghatározó szerepet játszanak -  főleg a 
fűrészáruk esetében -  az importhelyettesítésben. Ezért ezeknek a 
különböző fafajú fűrészáruk és rönkök ármegállapításánál -  az 1946. évi 
árreform kivételével -  mindig döntő szerepük volt.

Ezek az árarányok a mindenkori műszaki használhatósági 
értékítéletet tükrözik, ezért az idők folyamán -  a műszaki értékítélet és 
bizonyos esetekben a piaci helyzet változásának megfelelően -  
számottevően módosultak:

-  Az 1946. évi torz arányokat az 1951. évi árrendezés során 
ugyan már némileg helyesbítették, de ezek tulajdonképpeni kiigazítása 
csak az 1956-59. évi faárrendezéssel kezdődött.

-  A rönkök esetében 1951-80-ig, a világpiaci árak alapján történő 
árvezérlés bevezetéséig, viszonylag stabil volt a bükk, gyertyán, juhar, 
kőris és a hárs megítélése. Ezeknek a tölgyhöz viszonyított áraránya ez 
idő alatt alig változott. Ezzel szemben az akác, cser és a nyárfélék 
folyamatosan és nagy mértékben, a szil, éger és a nyír kisebb mértékben, 
de a tölgyhöz képest ugyancsak leértékelődtek. A fenyőnél 1951-68-ig 
fokozatos leértékelődés, azt követően 1976-ig gyors felértékelődés 
következett be. 1980 után -  az árarányoknak a tényleges főpiaci árak 
alapján történt helyesbítése következtében -  a tölgyhöz képest minden 
fafaj rönkje leértékelődött.

-  A fűrészáruk esetében az árarányok változásának tendenciája 
azonos a rönkökével, itt azonban a kevésbé értékes fafajok (akác, nyárak 
stb.) leértékelése lassúbb ütemben valósult meg, tulajdonképpen csak az 
1968. évi árrendezéssel kezdődött. Az 1956-59. évi rendezés elsősorban 
az árszínvonalbeli problémák megoldására összpontosított, s e 
tekintetben sikeres is volt. Az árarányok kialakítása tekintetében 
azonban, pl. a hárs, a nyár és általában a lágy lombos fűrészáruk 
viszonylagos felértékelése miatt, határozottan hibásnak minősíthető. Az 
1968. évi rendezés -  az éger kivételével -  ezt a hibát helyesbítette. (A 
bükk fűrészárunak az 1968. évi rendezés keretében történt felértékelése 
csak látszólagos, mert ez tulajdonképpen a „kevert” árképzés 
következménye, melynek helyesbítése már 1969-ben megtörtént.)
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-  Az árarányok folyamatos módosítása során érzékelhető a 
fenyőhelyettesítésre való törekvés: A fenyő fűrészárunak a vele 
helyettesítési kapcsolatba hozható lombos (pl. nyár) fűrészárukhoz 
viszonyított, az 1956-59. évi rendezés során kialakított, a helyettesítés 
szempontjából kedvezőtlen, fordított előjelű áraránya 1973-ig 
nagymértékben javult (1973-ban volt a legkedvezőbb!), 1976-ban 
visszaesett, de attól kezdve ismét fokozatosan javult. Ennek 
következtében a fenyőnek a nyár fűrészáruval történő helyettesítése 
mind előnyösebbé vált. A valóságban azonban úgy tűnik, hogy műszaki 
mérésekkel matematikailag alátámasztva még ma sincs egyértelműen 
megállapítva, hogy a fenyőnek más fafajokkal, vagy más fatermékekkel 
történő helyettesítése a valóságban milyen árarány mellett előnyös. (Az 
ugyanis, hogy a fenyő-nyár árarány kedvezőbbé vált, még nem jelenti 
azt, hogy a korábbihoz képest kedvezőbb arány valóban kedvező is!)

A minőségi árarányok a termelésben a minőség javítására, a 
felhasználásban pedig a takarékosságra ösztönöznek. Ezt a feladatot 
azonban csak akkor tudják ellátni, ha a termékek minőségi árskálája elég 
széles ahhoz, hogy a minőség javításával, illetve a gyengébb minőségű 
termékek felhasználásával járó többlet-ráfordításokat fedezze. Minél 
szélesebb a minőségi árskála, az árrendszer ennek a követelménynek 
annál jobban megfelel.

A rönkök esetében az 1946. évi árrendszer még e tekintetben is 
egészen kezdetleges volt: a legjobb és a leggyengébb minőségű 
fürészrönkök ára között alig több mint 10 % eltérés volt. Az 1956-59. 
évi árrendszer ezen a téren számottevő előrelépést jelentett: a 
fűrészrönkök minőségi árskáláját minden fafaj esetében 150 % körüli 
mértékre bővítette. Az 1968-76-ig végrehajtott árrendezések a minőségi 
árskálát általában szűkítették, néhány fafaj, furcsa módon éppen a 
kevésbé értékes fafajok (akác, cser, éger) esetében, viszont azt tágították. 
Az 1980. évi árrendezés ezen a téren is előrelépést jelentett: az értékes 
fafajok (tölgy, bükk, nemes nyár, fenyő) minőségi árskáláját 
számottevően bővítette. Az 1981-82. évi rendezések azonban ezt a 
helyes tendenciát ismét megfordították; minden fafaj fürészrönkjeinek 
minőségi árskáláját számottevően szűkítették. (Ez feltehetően a 
szabványmódosításra vezethető vissza, mely a rönkök korábbi 4 
minőségi osztályát 2-re módosította.)

A fűrészáruk esetében a minőségi árarány már az 1946. évi 
árrendszerben is kedvezőbb, a minőségi árskála jóval szélesebb volt, 
mint a fűrészrönköknél. Az 1951. évi árrendszer ezen a téren némi
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visszalépést, az 1956-59. évi árrendszer pedig -  a rönkökhöz hasonlóan 
-jelentős előrelépést eredményezett. 1959-ben az I. osztályú fűrészáruk 
ára általában 2,3-szerese volt a leggyengébb minőségnek. Ezt követően a 
fűrészáruknál is a rönkökhöz hasonló, nem egyértelmű, s a fafajok 
többségénél nemkívánatos tendencia érvényesült. A minőségi árskála -  
az 1959. évi rendezést követő visszaesés után -  a tölgynél és a bükknél 
folyamatosan szélesedett, a többi fafajnál viszont ésszerű érvekkel nem 
megindokolható, ellentétes tendenciák váltogatták egymást: a minőségi 
árskála bővítését annak szűkítése, majd ismét bővítése követte.

A minőségi árarány -  a fafajok árarányától eltérően -  nem a 
műszaki használhatósági értékítélet függvénye, hanem az anyagi 
ösztönzés eszköze. Ennek érdekében a minőségi árarányok növelése 
indokolt.

Befejezésül meg kell állapítani, hogy az árrendszernek a második 
világháborút követő közel fél évszázad folyamán, főleg annak első 
felében, a gazdálkodás eredményességét befolyásoló szerepe nem 
érvényesült, mert akkor a politika ennek nem is tulajdonított 
jelentőséget. Emellett a faárrendszemek két alapvető hibája is volt: Az 
1946. évi árrendezés során a fatermékek

-  árszínvonalát -  a mezőgazdasági termékekhez hasonlóan -  
hátrányos megkülönböztetéssel, az ipari termékeknél jóval alacsonyabb 
szorzókkal képezték;

-  árarányait szakmai hozzáértés nélkül állapították meg, így az 
árak torz értékítéletet sugalltak.

Az árarányokat az 1956-1959. évi árreform során lényegében 
kiigazították, a továbbiakban csak kisebb helyesbítésekre került sor. Az 
árszínvonal tekintetében érvényesített diszkrimináció azonban -  a 
többszöri áremelés ellenére -  csak 1980-ban szűnt meg, amikor a 
faárrendszerben a szocialista importból származó fenyő fűrészáru 
szabályozó (árcentrum) szerepét feloldották. A diszkrimináció hatása 
érvényesült pl. még az 1970-es évek elején is, amikor az anyag- és 
alkatrész-felhasználás révén begyűrűző árhatások következtében az 
erdőgazdaságok jövedelmezősége az egyszerű újratermelést is 
veszélyeztető, alacsony szintre csökkent.
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Összefoglalás
A második világháború után Magyarországon a földbirtokreform 

során, az erdők államosításával az erdők nemzeti kinccsé, a nemzet 
kincsévé váltak. Ezek megóvása, az erdőkben keletkezett háborús károk 
helyreállítása, az erdővagyon fejlesztése, majd -  a rövid távú 
gazdálkodói érdekek mellett -  a hosszú távú társadalmi érdekeket is 
szolgáló üzemterv szerinti erdőgazdálkodás érvényesítése már az 1940- 
es évek végén közüggyé, az erdészeti igazgatás és az erdészeti 
szakemberek első számú céljává és feladatává lett.

Az Országos Tervhivatal -  mintegy az erdésztársadalomnak a 
fakitermelés nagyarányú növelése ellen 1950-ben folytatott harca 
ellentételéül -  e feladatok megoldásához, az erdők korszerű műveléséhez 
és az erdőgazdálkodás fejlesztéséhez szükséges eszközöket az 1950-es 
évek első felében -  a pénzügyi kormányzattal folytatott viták árán 
ugyan, de -  gyakorlatilag korlátlanul, ezt követően 1960-65-ig is 
bőségesen, lényegében a tervlebontásos gazdaságirányítás időszaka alatt 
(1947-1967) zavartalanul és folyamatosan biztosította.

Az 1950-es évek első felében a gazdálkodóktól független 
szervezet, az állami erdőrendezőség által kidolgozott hosszú távú 
erdőgazdasági üzemtervek alapján történő gazdálkodási kötelezettségnek 
az ország minden erdejére való kiterjesztése, valamint a korábban sok 
helyütt elhanyagolt erdő felújítási és erdőművelési feladatok 
végrehajtásához szükséges eszközök biztosítása révén megvalósult 
mindaz, amiért az első és a második világháborút megelőző évtizedek 
erdészgenerációi küzdöttek.

Ennek köszönhető, hogy az egész szakma az akkor még 
politikailag általában megbélyegzett, hátrányosan megkülönböztetett 
idősebb erdészeti szakemberek túlnyomó többsége is -  már az 1940-es 
évek végén, s az 1950-es évek elején is -  egységesen, nagy lelkesedéssel 
dolgozott erdőgazdálkodásunk fejlesztéséért.

Az 1950-es évek közepén, amikor a túlhajtott, helytelen irányú 
iparosítás és a hibás agrárpolitika következtében az ország gazdasági 
helyzete egyre súlyosabbá vált, s az erdőgazdálkodás pénzügyi 
forrásainak biztosítása is kezdett nehézségbe ütközni, akkor a 
kormányzat -  az erdők megóvásához és fenntartásához fűződő hosszú 
távú nemzetgazdasági érdekek tudatában az erdők sorsáért való 
felelősséget -  az erdőfenntartási alap létrehozásával -  az erdészeti ágazat 
egészére ruházta. Lehetővé tette, hogy az erdőművelés költségeinek
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fedezéséről a fatermelés bevételeiből maga az ágazat gondoskodjék. így 
lényegében az erdők fenntartásának ügyét függetlenítette az ország 
mindenkori gazdasági helyzetétől.

Az erdészeti igazgatás és a szakma ezzel a lehetőséggel és 
felelősséggel jól gazdálkodott. Az erdőművelés elszámolási és 
finanszírozási rendszerének folyamatos továbbfejlesztésével igyekezett 
az erdőkhöz fűződő társadalmi érdekek és a gazdálkodói érdekek közötti 
összhangot biztosítani.

A közvetlen tervirányítás megszüntetése, s az új 
gazdaságirányítási rendszernek 1968-ban történt bevezetése, majd főleg 
az utolsó 20 év alatt a gazdálkodói érdekek előtérbe helyezése, s az 
erdészet évszázados szellemétől idegen, rövid távú érdekeltségi 
szemlélet elhatalmasodása kritikus helyzetet teremtett. Egyes, kedvező 
adottságokkal rendelkező erdőgazdaságok vezetői részéről már az új 
irányítási rendszerre való áttérés előkészítése során felmerült az az 
igény, hogy az erdőkben folyó gazdálkodás ágazati felelősségét fel kell 
oldani; meg kell szüntetni a központosított erdőfenntartási alapot és az 
erdőművelés egységes elszámoló rendszerét; a gyengébb adottságokkal 
rendelkező erdőket magukra kell hagyni, s így az erdőgazdálkodásban is 
szabad utat kell adni a rövid távú piacgazdaság szemléletének és 
gyakorlatának.

Az erdőművelés elszámolási és finanszírozási rendszere 
kialakulásának és fejlődésének áttekintése alapot szolgáltathat ahhoz, 
hogy a múlt tapasztalatain okulhasson és épülhessen a jövő.

Az erdőművelés elszámolási és finanszírozási rendszerén az 
erdőműveléssel és erdő fenntartással összefüggő munkák központilag 
egységesen szabályozott tervezési, nyilvántartási és pénzügyi 
elszámolási (finanszírozási) rendszerét értjük.

Ez a rendszer a második világháború óta eltelt 45 esztendő alatt 
(1945-1990) -  a magyar erdők és a magyar társadalom hosszú távú 
érdekeit szem előtt tartva, azt elsődleges követelménynek tekintve -  a 
gazdaságirányítási rendszer és az érdekeltségi viszonyok változásával 
együtt, az azokból folyó követelményeknek megfelelően fejlődött. Mind 
közgazdasági, mind pedig gazdaságpolitikai szempontból jelentős 
változásokon ment keresztül. A tervutasításos irányítási rendszer első 
időszakában alkalmazott kezdetleges elszámolási eszközből 45 év alatt 
az erdőgazdaságpolitikának -  mind az ármegállapítás, mind az elvonás 
tekintetében -  közgazdaságilag megalapozott, fontos eszközévé vált.
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E változás az Országos Széchényi Könyvtár, az Új Magyar 
Központi Levéltár és az Erdészeti Tudományos Intézet (ÉRTI) 
Alpokaljái Kísérleti Állomás levéltárának sok ezer áttanulmányozott, 
egyes időszakokban ugyan hézagos dokumentumai, valamint a hivatalos 
közlönyök (Tervgazdasági, Mezőgazdasági, Állami Gazdaságok és 
Erdők Minisztériuma /ÁGEM/, Erdészeti és MÉM Értesítők), továbbá a 
szakfolyóiratok (Erdészeti Lapok, Az Erdő), végül az Erdészeti 
Kutatások közleményei alapján eléggé világosan nyomon követhető. A 
kezdeti időkből viszonylag gazdag információs anyag áll rendelkezésre 
az 1951-től 1956-ig eltelt időszaknak jórészt már teljesen feledésbe ment 
tényeire vonatkozólag, elsősorban az Új Magyar Központi Levéltárban 
és az Országos Széchényi Könyvtárban. Az 1950-et megelőző időszakra 
vonatkozólag viszont nagyon hézagosak az írásos információk. Ezeket 
azonban dr. Pankotai Gábornak, az Országos Tervhivatal akkori 
erdészeti ügyvivőjének személyes visszaemlékezései jól kiegészítették. 
A levéltárban a MÁLLERD-nek és az FM Erdészeti Főosztályának 
ebből az időszakból származó iratai közül sajnos csak a birtokpolitikai és 
személyzeti jellegű iratokat őrizték meg; a megőrzött régi iktatókönyvek 
tanúsága szerint az erdőművelés elszámolásával és finanszírozásával 
összefüggő, akkor kevésbé fontosnak tekintett iratokat 
megsemmisítették. Ennek ellenére a fejlődés folyamata a felsorolt 
források alapján jól feltárható.

A változás legfontosabb elemei, melyek jóformán a fejlődés 
minden szakaszában világosan nyomon követhetők, és amelyek alapján 
a fejlődés lemérhető, a következők:

1. A központi finanszírozásba bevont erdőművelési munkák 
körének változása;

2. finanszírozással kapcsolatos követelmények és feltételek változása;
3. A finanszírozás módjának változása;
4. Az elszámoló árak meghatározási módszerének fejlődése;
5. A finanszírozás forrásainak változása;
6. Az újraerdősítés és erdőfenntartás pénzügyi fedezetének 

biztosítását célzó elvonási rendszer fejlődése.
A változás ezen elemei alapján az erdőművelés elszámolási és 

finanszírozási rendszerének fejlődésében hat szakaszt: a közvetlen 
(tervutasításos) irányítási rendszerben (1947-1967) négy jelentős, egymástól 
alapvetően eltérő, az új (közvetett) gazdaságirányítási rendszer bevezetése 
után pedig lényegében két szakaszt lehet megkülönböztetni.
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Az első, kezdeti szakasz (1947-1950) elején az erdőművelési 
munkák végrehajtása még üzemi feladat volt. Az időszak első két évében 
az erdészet központi tervezése még elsősorban nagyüzemi 
gyümölcsösök, néhány erdei feltáró út, erdészlakások és néhány üzem 
(csákánydoroszlói magpergető, novai falepárló üzem) létesítésére 
korlátozódott [1].

Az erdősítési és erdőművelési feladatok az országos tervekben, és 
e munkák finanszírozásával kapcsolatos központi rendelkezésekben első 
alkalommal csak 1949-ben jelentek meg. Ettől kezdve az erdőművelés 
beruházás jellegű és ún. üzemi munkáit az elszámolás és finanszírozás 
tekintetében elkülönítették egymástól. Ennek ellenére már kezdettől 
fogva fő célnak a szükséges munkák maradéktalan végrehajtásához 
szükséges eszközök biztosítását tekintették.

A második szakaszban (1951-1955) az elszámolás és 
finanszírozás egyszerűsítése céljából az erdőművelési munkák korábbi 
kettéválasztását -  a beruházások fogalmának 1950. évi módosításával -  
megszüntették. Azokat teljes egészében, egységesen „beruházási hitel”- 
ből finanszírozták.

Az erdőgazdaságok az ún. „üzemi” erdőművelési munkák 
(erdőfelújítás és fenntartás) fedezetéül a beruházásokat finanszírozó 
pénzintézetnek a kitermelt nettó fatömeggel arányos „újraerdősítési 
beruházási elvonás”-t fizettek. A beruházási hitel és az elvonás között 
azonban számszerű kapcsolat nem volt. A beruházási hitel nagyságát
-  az elvégzendő munkák mennyisége és költségigénye alapján -  az éves 
tervekben hagyták jóvá. Az elvonásnak 1 m3 nettó fatömegre 
vonatkoztatott mértékét pedig ettől függetlenül, általában több éven át 
azonos összegben az Országos Tervhivatal (OT) állapította meg.

Az erdőművelés nyilvántartási és elszámolási rendszerét már 
ebben az időszakban, az eredményesség növelésére és az önköltség 
reális csökkentésére törekedve, körültekintően és egyre részletesebben 
szabályozták. Bevezették az erdősítési alapokmányt és nyilvántartási 
rendszert, az elvégzett munkák kötelező minősítését, s az erdősítést és 
fafaj megválasztást megelőző kötelező talajvizsgálatot. A munkák 
finanszírozását helyszíni átvételhez kötötték. A finanszírozás az 
erdősítés és erdőművelés egyes munkafázisaira megállapított, 
megyénként, ill. erdőgazdaságonként differenciált egységárak alapján 
történt. Az egységárakat a ráfordítások, illetve a tervezett önköltség 
alapján állapították meg, ezért a természetes felújításnak értéket nem 
tulajdonítottak.
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A harmadik szakasz (1956-1959) a faárak 1956. február 1-jei 
rendezéséhez kapcsolódik, mely az áraknak közel 100 %-os emelésével 
megteremtette a meglévő gazdasági erdők korszerű művelésének biztonságos 
és folyamatos pénzügyi forrását, lehetővé tette az állami erdőgazdaságok 
központi erdőfenntartási alapjának létrehozását, s ezzel új korszakot 
nyitott az erdőművelés hazai finanszírozási rendszerének történetében.

Az erdőtelepítéssel és az erdőfelújítással összefüggő munkák 
finanszírozását a beruházások fogalmának -  az árrendezéshez 
kapcsolódó -  1956. évi újabb módosításával ismét elkülönítették 
egymástól. Ezek elszámolási rendszerét azonban a hosszú távú érdekek 
szem előtt tartásával, akkor is az eredményesség fokozására törekedve, 
egységes elvek alapján szabályozták. A művelet-, illetve művelet
csoportonként központilag jóváhagyott egységárak alapján történő 
finanszírozást 1956. január 1-jével megszüntették, és -  a műveletenkénti 
átvételi kötelezettséget fenntartva -  ráfordításos, önköltségi alapon 
történő finanszírozásra tértek át.

A negyedik szakasz (1960-1966) az erdősítés elszámolási 
rendszerének -  a tényleges ráfordítások alapján történő finanszírozás 
helyett -  az eredményesen befejezett erdősítésekre való átállítása révén 
ismét új korszakot nyitott, mind az elszámolás és nyilvántartás, mind a 
finanszírozás terén.

Az ötödik szakasz (1967-1978) tendenciáit a közvetett 
gazdaságirányítás bevezetése, s a vállalati és társadalmi érdekeknek 
erőszakoltan alacsony faárszínvonal és kedvezőtlen jövedelemhelyzet 
mellett bekövetkezett ütközése determinálta. így ezt az időszakot

-  az érdekütközés káros hatásainak mérséklésére való törekvés, a 
rövid távú vállalati és a hosszú távú társadalmi érdekek összehangolására 
irányuló, ezzel párhuzamosan

-  az elszámolási rendszernek minden erdőgazdálkodóra való 
kiterjesztését, s ezáltal az erdőművelés terén országosan egységes 
követelményrendszer érvényesítését célzó erőfeszítések jellemzik.

Az érdekek összehangolására irányuló erőfeszítések -  az 
erdőfenntartási alapból finanszírozott munkák körének szűkítése, továbbá 
az alapból finanszírozott munkák egy részének az állami költségvetésre 
való terhelése, s az erdőművelési egységárak növekedésének kényszerű 
fékezése révén -  a járulékelvonás csökkentését, s ezáltal az állami 
erdőgazdaságok vállalati eredményének javítását célozták. Ezek 
alátámasztására ebben az időszakban megindult az elszámolási rendszer 
közgazdasági megalapozásának céltudatos fejlesztése. Ennek eredményeként
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az erdőművelés ár- és elvonási rendszere megalapozottabbá vált. Az új 
gazdaságirányítás ideológiai kisiklatása következtében azonban, az 
emiatt jelentkező kényszerhatások közvetítőjévé, az ágazat rendkívül 
összetett, gyakran áttekinthetetlen, majd fokozatosan letisztuló 
közgazdasági szabályozó eszközévé is vált.

Az érdekek összehangolását, a hosszú távú társadalmi érdekek 
érvényesítését célzó törekvés másik vonala ebben az időszakban abban 
jutott kifejezésre, hogy az elszámolási rendszer orientáló és ösztönző 
hatását az állami erdőgazdaságokon kívül minden más erdőgazdálkodóra 
is kiterjesszék. Ennek eredményeként 1971-től kezdve -  elsőként -  az 
elszámolási rendszernek az erdőművelési munkák tervezésére, 
nyilvántartására és elszámolására, majd 1976 óta e munkák költségeinek 
forrásképzésére vonatkozó előírásai is országos érvényűvé váltak.

Ennek az időszaknak ezeken kívül új vonása, hogy ennek második 
felében (1976-ban) jelentek meg először a szabályozásban a 
mulasztásokat szankcionáló intézkedések. Ezek azonban akkor még csak 
figyelmeztető jellegűek voltak, érvényesítésükre még csak elvétve került sor.

A hatodik szakaszt (1979-1990) a gazdálkodói érdekek és a 
hosszú távú társadalmi érdekek egyre jobban élesedő ellentéte, 
ugyanakkor -  a faáraknak 1980-ban világ-, illetve főpiaci árszintre 
emelése és felszabadítása következtében -  a vállalatok javuló 
jövedelemhelyzete jellemzi. Ebben az időszakban a kedvezőbb 
jövedelemhelyzet lehetővé tette, hogy az érdekek összehangolását, az 
erdőművelési feladatok végrehajtása iránti érdekeltséget -  az előző 
időszak kényszerűen korlátozó intézkedései helyett -  a finanszírozás 
körének bővítésével, s az egységárak jelentős emelésével támasszák alá.

Az e téren bekövetkezett javulást mutatja az a tény, hogy amíg 
az állami erdőgazdaságok (MÉM és a Honvédelmi Minisztérium) 
erdőfenntartási alapjának összes igénybevétele 1970 és 1979 között 
522,4 millió Ft-ról 410,7 millió Ft-ra csökkent, addig ezt 1980-ban már 
582,3 millió Ft-ra, 1988-ban pedig már 1228,4 millió Ft-ra, az 1979. 
évinek közel 3-szorosára lehetett növelni.

Ezenkívül erre az időszakra jellemző, hogy a szabályozásban -  az 
erőteljes ösztönzés mellett -  mind nagyobb szerepet és tágabb teret 
kapott a hosszú távú társadalmi érdekeket veszélyeztető, azokat sértő 
mulasztások és visszaélések egyre szigorúbb szankcionálása és a 
szankciók következetes érvényesítése.

Összegezve: a piacgazdaság viszonyai között az erdőgazdálkodásban 
mind jobban kiéleződnek a termelés jövedelmezőségéhez fűződő rövid
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távú vállalati érdekek, és az erdőknek a talaj-, a természet- és általában 
az emberi környezet védelme terén nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódó 
hosszú távú társadalmi érdekek közötti ellentétek.

Ennek az érdekellentétnek a feloldása, vagy legalább mérséklése 
alapvető társadalmi érdek.

Az érdekek összehangolásának fontos, s a tapasztalatok szerint 
eredményesnek mondható eszköze az erdőművelés elszámolási és 
finanszírozási rendszere, mely

-  a hosszú távú erdőállomány-gazdálkodási tervek, s az állami 
irányításnak közvetlenül alárendelt erdőtervezési szervezet, továbbá

-  a gazdálkodóktól ugyancsak független erdőfelügyeleti szervezet 
és végül

-  a fakitermelés árbevételéből a különbözeti földjáradék 
elvonásával képezett központosított erdőfenntartási alap hármas egysége 
révén gyakorlatilag egyetlen biztosítéka a hosszú távú társadalmi 
érdekek érvényesítésének.

Az elszámolási rendszer az elmúlt 45 év alatt jelentős fejlődésen 
ment keresztül. Kezdettől fogva hordozója a szakmai fejlődésnek, s az 
idők folyamán is a szakmai és a hosszú távú társadalmi érdekek 
érvényesítésének kifinomult, jelentős előnyökkel rendelkező, de 
hibákkal is terhelt eszköze volt. Előnye, hogy

-  megfelelő árviszonyok esetén a természeti adottságokra 
visszavezethető többletjövedelmek (különbözeti földjáradék) terhére, az 
országosan egységesen kezelt erdőfenntartási alapból finanszírozta az 
erdők felújítási és fenntartási költségeit,

-  országos szinten kisebb tőkelekötést igényelt, mint a 
vállalatonként elkülönített alapokból történő finanszírozás,

-  a vállalatok erdő felújítási teljesítményét és az erdőfelügyelet 
ellenőrző tevékenységét a finanszírozás feltételeként előírt kötelező műszaki 
átvétel révén pénzügyileg összekapcsolta egymással; költségvetési vagy 
költségtérítés jellegű finanszírozás esetén a teljesítményorientált 
ellenőrzés nem, vagy csak kevésbé eredményesen lett volna megoldható, 
ahogyan ezt az elszámolási rendszer történeti fejlődése is igazolja,

Az alkalmazott rendszer hibája viszont, hogy
-  kedvezőtlen piaci viszonyok esetén a kedvező adottságú 

vállalatok jövedelemhelyzete romlott, az erdőfenntartási alap szükséglete 
viszont nem csökkent, s ez kiélezte a feszültségeket,

-  az erdősítések műszaki átvételének kritériumrendszere esetenként 
szubjektív megítélésre adott alkalmat.
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A 7-9 számú melléklet táblái az elszámolási rendszer egyes 
elemeinek időszakonkénti és gazdálkodó egységenkénti alakulását, a 10. 
számú táblázat az erdőfenntartási alap célok szerinti idősoros 
felhasználását, a 11. számú melléklet pedig az erdő fenntartás és 
fejlesztés egészének finanszírozási források szerinti idősoros változását 
szemlélteti.
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1. A finanszírozásba bevont erdőművelési munkák köre
A finanszírozásba bevont erdőművelési munkák körét és azok 

fogalmát 1947-1960-ig gyakorlatilag az általános beruházási 
jogszabályok, azt követően viszont már az erdőművelés elszámolási 
rendszerével foglalkozó szakmai, ágazati jogszabályok határozták meg.

Az 1947-1950 közötti években az erdőművelés elszámolásával és 
finanszírozásával kapcsolatban rendszerről még alig lehet beszélni. 
Ebben az időszakban a finanszírozás körét a beruházásnak minősülő 
ráfordítások fogalmi meghatározását rögzítő NT (Népgazdasági Tanács) 
határozatok és OT (Országos Tervhivatal) rendeletek határozták meg. E 
rendelkezésekben felsorolt munkák finanszírozása a „tervhitelből” teljes 
körűen biztosítva volt, s azokról az üzemeknek el kellett számolniuk; 
amelyeket viszont a rendelkezések nem tárgyaltak, azokra az elszámolási 
kötelezettség nem vonatkozott, azok elvégzése rá volt bízva az 
üzemekre.

Ebből az időből hozzáférhető források közül a 193/1949. NT. sz. 
határozat [2] szerint pl. népgazdasági szempontból beruházásnak minősült

-  az új termelő kapacitások létesítése,
-  meglévő berendezéseknek az országos üzemi kapacitást növelő, 

vagy gazdaságosabb kihasználást eredményező bővítése és átalakítása, 
továbbá jelentős minőségjavító berendezések,

-  a tervben előirt új termelőberendezések létesítését, valamint 
jelentősebb új termelési ágak bevezetését szolgáló és laboratóriumi 
kísérletek méreteit meghaladó kutatások és kísérletek, végül az új 
termelőberendezések tervezésének költségei,

-  a szociális és kulturális célt szolgáló létesítmények és azok 
berendezése,

-  középítkezések, valamint egyéb közérdekű építkezések (utak, 
hidak, stb.), az épületbővítést, átalakítást és újjáépítést beleértve.

Ez a határozat az erdőművelési munkákat még tételesen nem is 
tárgyalta, és a termelőberendezések pótlását sem minősítette beruházásnak.

Az erdőművelési munkákkal első ízben a mezőgazdasági üzemek 
1950. évi részletterv készítését szabályozó, 8021/4/1949/242. OT. sz. 
rendelet, illetve az azt kiegészítő „Erdőgazdasági üzemi részletterv” és 
az Állami Erdőgazdasági Üzemi Központ tervkészítésére vonatkozó 
részletes utasítás foglalkozott [3]. E szerint „a beruházási terv 
erdőművelési részének összeállításánál figyelembe kell venni, hogy az 
erdőgazdaságban beruházásnak minősülnek:
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-  új erdők telepítése és ezen területeken végzendő összes munkák 
5 éves korig,

-  a régi felújítatlan vágásterületek beerdősítése, melyeket 1947. 
augusztus 1. előtt használtak ki és nem erdősítettek be,

-  a rontott állományok átalakítása, melyeknek sűrűsége 0,5-nél 
kisebb,

-  az 1947. augusztus 1. előtti helytelen gazdálkodásból eredő 
elmaradt tisztítási munkák végrehajtása.”

Ez a rendelkezés világos és egyértelmű meghatározást adott a 
háború utáni évtized erdőgazdaság-fejlesztésében központi szerepet 
játszó „régi vágásterület” fogalmára. Az akkori szemléletnek 
megfelelően meghatározta a finanszírozás körébe sorolt „rontott erdő” 
fogalmát is. (Ezt később 1958-ban, majd 1960-ban /50, 69/ 
korszerűsítették és pontosították.) Az „elmaradt tisztítás” fogalmát 
azonban első alkalommal csak 1954-ben [13] határozták meg.

Mégis nagy eredménynek számított, hogy a 8021/4/1949. OT. sz. 
rendelet -  lényegében a 193/1949. NT. határozat 2. tételének [2], az 
erdőgazdálkodásra vonatkoztatott értelmezésével -  1950-től kezdve 
megteremtette az erdőkben legalább a háborús és a háború előtti években 
keletkezett károk felszámolásának, az elmaradt régi vágások 
felújításának, a rontott erdők átalakításának és az elmaradt tisztítások 
elvégzésének feltételét. A rendes évi vágások felújítását, azok ismétlődő 
pótlását, kapálását és tisztítását azonban már „üzemi jellegű 
erdőművelés”-nek minősítette és az üzemekre bízta [3].

A MÁLLERD-nak „Az erdőművelés körébe tartozó tervek és 
elszámolások összeállításáról” szóló, 8000/1949. III. sz. utasítása [4] 
azonban mind a „tervpénzen” végzendő, illetve végzett, mind pedig az 
ún. „üzemi” munkákra vonatkozólag előírta idénytervek készítését, és 
ezek teljesítéséről történő, idényenkénti leszámolást, külön a tavaszi 
(január 1-jétől április 30-ig terjedő) és külön az őszi (május 1-jétől 
december 31-ig terjedő) idényre vonatkozólag. Az idénytervekben és 
leszámolásokban részletesen tárgyalni kellett

-  a természetes felújítást,
-  a mai fogalmak szerinti mesterséges erdősítési kötelezettséget 

(melyet akkor erdősítési hátráléknak neveztek), vagyis az előző évekről 
áthúzódó kötelezettségeket, az évi vágásfelújításokat és az esedékes 
pótlásokat, s az indokolt áttelepítéseket is.
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Ezeket azonban mind „üzemi” feladatnak tekintették. Az 
erdősítések ápolására és a tisztításokra még tervezési és elszámolási 
kötelezettséget sem írtak elő.

Az 1951-1955 közötti időszakban a finanszírozás köre már 1951- 
ben alapvetően megváltozott.

Az első ötéves terv előkészítése során -  többek között -  az 
erdészek és egyes közgazdászok között lefolyt éles viták eredményeként, 
az előző időszakban a finanszírozás leszűkített értelmezése miatt 
nemzetgazdasági szinten felszínre került problémák elhárítása céljából 
az 1951. évi beruházási tervek előkészítéséről szóló 10.250/1950. OT. 
sz. rendelet a beruházások fogalmát -  a nemzetgazdaság álló alapjainak 
növelését célzó s a szociális és kulturális beruházásokon kívül -  már a 
termelő berendezések pótlására is kiterjesztette [5].

Ennek alapján „Az 1951. évi beruházási részlettervek” készítését 
szabályozó OT kiadvány -  a 10.250/1950. OT. sz. rendelet 
alkalmazásával kapcsolatban -  az erdőtőke növekedését célzó 
beruházásoknak új, kibővített értelmezést adott. E szerint: „Az új erdők 
telepítését a beruházások között kell megtervezni, tekintet nélkül arra, 
hogy az újonnan létesítendő erdő a meglévő erdőállomány tényleges 
növekedését, vagy pedig az esedékes vágásfelújítást jelenti. 
Mindenképpen a beruházások között kell előirányozni az elmaradt vágás 
felújítását, a rontott erdők átalakítását és az elmaradt tisztítást, 10 éves 
korig. Az újonnan telepített erdők ápolását és kezelését 5 éven keresztül, 
a szikes és kopár talajon telepített erdőnél pedig 10 évig beruházásnak 
kell tekinteni.” [5].

Az 1951. évi erdőgazdasági üzemi részlettervek készítéséről szóló 
10.720/1950. OT. sz. rendelet mellékleteként kiadott tervkészítési 
utasítás (6) a beruházások fogalmát az új csemetekertek létesítésére is 
kiterjesztette, s a finanszírozásba bevont erdőművelési munkák körét a 
következőképpen határozta meg:

-  új csemetekertek létesítése,
-  évi vágásterületek erdősítése (talaj előkészítés, alátelepítés, 

mesterséges erdősítés, ismétlődő pótlás, ismétlődő ápolás)
-  régi vágások és tisztások erdősítése (talaj előkészítés, első 

kivitel, ismétlődő pótlás, ismétlődő ápolás)
-  új területek erdősítése (talajelőkészítés, első kivitel, ismétlődő 

pótlás, ismétlődő ápolás)
-  tisztítás (folyó évben esedékes tisztítás pénzért, részért, 

elmaradt tisztítás pénzért, részért).
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Ezekkel az intézkedésekkel az erdőművelési finanszírozás körét a 
korábban „üzemi” feladatnak tekintett erdőfelújítási, pótlási, ápolási és 
tisztítási munkákra is kiterjesztették. Ezenkívül itt határozták meg 
először a tisztítások korhatárát [5].

Ez a változás annak idején nagy eredménynek számított. Ebben 
jelentős szerepe volt dr. Farkas Vilmosnak, aki „Az erdőgazdasági 
önköltségszámítás üzemgazdasági alapelvei” című, 1950-ben megjelent, 
az ÉRTI közleményei sorozatban kiadott nagy jelentőségű dolgozatában 
[7] bebizonyította, hogy „Maga a faállomány nem nyersanyag, tehát nem 
forgó vagyon, hanem beruházott vagyon, tervgazdasági kifejezéssel élve 
álló alap.” Ennek alapján sikerült akkor a vágásfelújítást és a rendes évi 
erdőművelési munkákat az „erdőtőke növekedését” célzó beruházásnak 
minősíteni, s ezáltal az akkori faárak mellett veszteséges erdőgazdaságok 
számára megteremteni az erdőállomány teljes körű, folyamatos 
fejlesztésének a feltételét.

Farkas Vilmosnak ezzel kapcsolatos szerepét támasztja alá az is, 
hogy az 1952. évi erdőgazdasági üzemi részlettervkészítési utasítás 
ismertetése kapcsán Kozma Béla a „Vállalati tervezés: Állami 
gazdaságok és erdőgazdaságok tervezése, 1952” című, 1951-ben megjelent 
pénzügyminisztériumi kiadványban [8] a beruházások fogalmának 
kibővítésére a következő magyarázatot adta: „Új területek erdősítésének 
beruházás jellege magától értetődő, mert üzembővítést, új termelő 
eszköznek a termelésbe való beállítását jelenti. Az élőfaállományt 
vonatkozó kormányhatározatok beruházott vagyonnak minősítik. A 
kitermelt élőfaállomány újraerdősítését célzó vágásfelújítási munkálatok 
ennek következtében szintén beruházásnak minősülnek.”

1952-1953-ban a finanszírozásba bevont erdőművelési munkák 
köre -  a rendelkezésre álló források szerint -  nem változott. 1954 
folyamán azonban több, jelentős változás következett be. A 
rendelkezésre álló források [9] szerint a finanszírozás körét kibővítették:

-  a vadvédelmi kerítések építésével,
-  karácsonyfatelepek létesítésével és
-  meghatározott célú kutatással.
A vadkárok mérséklése és megelőzése érdekében az OT 1954 

elején -  az erdősítésekkel egyidejűleg -  vadvédelmi kerítések létesítését 
rendelte el, és engedélyezte azoknak saját rezsiben az erdőművelési 
beruházási hitel terhére történő megvalósítását. Az új csemetekertek kerítésének 
építését -  az akkori rendelkezés szerint -  nem az erdőművelési, hanem a 
mélyépítési beruházások terhére kellett elszámolni [10].
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A karácsonyfatelepek létesítését az egyre növekvő mértékű 
karácsonyfaimport megszüntetése érdekében kezdeményezték. Ezek 
finanszírozását az új csemetekertek analógiájára engedélyezték: az első 
talajmunka költségeit az erdőművelési, az esetleg szükséges 
kerítésépítést pedig a mélyépítési beruházási hitel terhére lehetett, a 
csemeteültetés és ápolás költségeit pedig már a csemetetermelés 
költségeként kellett elszámolni [10].

A kutatási célú erdőművelési munkák közül elsőként a kísérleti 
ivánci fenyőnevelőtelep fenntartási költségeinek az erdőművelési 
beruházások terhére való elszámolását engedélyezték [11]. Ezenkívül

-  az erdősítések ápolásának fogalmát pontosították és némileg ki 
is bővítették: a kapálást, sarlózást, védelmi célú ápolást, valamint a házi 
és idegen köztes műveléssel történő ápolást is bevonták a finanszírozás 
körébe [12],

-  pontosították a talaj előkészítés fogalmát: előírták, hogy 
akárhány fázisban is történt a talajelőkészítés, azt csak egyszeres 
területtel lehet elszámolni [13],

-  az elmaradt tisztítások felszámolásával kapcsolatos problémákra 
való tekintettel a 152/1954. FM. sz. utasításban -  a mai szemlélettel 
ugyan ellentétben, a termőhely minőségét figyelmen kívül hagyva -  ezek 
fogalmát is meghatározták. E szerint „Elmaradt tisztításnak számít annak a 
fiatalosnak a tisztítása, amelyet gyorsannövő fafajoknál és saijerdőknél az 
utolsó 3, lassannövő fafajoknál az utolsó 5 évben nem tisztítottak” [13].

Ezzel egyidejűleg -  a visszaélések megelőzése, s az állomány
nevelés helyett a faanyagnyerésre törekvő tisztítások megakadályozása 
céljából -  a részes alapon történő tisztítást megtiltották [14],

Új csemetekertek létesítését a 25/E/l 953. OEF. sz. főigazgatói 
utasítással korlátozták. Országos viszonylatban a csemetekertek 
területének növelésére akkor már nem volt szükség, ezért új kertek 
létesítését csak azonos területű, nem megfelelő adottságokkal rendelkező 
kertek egyidejű megszüntetése esetén engedélyezték. Ez az intézkedés 
azt eredményezte, hogy pl. a Dunántúli Erdőgazdaságok Igazgatósága a 
felügyelete alá tartozó erdőgazdaságok csemeteönellátásának biztosítása 
érdekében csak az Eszakmagyarországi Erdők Igazgatósága területén 
feleslegessé vált 50 hektár terhére növelhette csemetekerti területét 107 
hektárral, mivel a dunántúli erdőgazdaságoknál csak 67 hektárral lehetett 
a meglévő kertek területét csökkenteni [15].

1957-től kezdve viszont -  az 1956/57. évi üzemi részletterv 
készítési módszertani útmutató szerint -  az új csemetekert létesítése már
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nem minősült beruházásnak, azt a csemetetermelési ágazaton tervezendő 
üzemi feladatok közé sorolták, s törölték a központilag finanszírozható 
munkák köréből [16].

1954. év végén a beruházási fogalmak alkalmazásáról szóló 
57/1954. OT. sz. utasítás újból tételesen szabályozta az „erdőállomány 
növelésé”-t célzó beruházások körét [17]. E szerint „beruházásnak kell 
tekinteni

-  új erdők telepítését,
-  erdők pótlását,
-  erdők esedékes vágásfelújítását,
-  erdők régi vágásfelújítását,
-  új erdők telepítésének ápolási munkáit, beleértve a kapálást is 5, 

szikes és kopár talajon telepített erdőknél 10 évig,
-  a tisztításokat, melyeket elegyes állományokban legalább 2-3 

évenként, elegyetlen állományokban legalább 5 évenként kell ismételni, 
gyorsannövő fafajoknál általában 10, lassannövőknél 20 éves korig kell 
végezni.

Erdő alatt kell érteni a mezővédő erdősávokat, községek, városok 
belterületi fásítását, út- és vasútfásítást is. (Községi és városok 
belterületi fásításainak ápolási munkái nem minősülnek beruházásnak.)”

Ez a rendelkezés a finanszírozás körét -  az elszámolható munkák 
tekintetében -  csak annyiban módosította, hogy pontosította a tisztítások 
fogalmát és azok korhatárát némileg meghosszabbította. Ugyanakkor a 
finanszírozás teljes körét -  az állami és állami kezeléses erdőkben 
végzett erdőművelési munkákon kívül -  a fásításokra is kiterjesztette.

Az 1956-1959 közötti időszakban alapvetően megváltozott a 
finanszírozás forrása. A finanszírozás köre azonban alig változott. 
Csupán az elmaradt tisztítások mielőbbi felszámolása érdekében a 
tisztítások korhatárát módosították, s az alátelepítés fogalmát 
kiterjesztették az előhasználati állományokra is.

A 46/1956. OEF. sz. utasítás -  az új erdőtelepítések kivételével -  
lehetővé tette, hogy az erdőművelési munkáknak ebben az időszakban 
létrehozott új finanszírozási forrása, az erdőfenntartási alap terhére olyan 
állományokban is végezzenek tisztítási munkákat, amelyek gyorsannövő 
és sarjeredetü állományok esetében a 10, illetve lassannövő és 
fenyőállományokban a 20 éves felső korhatárt meghaladták ugyan, de az 
állományok fejlettségi állapotánál fogva a bennük végzendő nevelővágás 
tisztítás jellegű [18].
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A 22/1957 OEF. sz. utasítás az élőfakészlet, illetve a kitermelhető 
fatömeg növelése érdekében előhasználati állományok telepítését írta elő 
minden olyan termőhelyen, ahol a főállományt lassú, vagy lassabban 
növő fafajok képezik, de ahol még a nyárak is megtartják jó 
növekedésüket. Az utasítás lehetővé tette az előhasználati 
állományoknak állománykiegészítő áttelepítésként az erdőfenntartási 
alap terhére történő elszámolását [19].

Ezzel kapcsolatban azonban -  a tapasztalatok alapján 1961-ben -  
előírták, hogy befejezetlen erdősítésekben előhasználati állományt 
utólag nem lehet létesíteni. Az előhasználati állománynak az 
alapállomány elegyarányában kell kifejezésre jutnia, annak egyidejű 
jelenléte feltétele a befejezettségnek. Az előhasználati állomány utólagos 
létesítése pótlási kötelezettségnek minősül [20].

Az 1960-1966. évi időszakban az erdőművelésnek az 
erdőgazdálkodás fejlesztésével foglalkozó 1040/1954. Korm. sz. 
határozat végrehajtása során megnövekedett intenzitása, az új 
elgondolások érvényesítése, s a többcélú erdőgazdálkodással, a 
természetvédelemmel és az üdülőerdő-gazdálkodással kapcsolatban 
jelentkező új igények szükségessé, az 1956. évi árrendezés és az 
erdőfenntartási alap létrehozása pedig lehetővé tette a finanszírozásnak 
az erdőműveléssel és erdőfenntartással összefüggő munkák egyre 
szélesebb körére való kiterjesztését.

Ennek következtében az időszak folyamán döntő változás 
következett be a finanszírozás módja terén, s a finanszírozás köre is 
számottevően és folyamatosan bővült. Ezek a változások -  az 
erdőtelepítések és azokhoz kapcsolódó munkák kivételével -  még 
mindig csak az állami erdőgazdaságokra vonatkoztak, mert hiszen csak 
az azok eszközeiből képzett forrást terhelték.

A 25/1960. OEF. sz. utasítás [21], mely a finanszírozás módjának 
alapvető módosítását vezette be, a finanszírozás körét a vadvédelmi 
kerítések építésén kívül

-  a vadvédelmi kerítések felújítására,
-  a parkerdők különleges létesítményeinek és
-  az erdőtelepítéssel kapcsolatos műszaki létesítmények építésére, 

valamint
-  az erdősítésekben keletkezett károkra is kiterjesztette, és erre a 

célra Erdővédelmi Alap létesítését rendelte el.
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Az Erdészeti Értesítő e nagy jelentőségű utasításnak csak a rövid 
szövegét közli. A lényeges változásokat tartalmazó „Mellékletiét már 
csak néhány magángyűjtemény őrizte meg.

Az új karácsonyfatelepek létesítését az utasítás a finanszírozásba 
bevont munkák között nem tárgyalta. Egy későbbi, 1961-ben megjelent 
értelmezés [20] szerint azonban a karácsonyfatelepeket rövid 
vágásfordulójú erdőnek kell tekinteni, s azok létesítését és pótlását az 
erdőfelújításokkal azonos módon, azok egységáraival kell elszámolni. Ez 
az értelmezés és gyakorlat volt érvényben egészen az 1964/65. gazdasági 
év végéig, amikor az 1965/66. évi tervező munka rendjét szabályozó 
24/1965. OEF. sz. utasítással a karácsonyfatelepeket csemetekertnek 
minősítették, s így ezek létesítésével és fenntartásával kapcsolatos munkákat 
a finanszírozás körébe sorolt erdőművelési munkák közül törölték [22],

A tisztítások finanszírozását viszont a befejezett erdősítések 
tisztítására korlátozták. Az utasítás értelmében befejezett erdősítésekben 
a korhatáron belül végzett minden tisztítás elegyarány-szabályozónak 
minősül és az előírt egységárral elszámolható. Befejezetlen 
erdősítésekben végzett tisztítás azonban felszabadító tisztítás, melyet 
egységárral nem lehet elszámolni, mivel annak költségét, mint ápolási 
költséget, a befejezett erdősítés egységára magábafoglalja [20].

A korhatáron túli tisztítások fogalmának a finanszírozás 
szempontjából való bővítése ebben az időszakban visszatérő probléma 
volt. Ezért a 21/1961. OEF. sz. utasítás -  számolva azzal, hogy a 
felújítás elhúzódása miatt az átlagosnál rosszabb termőhelyen 
előfordulhat, hogy az erdőnevelési utasításban, s az érvényes 
rendelkezésekben megszabottnál idősebb állományokban tisztítás jellegű 
munkát kell végezni -  az erdőrendezési felügyelő hatáskörébe utalta 
annak megállapítását, hogy a korhatár túllépése az erdőgazdaság 
hibájából következett-e be vagy sem, s amennyiben azért az 
erdőgazdaság nem tehető felelőssé, az utasítás lehetővé tette, hogy a 
korhatáron túli ilyen tisztításokat az erdőfenntartási alap terhére 
számolják el [23].

A 44/1963. OEF. sz. utasítás [24] a tisztítások korhatárát ismét 
módosította. Az elmaradt tisztításokkal kapcsolatos problémák megoldása 
érdekében természetes újulatból származó lassannövő fafajokból álló 
állományok tisztítási korhatárát 25 éves korban állapította meg.

A 25/1960. OEF. sz. utasítással bevezetett új elszámolási rendszer 
az erdősítések ápolásának központi forrásból való finanszírozását csak a 
befejezésig tette lehetővé. Az e téren tapasztalt problémákra való
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tekintettel azonban már az 1963/64. évi tervező munka rendjét 
szabályozó 29.271/1963. OEF. sz. leirattal lehetővé tették, hogy a 
befejezett erdősítések ápolását (a talajápolást, a fenyőerdősítések 
tisztítást megelőző egyszeri felnyesését és egyéb állományápolási 
munkákat) is -  termelési értékkel -  az erdőfenntartási alap terhére 
elszámolják [25]. A finanszírozás körének ezt a bővítését aztán a 
10/1964. OEF. sz. utasítás végleg intézményesítette.

A 10/1964. OEF. sz. utasítás [26] -  a vadkárelhárító kerítések 
felújításának törlése mellett -  a finanszírozás körét tovább bővítette. Azt

-  az erdőfelújítással kapcsolatos különleges létesítmények,
-  a befejezett erdősítések ápolási,
-  az arborétumok és populétumok fenntartási,
-  a szálaló erdők erdőfelújítási és ápolási költségeire, továbbá
-  az erdősítésekben keletkezett károkon kívül a csemetekerti és 

mezőgazdasági ágazatokon keletkezett károkra is kiterjesztette.
Az erdőfelújításokkal kapcsolatos különleges költségek között az 

erdőfelújításhoz szükséges víztelenítési költségek, a vízmosások, 
kőgörgetegek megkötését szolgáló rőzsefonatok, bukógátak létesítésének 
költségeit, s általában az olyan természetű költségeket lehetett 
elszámolni, melyek a talaj előkészítés szokásos költségeit meghaladták.

A befejezett erdősítések ápolási költségei címén a talaj ápolási 
költségeket, a befejezett fenyő erdősítések tisztítását megelőző 
felnyesések költségeit és az esetleges egyéb, külön részletezett ápolási 
költségeket lehetett elszámolni.

Az 1967-1978 közötti időszak az új gazdaságirányítási rendszer 
bevezetésének kezdeti szakasza, a magyar erdőgazdálkodás második 
világháborút követő 40 esztendejének talán a legproblematikusabb 
időszaka. Ennek folyamán eleinte kérdésessé vált, hogy az 
erdőművelésnek az állami erdőgazdaságoknál 1960-ban bevezetett 
egységes elszámolási rendszere fenntartható lesz-e; aztán folyamatosan 
változtak a finanszírozás forrásai, alapvetően módosult az elvonási 
rendszer, s a finanszírozás köre is számottevően bővült.

A 42/1967. MÉM. sz. utasítás [27], mely az erdőművelés 
elszámolását és finanszírozását már lényegében az új gazdaságirányítási 
rendszerbe való átmenet időszakára szabályozta, a finanszírozás körét 
újból számottevően bővítette:

-  az arborétumok és populétumok fenntartási költségein kívül az 
arborétumok, populétumok és plantázsok létesítésére és fenntartására,
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-  a szálaló erdőkön kívül minden különleges rendeltetésű 
állományban végzett erdősítési, ápolási és egyéb erdőművelési munkák 
költségeire,

-  az erdőtelepítéssel és erdőfelújítással összefüggő műszaki 
létesítményeken kívül az erdőállományok fenntartását szolgáló minden 
különleges létesítmény és egyéb munkák költségeire, továbbá

-  a j avafák nyesési költségeire,
-  nyiladékok, tűzvédelmi pászták, határjelek létesítési és 

fenntartási költségeire,
-  az erdőfelújítást szolgáló tuskózásnak az értékesített és saját 

célra felhasznált tuskó értékének 50 %-ával csökkentett költségeire, 
végül

-  az erdőművelés fejlesztésével és az erdővédelemmel 
összefüggésben -  a PM-mel egyetértésben -  elrendelt vagy 
engedélyezett munkák költségeire (beleértve az erdőművelési kutatások 
költségeit is) kiterjesztette.

Az erdősítésekben keletkezett károknak a 25/1960. OEF. sz. 
utasítással létrehozott „Erdővédelmi Alap”-ból történő finanszírozását 
viszont megszüntette. Azokkal kapcsolatos minden kártérítést 
lényegében az Állami Biztosító és az állami erdőgazdaságok között 
kötendő megállapodás keretébe utalta.

Az 1960. és az 1964. évi utasítások kiegészítéseként a 42/1967. 
OEF. sz. utasítás tételes meghatározást adott a különleges rendeltetésű 
állományokra és az azokban elszámolható munkákra, valamint a 
parkerdők különleges létesítményeire is. Ezek szerint:

-  Különleges rendeltetésűnek azokat az állományokat kell 
tekinteni, melyeket az üzemtervek különleges cél, illetve rendeltetés 
megjelöléssel tárgyalnak. Ilyenek a szálaló, a park-, a természetvédelmi 
stb. erdők. Ezekben az állományokban végzett erdőművelési munkákat
-  az utasítás értelmében -  csak akkor lehetett ráfordítások alapján 
elszámolni, ha azok egységáras elszámolásra nem alkalmasak. Ez a 
megkötés különösen a vadgazdálkodási célú erdőkre vonatkozott, 
melyekben a munkák többségét egységáras alapon el lehetett számolni.

-  A korábbiakkal ellentétben ugyancsak tételes meghatározást, 
illetve felsorolást adott a parkerdők különleges létesítményeire. Ezek a 
következők: sétautak, padok, pihenő- és tűzrakóhelyek, útjelző táblák, 
stb. Ezek létesítési és fenntartási költségeit szintén ráfordítások alapján 
lehetett elszámolni.
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1968-1970 között a finanszírozás köre nem változott. 1971-től 
kezdve azonban a 32/1970. MÉM. sz. utasítással [28] és a 9/1971. 
MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelettel [29] az erdőművelés elszámolási 
rendjét -  az új irányítási rendszer első 3 évének tapasztalatai alapján -  új 
alapokra helyezték, s ennek során a finanszírozás körét is számottevően 
kibővítették.

Nagy jelentőségű új eleme az 1971. évi szabályozásnak 
mindenekelőtt az, hogy a 9/1971. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelettel 
megszüntették a korábbi rendszer egyoldalúságát, s az ország 
valamennyi erdejére, erdőtelepítésére és fásítására egységes tervezési, 
elszámolási és nyilvántartási rendszert léptettek életbe. Ezzel a 
finanszírozás körét az állami erdőgazdaságokon kívül minden 
erdőgazdálkodó szervre kiterjesztették.

1970-ig az erdőműveléssel kapcsolatos minden rendelkezés csak 
az állami erdőgazdaságokra, illetve azok által végzett munkákra 
vonatkozott. Az 1960-as évek közepéig ugyanis a termelőszövetkezetek 
és állami gazdaságok erdeit az állami erdőgazdaságok kezelték. Az 
erdőtelepítéseket és fásításokat is majdnem kizárólag az állami 
erdőgazdaságok, illetve az erdőtelepítő állomások valósították meg. így 
ebben az időszakban az állami erdőgazdaságokra érvényes szabályozás 
gyakorlatilag országos érvényű volt. Ez az oka annak, hogy az 1960-as 
évek első feléig a termelőszövetkezetek és egyéb szervek 
erdőgazdálkodásával a központi rendelkezések külön nem is 
foglalkoztak, ezeket legfeljebb az állami erdőgazdaságokat érintő 
feladatként tárgyalták.

Az 1960-as évek második felében azonban az állami kezelés 
megszűnt. A termelőszövetkezetek, állami gazdaságok és vízügyi 
szervek kezdtek erdészeti szakembereket alkalmazni, és erdeiket saját 
kezelésbe vették; erdőtelepítéseiket, fásításaikat is saját kivitelezésben 
végezték. Ettől kezdve a központi rendelkezések a termelőszövetkezetek 
és egyéb szervek erdőfelújítási, erdőtelepítési és fásítási feladatainak 
megoldásával, s ezek pénzügyi fedezetének biztosításával, illetve ezek 
lebonyolításával is foglalkoztak [30-38],

Az új irányítási rendszerre való áttérést követően azonban 
elsősorban a termelőszövetkezetek -  a mezőgazdasági tevékenység 
elsőbbsége s az erdőfelújítások végrehajtásához szükséges források 
elégtelensége miatt -  az erdőfelújítási feladataikat kezdték elhanyagolni, 
így egyre növekvő felújítási hátrálékuk keletkezett. Az erdőművelés 
elszámolási rendszerének ezzel kapcsolatos tervezési és nyilvántartási
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előírásai ebben az időben rájuk még nem vonatkoztak. Az erdőtörvény is 
e téren hatástalannak bizonyult. így az erdészeti igazgatás csak a 
problémák halmozódását regisztrálhatta, azok megoldásához megfelelő 
eszközök nem álltak rendelkezésre. Ezért 1967 után, az erdészet és a 
mezőgazdaság közös irányítás alá kerülését követően, az erdészeti 
igazgatás fő  törekvésévé vált az erdőművelés elszámolási és 
finanszírozási rendszerének minden erdőgazdálkodó szervre való 
kiterjesztése, hogy ezáltal megteremtse az új irányítási rendszerre való 
áttéréssel egyébként is kiélezett problémák országos megoldásának 
eszközét. Ez az 1971. évi szabályozással nagyrészt meg is oldódott.

Az 1971. évi szabályozás a finanszírozás körét ezenkívül -  az új 
követelményeknek megfelelően -  több vonatkozásban is kibővítette:

-  a minőségi szaporítóanyag-termelés feltételeinek megteremtése 
céljából a törzskönyvezett fenyő, nyár és fűz szaporítóanyag-termelő 
telepek létesítését minden erdőgazdálkodó szervnél,

-  a nyesési munkáknak központi forrásból történő finanszírozását
-  a javafákon kívül -  minden, minőségi törzsnevelést célzó nyesésre, és 
ugyancsak minden erdőgazdálkodó szervre kiterjesztették; ezeken kívül

-  az állami erdőgazdaságoknál és állami gazdaságoknál a 
nyilvántartott üdülő- és parkerdők közjóléti szerepét növelő erdőfeltárási 
és egyéb műszaki létesítmények (esőbeállók, padok, autóparkolók stb.), 
valamint

-  az új erdők kezelését szolgáló erdészlakások építését is az 
erdőművelés központi forrásaiból finanszírozható munkák közé sorolták.

Ugyanakkor -  a felesleges kerítésépítések megakadályozása és e 
téren a vállalati felelősség fokozása érdekében -  az új vadkárelhárító 
berendezések létesítését törölték a központi forrásból finanszírozható 
munkák közül; ennek forrásává a saját fejlesztési alapot tették.

Az új szabályozás elvileg lehetővé tette arborétumok, 
populétumok és törzskönyvezett plantázsok létesítésének az 
erdőfenntartási alapból történő finanszírozását. A takarékosság 
érdekében azonban az 1970-es évek elején a gyakorlatban ilyet mégsem 
engedélyeztek.

Az 1/1973. MÉM. sz. utasítás [39] a finanszírozás körét lényeges 
új elemmel egészítette ki. A nyilvántartott arborétumok, botanikus 
kertek stb., valamint a parkerdők közjóléti létesítményeinek 
megvalósítási költségein kívül ezek fenntartási költségeit is bevonta a 
központi finanszírozás körébe, s ezek forrásául a MÉM költségvetését 
jelölte meg.
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A 2/1976. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [40] 1976. január 
1-jétől kezdve -  az 1971. évi szabályozáshoz hasonlóan, ugyancsak 
minden erdőgazdálkodó szervre kiterjedően -  ismét jelentős 
módosításokat vezetett be, elsősorban a finanszírozás forrásai és azok 
képzése terén. A forrásokat a felhasználással egységes rendszerben 
szabályozta, az addigi négy miniszteri utasítás és két rendelet helyett 
egyetlen miniszteri rendeletben foglalta össze az erdővagyon bővített 
újratermelésével összefüggő pénzügyi intézkedéseket és eljárási 
szabályokat. A finanszírozás körét

-  kiterjesztette az erdőszerkezet-átalakítás többletköltségeire, 
illetve ezeket a finanszírozás forrása tekintetében elkülönítette,

-  a tuskózási költségeket beépítették az erdősítési egységárakba, 
ezért az erdőfelújítást szolgáló tuskózás elkülönített finanszírozását, 
hasonlóképpen

-  új erdészlakásoknak a célcsoportos állami beruházási 
előirányzatból történő finanszírozását megszüntette.

Az 1979-1990 közötti időszak a rövid távú vállalati és a hosszú 
távú társadalmi érdekek mindinkább kiéleződő ellentéte miatt a magyar 
erdészetnek nagyon nehéz, de -  a megváltozott körülmények 
következtében -  az erdőművelés szabályozásának lehetőségei terén 
mégis az előző időszakhoz képest könnyebb időszaka.

A belföldi faáraknak 1980-ban világpiaci árszintre történt emelése, 
majd a főpiaci árkövetés módszerének bevezetése és a 
termékforgalmazási kötöttségek fokozatos feloldása az erdőgazdálkodók 
jövedelemhelyzetének számottevő javulását eredményezte. Ez -  a 
korábbi időszak folyamatosan korlátozó tendenciájával ellentétben -  az 
erdőfenntartási alap bővítését, s ezáltal az erdőművelés finanszírozási 
helyzetének javítását és -  többek között -  a finanszírozás körének 
bővítését is lehetővé tette.

Az új szakasz kezdetén az erdőművelés elszámolási és 
finanszírozási rendszerét szabályozó 5/1980. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes 
rendelet [41] az erdőművelés lehetőségeit is számos vonatkozásban 
bővítette. A finanszírozás körét kiterjesztette

-  a törzskiválasztó gyérítésekre és
-  az erdőgazdálkodás tevékenységi körében a MÉM által 

esetenként meghatározott egyéb célokra.
Ez utóbbi lehetőséget adott -  többek között -  arra, hogy az 

erdőművelés és a szaporítóanyag-termelés gépesítése terén az előző 
időszakokban bekövetkezett lemaradást legalább részben behozzák, s e
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munkák gépesítését az erdőfenntartási alap, vagyis az adózatlan saját 
forrás, illetve a költségek terhére finanszírozzák. E mellett azonban 
sajnos szubjektív juttatásokra is módot adott, s ezáltal csökkentette a 
rendszer iránti bizalmat.

A 3/1981. MÉM-PM-ÁH. sz. rendelet [42] a vadkárelhárító 
kerítések építését újból bevonta a központi finanszírozás körébe. Ennek 
lehetőségét a korábbihoz képest számottevően ki is bővítette. Ezen a 
címen az erdőfelújítást, erdőtelepítést, valamint a súlyos károsításnak 
kitett befejezett erdősítést, fiatalost, magtermelésre kijelölt állományt 
vadkárosítás ellen védő kerítések építési költségeinek elszámolását is 
lehetővé tette, abban az esetben, ha ez az erdő sikeres felnevelésének 
feltétele.

A 16/1985. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [43] az 
erdőfenntartási alapból való finanszírozás lehetőségét a különleges 
rendeltetésű állományok körében -  feltehetően a fűztermelés pénzügyi 
nehézségeire való tekintettel -  a fűztelepek felújítására is kiterjesztette.

A 2/1990. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [44] az Alapból 
fedezhető munkák körét az előírt feltételeknek megfelelő pályázat 
alapján

-  a hosszú távú erdőállománygazdálkodás érdekében végzett 
műszaki fejlesztési és szakmai kutatási tevékenységre, valamint

-  a tölgyerdők tömeges elhalásából („tölgypusztulás”) származó 
károk csökkentésére a kármentést elősegítő munkák fejlesztéséhez 
nyújtott rendkívüli támogatásra is kiterjesztette.

Ezenkívül a MÉM költségvetés terhére elszámolható munkák 
közül az üdülő- és parkerdők közjóléti műszaki létesítményeinek és 
berendezéseinek nemcsak a fenntartási, hanem üzemeltetési költségeinek 
a támogatását is lehetővé tette.

2. A finanszírozással kapcsolatos szakmai követelmények és 
feltételek

Az erdőművelési munkák finanszírozásával kapcsolatos, döntően 
szakmai követelmények, s az ezekhez kapcsolódó pénzügyi feltételek az 
elszámolási és finanszírozási rendszernek mindig szerves részét 
képezték. Egységes, zárt rendszert azonban csak 1960 óta alkotnak.

A szakmai követelmények kezdettől fogva elsősorban az 
erdőfelújítások és -telepítések tervszerű végrehajtását, az erdősítések és 
általában az erdőművelés eredményességének növelését, s -  ezek mellett -  
az önköltség csökkentését célozták. Az elmúlt 45 év alatt az
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erdőművelési, termőhely-ismerettani, biológiai stb. kutatások 
fejlődésével összhangban, azok eredményeinek és a korábbi 
időszakokban szerzett tapasztalatoknak a felhasználására épültek, s 
lényegében az előkészítési, tervezési és nyilvántartási rendszer 
fejlődésében jutottak kifejezésre.

A szakmai követelmények mellett a rendszer -  jellegéből, a 
pénzügyi kapcsolatokból következőleg -  adminisztratív követelményeket 
és feltételeket is támasztott. Ezek jórészt az önköltség tervezésére, 
költség- és árkalkuláció készítésére vonatkozó előírásokban és 
mindenekelőtt az elszámolási kötelezettségben fogalmazódtak meg.

Az 1947-1950 közötti időszakban elsődleges cél az erdősítési 
hátrálékok felszámolása volt. Ezért pl. a MÁLLERD-nek az 
erdőművelés körébe tartozó tervek és elszámolások összeállítására 
vonatkozó, előzőkben már említett utasítása [4] kötelezően előírta

-  erdőművelési idénytervek készítését és ezek teljesítéséről 
idényenként történő leszámolást,

-  meghatározta a munkák tervezésének és végrehajtásának 
sorrendjét: mindenekelőtt az előző évben el nem végzett felújításokat, az 
esedékes pótlásokat és a folyó évi erdőfelújításokat kellett számbavenni 
és elvégezni, s csak ezt követően kerülhetett sor új erdőtelepítésekre,

-  1949 tavaszától kezdve kötelezően előírta az elvégzett 
erdősítések megeredésének, majd a munka eredményének, az erdősítések 
megmaradásának évenként ismétlődő számbavételét is.

Az 1951-1955. évi időszakban az elszámolási rendszerrel 
kapcsolatos szakmai követelmények eleinte szintén csak a munkák 
tervezési és végrehajtási sorrendjének meghatározására korlátozódtak, 
később azonban mind kifinomultabbá és a korszerű erdőművelés 
alapjává váltak.

Az 1951. évi erdőgazdasági üzemi részlettervek készítésével 
foglalkozó 10.720/1950.(VIII.26.) OT. sz. utasítás mellékleteként kiadott 
módszertani utasítás [6] az erdőművelési munkák számbavételi, 
tervezési és végrehajtási sorrendjét a következők szerint határozta meg:

-  évi vágásterületek erdősítése,
-  folyó évben esedékes és elmaradt tisztítások,
-  előző évek erdősítéseinek folyó évben esedékes, ismétlődő 

pótlása és ápolása, ezt követően a kapacitástól függően,
-  az előírt keretszámnak megfelelő régi vágásterület és új terület 

erdősítésének talaj előkészítése és első kivitele, végül
-  az esetleg szükséges új csemetekertek létesítése.
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E mellett a tervezési utasítás -  a hatékonyság növelése érdekében -  
már 1951-ben előírta, hogy „a kapacitást növelő munkák tervezésénél is 
az legyen az irányadó, hogy minél kisebb költséggel minél nagyobb 
mértékben növeljük erdőterületeink kapacitását, tehát pl. sziken és 
kopáron csak kísérlet jellegű erdősítéseket tervezzünk addig, amíg 
aránylag kis költséggel erdősíthető egyéb területeink vannak megfelelő 
mennyiségben.”

Később, az erdőgazdálkodás egyéb funkcióinak előtérbe 
kerülésével, az erdősítéseknek ez az egyoldalú gazdasági célja 
elhalványult, és már az 1955-1960. közötti ötéves tervidőszakra 
vonatkozólag megfogalmazott szakmai követelmények [45] a 
fatömegtermelést célzó hansági nyártelepítésekkel és hullámtéri 
nyárfásításokkal azonos értékű, kiemelt feladatként tárgyalták a 
környezetvédelmi és üdülési célú erdősítéseket. Többek között pl. a dél
kiskunsági futóhomokos területek erdősítését, a Balaton-környéki, s az 
ipartelepek körüli és a Keleti Főcsatorna menti, valamint az állami 
gazdaságok majorjai körüli védőfásításokat, a Rakaca-patak vízmosásos 
völgyének és a pilisi kopároknak a fásítását is.

1952-ben az esedékes feladatoknak megfelelő fontossági 
sorrendben való tervezése és végrehajtása mellett -  az eredményesség 
növelésére és a hibák kiküszöbölésére való ösztönzés céljából -  a 6613- 
58/1952. ÁGEM. sz. utasítás [46] előírta az 1949. január 1-jétől 1951. 
december 31-ig, 3 év alatt végzett erdősítések állapotának és pótlási 
szükségletének felmérését.

A 6615-69/1952. ÁGEM. sz. rendelkezésben pedig szakmai 
követelményként előírták az erdősítési munkák évenkénti minősítését. 
Az őszi és a tavaszi fásítás végrehajtása után minden év december és 
április végén az elvégzett erdősítéseket erdőrészletenként minősíteni 
kellett, a talajművelés, az ültetés-vetés, és a felhasznált anyag minősége, 
a hektáronként felhasznált ültetési és vetési anyag mennyisége, s az 
elegyarány szempontjából. A minősítések összesítése alapján nyert 
pontszám képezte a munka és a szakemberek minősítésének; 
jutalmazásának és szankcionálásának alapját [47].

1953-ban -  néhány operatív intézkedés mellett -  újabb érdemi 
intézkedések sorozata elindította az erdőművelési munkák 
szervezettségének, tudományos megalapozásának és elszámolási 
rendszerének jelentős fejlődését.

1953. februárjában a 6619-4/1953. sz. alatt kiadott 89. számú 
ÁGEM utasításban kötelezően előírták erdősítési alapokmányok
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készítését. Az erdősítési előirányzatban erdősítésre és ápolásra tervezett 
minden erdőrészletről -  előírt formanyomtatványon -  erdősítési 
alapokmányt kellett készíteni. Ezen tárgyalni kellett mindazokat az 
adatokat, melyek szükségesek a munka szakszerű elvégzéséhez és annak 
ellenőrzéséhez: az erdőrészlet egész, és az előírt munka szempontjából 
redukált területét, a talajvizsgálat eredményét, a talajelőkészítés módját 
és idejét, az erdősítés módját (fészkes, vagy gödrös ültetés, stb.), a fafajt, 
a felhasználandó vetési-ültetési anyag mennyiségét, az elegyítés módját, 
s az ápolásra vonatkozó és egyéb intézkedéseket [47].

1953. májusában a 129. sz. ÁGEM utasítás előírta, hogy 1954 
tavaszától kezdve -  egyelőre 20 hektáron felüli területeken -  erdőt 
telepíteni vagy fafaj cserét végezni csak tudományos alapon nyugvó 
fafaj megválasztás alapján szabad [49]. Akkoriban az erdőgazdaságoknál 
problémát okozott a rendelet értelmezése, hogy ti. a 20 hektárt 
összefüggő területre, vagy pl. az erdészet területén végzendő összes 
erdősítés területére kell-e érteni [50]. Az utasításban szabályozták a 
fafajmegválasztással kapcsolatos alapvető szakmai követelményeket, s 
ezzel -  többek között -  első alkalommal intézményesítették az erdősítést 
megelőző talajvizsgálatra vonatkozó kötelezettséget. Az utasítás előírta, 
hogy a fafaj megválasztásnál támaszkodni kell:

-  a talajvizsgálatokra,
-  a tájegységi térképekre,
-  ősnövényzet esetében a növényasszociációból levonható 

következtetésekre,
-  a domborzati, geológiai, hidrológiai és klimatológiai adatokra.
Az utasítás szerint a talajvizsgálatokat és a talajminták

kiértékelését -  az állami erdőgazdaságok megkeresésére -  az Országos 
Mezőgazdasági Minősítő Intézet (OMMI) talaj laboratóriumai végezték. 
(1958-ban ezt a feladatot az erdővédelmi állomások felállítandó 
talaj laboratóriumaira [51], majd azok megszüntetése után az állami 
erdőrendezőségekre bízták.) Az utasítás érvényesítése céljából 
kötelezővé tették fafaj megválasztási tervek készítését, és azoknak a 
minisztérium által történő jóváhagyását. A tervek jóváhagyását pedig a 
talaj vizsgálati eredményektől tették függővé [49].

1953 augusztusában a 6619-40/1953. ÁGEM. sz. alatt kiadott 
utasításban az 1949-1951. évi erdősítések felülvizsgálata [46] során 
szerzett tapasztalatok alapján elrendelték az ellenőrzés kiterjesztését, és a 
felülvizsgálatnak minisztériumi bizottságok útján helyszíni bejárással 
évről évre történő megismétlését. Ebben az utasításban fogalmazták meg
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először egyértelműen és szakmailag kifogástalanul az erdősítések 
eredményességének fogalmát: „Eredményes az erdősítés abban az 
esetben, ha a mesterségesen, vagy természetes úton (akár magról, akár 
sarjról keletkezett) telepített, vagy telepedett fafajok mennyiségi és 
területi eloszlása az állomány további helyes irányú fejlődését, 
maximális növedéket adó minőségi állományok létrehozását -  a fafajok 
megfelelő elegyedésén keresztül -  már a tisztítások megkezdése előtt 
biztosítja. E mellett az utasítás a felülvizsgálat során megállapított 
megmaradási százalékot az erdősítő jutalmazási feltételévé tette [52],

A 95/E/1954. sz. főigazgatói utasítás -  az 1952-ben előírt 
minősítési követelmény [47] kiegészítéseként -  meghatározta a 
talaj előkészítések és az erdősítés minősítési előírásait is [53].

Ezen érdemi intézkedések mellett a 158/E/1953. sz. főigazgatói 
utasításban akkor még azt is előírták, hogy a mezőgazdaságilag művelt 
területek szántását a megfelelő talaj ülepedés érdekében október 1-jéig, 
illetve az erdősítés megkezdése előtt legalább két héttel be kell fejezni 
[54].

1954-ben -  az erdősítések és ápolások évenként ismétlődő 
minősítésén kívül -  a 8/E/1954. OEF. sz. utasításban szakmai 
követelményként a tisztítások minősítését is előírták [55].

Ezenkívül a 152/1954. FM. sz. utasítás (13) új, a változott 
helyzethez alkalmazott előírást adott az erdősítési munkák tervezési 
sorrendjére is. Ezek kötelező sorrendjét a következők szerint határozta 
meg:

-  minden szükséges pótlás;
-  az 1947. január 1. és 1954. június 30. között keletkezett 

vágásterületek felújítása, melyek természetes úton teljesen nem újultak 
fel, és mesterséges felújításuk nem történt meg;

-  az 1947. január 1. előtt keletkezett vágásterületek felújítása, 
amely mesterséges úton nem történt meg, vagy az újulat olyan, amelyet 
nem célszerű fenntartani;

-  a véghasználatra előírt, a kitettségnek nem megfelelő, 
természetes úton fel nem újítható állományok alátelepítése;

-  új területek erdősítése az engedélyezett mértékig, elsősorban a 
könnyebben erdősíthető kopár területeken, végül

-  az állomány kiegészítő alátelepítések.
Az 1954/55. évi vállalati részletterv készítéssel foglalkozó 

75/E/1954. OEF. sz. utasítással előírták az erdősítési alapokmányoknak
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erdőművelési alaptervben történő összefoglalását, s az alaptervet a 
vállalati terv és az erdőművelés finanszírozásának bázisává tették [56].

Az 1955. év újabb számottevő fejlődést hozott az elszámolási 
rendszer fejlesztése, szakmai követelményeinek meghatározása terén.

A 32/1955. OEF. sz. utasítás megállapította, hogy az elmúlt 
években tett intézkedések ellenére a végrehajtott erdősítésekhez képest a 
fiatalosok területe nem nőtt kielégítő mértékben. Ezért -  annak 
érdekében, hogy az erdőállomány növelésével elért eredményeket és 
hiányosságokat feltárva a tapasztalatokat hasznosítani lehessen -  
elrendelték az 1950-54. közötti 5 év folyamán végzett minden 
mesterséges erdősítés eredményességének helyszíni bejárással történő 
felmérését [57].

Nagyjelentőségű új szakasz kezdetét jelentették a 80/1955. és a 
208/1955. OEF. sz. utasítások [58, 59]. Ezek megállapították, hogy az 
erdőművelési beruházások addigi tervezési és elszámolási rendje nem 
biztosította, hogy az erdőgazdaságok az erdőművelési munka különböző 
műveleteit kötelező tervszámként megtervezzék és csak olyan 
erdőművelési munkaművelet után érvényesíthessék beruházási 
igényeiket, amit ténylegesen el is végeztek. Annak érdekében, hogy az 
erdőművelési munka eredményessége javuljon, önköltsége csökkenjen 
és a dolgozók felelőssége fokozottan érvényesüljön, elrendelték

-  az erdőművelési alaptervek és nyilvántartás készítését, s abban 
az elvégzendő talaj előkészítési, ültetési-vetési, ápolási és tisztítási 
munkáknak, s azok költségeinek müveletenkénti teljes részletességben 
történő tervezését, s az elvégzett munkák és felmerült költségek 
ugyanilyen részletes nyilvántartását,

-  az erdőművelési munkáknak -  akkor még az erdőgazdaság 
erdőművelési előadója, illetve saját szakszemélyzete által történő -  
müveletenkénti, tételes, helyszíni műszaki átvételét, s azoknak az 
átvétellel egyidejű minősítését.

A finanszírozás formai, adminisztratív feltételeként kezdettől 
fogva előírták a finanszírozás körébe vont munkákra költségvetés és 
leszámolás készítését, s ezek adatainak részletes költségnemenkénti 
önköltségtervezéssel, illetve az analitikus könyvelés adataival történő 
alátámasztását, valamint a költségvetésnek és az idényelszámolásoknak 
a minisztérium és az OT által történő jóváhagyását. Ezenkívül általában 
finanszírozási feltételként azt is előírták, hogy az erdőgazdaságok a 
számla (elszámolás) benyújtása előtt befizetési, beruházás-elvonási 
kötelezettségüknek tegyenek eleget [9, 60-63].
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Az 1961. évi földvédelmi törvény előfutáraként -  a 19/1952. 
(III. 16.) FM. sz. rendelet -  a tervezés és finanszírozás feltételeként -  azt 
is előírta, hogy csak olyan területek kerülhetnek beerdősítésre, melyekre 
nézve a megyei tanács erdészeti és mezőgazdasági csoportjai kimondják, 
hogy mezőgazdasági műveléssel nem hasznosíthatók. Az ilyen területek 
közül viszont az állami erdőgazdaságoknak erdősítés céljából át kell 
venniük

-  a 100 kh-nál nagyobb összefüggő területeket,
-  nagyságukra való tekintet nélkül, az állami erdőgazdaság 

területével összefüggő ingatlanokat,
-  az állami erdők határától 2 km távolságon belül fekvő, 20 kh- 

nál nagyobb különálló területeket szintén az állami 
erdőgazdaság területéhez lehet csatolni [64].

A 2028/1/1954. MT. sz. határozat még azt is feltételként szabta, 
hogy az erdőművelési beruházási kereten belül a tisztításra fordítandó 
keretet elkülönítetten kell kezelni, azt más célra nem lehet felhasználni 
[65].

1956-ban -  a túlzott, felesleges vadkárelhárító kerítésépítés 
megakadályozása végett -  minden 10 hektárnál nagyobb összefüggő 
terület esetében a vadkárelhárító kerítés építését előzetes engedélyhez 
kötötték, s az engedélyezés feltételeit részletesen szabályozták [66].

Mindezek a feltételek gyakorlatilag teljes egészében formaiak 
voltak. Azok csak a költségvetések és elszámolások számszaki 
ellenőrzésére, az előírt keretszámokkal és a könyvelési adatokkal való 
egyeztetésére korlátozódtak. A finanszírozással, az elszámolásban 
tárgyalt munkák ellenértékének kifizetésével kapcsolatban a munkák 
minőségére ható érdemi feltételt elsőként csak a 80/1955. és a 108/1955. 
OEF. sz. utasítások támasztottak. Ezek a hibáknak és problémáknak nem 
utólag (mint korábban az 1949-1951., majd az 1950-1955. években 
végzett erdősítések eredményességének felmérése során), hanem 
közvetlenül a munkák elvégzése után történő feltárása révén, s ezáltal a 
hibák halmozódásának megelőzése érdekében előírták a munkák 
müveletenkénti, tételes műszaki átvételét, mint a finanszírozás 
elengedhetetlen feltételét. Ezek szerint: „Az erdőgazdaságot megillető 
beruházási összeg alapja -  a ráfordítási költségektől függetlenül -  a 
felelősség mellett eszközölt műszaki átvétel.” [58, 59].

Ezek az utasítások azonban még abból indultak ki, hogy ha 
minden egyes műveletet tervszerűen előírnak és el is végeznek, akkor az 
a végső cél elérését, az erdősítésnek megfelelő időben és elfogadható
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költségráfordítással történő befejezését is biztosítja. Ezért a finanszírozás 
feltételeként a munkáknak müveletenkénti, tételes átvételét követelték 
meg, s a műszaki átvételt a munkát végző erdőgazdaságokra bízták. Ez 
kétségtelenül hallatlan adminisztrációs terhet rótt az erdőgazdaságokra, 
amellett -  a saját hitelesítésű műszaki átvétel következtében -  az 
eredményt sem garantálta.

Az 1956-1959 közötti időszakot lényegében az 1955-ben 
bevezetett müveletenkénti átvétel hibáinak felismerése, s az 1960-ban 
bevezetett új elszámolási rendszer előkészítése jellemzi.

A 80/Í955. OEF. sz. utasítással bevezetett müveletenkénti átvétel 
hibái már 1957-ben felszínre kerültek, s a 33/1957. OEF. sz. utasítás 
igyekezett azokat kiküszöbölni.

Az 1950-1954. közötti 5 év alatt végzett erdősítések 
eredményességének a 32/1955. OEF. sz. utasítással [57] előírt felmérési 
adatai alapján a 33/1957. OEF. sz. utasítás megállapította, hogy „az 5 év 
alatt végzett felújítások, telepítések és kivitelezésre átvett fásítások 
esetében 2,4 hektár munkából lett 1 hektár eredményes erdő” [67].

E rendkívül gyenge teljesítmény javítása érdekében célul tűzték, 
hogy 1960-ig 1 hektár eredményes erdősítés országosan 1,6 hektár 
tényleges erdősítő munkával legyen elérhető, vagyis a pótlások aránya a 
korábbi 140 %-ról 60 %-ra csökkenjen. Ennek érdekében szakmai 
követelményként írták elő, hogy minden erdősítés megkezdésekor az 
erdőművelési alaptervben elő kell írni az eredményes befejezés 
határidejét és a megengedhető pótlások százalékos mértékét. Ezekre 
vonatkozólag a Babos-féle tájtérkép alapján 3 tájtípust különböztettek 
meg, s az egyes tájtípusokra az erdősítések befejezési határidejére és 
megengedhető pótlási százalékára vonatkozólag konkrét előírásokat 
adtak [67].

Ez az utasítás fogalmazta meg elsőként a befejezettség fogalmát és 
írta elő a befejezett erdősítéseknek az erdőrendezési felügyelő által 
történő kötelező műszaki átvételét, de azt akkor -  feltehetően kísérleti 
jellegére való tekintettel -  még nem tette a finanszírozás feltételévé. Az 
utasítás meghatározása szerint: „Az előírt csemete vagy vetőmag 
mennyiségétől függően befejezettnek lehet tekinteni az erdősítést akkor, 
amikor további pótlás nem szükséges, az állomány záródása a megfelelő 
csemeteszám mellett az előírt fafajokkal és elegyarányban biztosítva 
van. [67].

E mellett több olyan részintézkedés is született, melyek a korábbi 
intézkedések hézagait igyekeztek pótolni. Ezek mind az új elszámolási,
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nyilvántartási és finanszírozási rendszer bevezetéséhez érlelték a 
helyzetet. így például

-  az erdősítések eredményességének ismételt felmérése után, 
1958-ban megállapították, hogy az erdőgazdaságok nem ismerik az 
erdőművelési kötelezettségeiket, mert azok változásáról nem vezetnek 
nyilvántartást. Ezért a 43/1958. OEF. sz. utasításban elrendelték az 
erdőművelési kötelezettségek számbavételét és nyilvántartását [68].

-  1959-ben megállapították, hogy a korábbi, számos operatív 
intézkedés és a tisztítási korhatárok ismételt többszöri felemelése 
ellenére még mindig jelentős vágásfelújítási és tisztítási hátrálékok 
vannak. Ezért a 19/1969. OEF. sz. utasításban lehetővé tették, hogy a 
korhatáron túli tisztításokat 1959. szeptember 30-ig az erdőfenntartási 
alap terhére számolják el [69]. A 21/1959. OEF. sz. utasításban pedig 
elrendelték a felújítási hátrálékok felülvizsgálatát és az 1960/61. 
gazdasági év végéig, 1961. szeptember 30-ig történő felszámolását, 
vagyis a felújítatlan vágásterületnek az egy évi vágásterületből 
mesterséges felújításra váró terület mértékére való csökkentését. 
Jellemző az akkori helyzetre, hogy egyes erdőgazdaságoknál oly nagy 
mértékű volt a felújítási hátrálék, hogy annak felszámolására előírt 
határidő alól felmentést kellett adni: a Kelet-bükki Erdőgazdaságot pl. a 
hátrálékoknak 1965/66., a Nyugatbükki Erdőgazdaságot az 1962/63. 
gazdasági év végéig történő felszámolására kötelezték [70].

1958-tól kezdve -  az erdőművelési feladatoknak az anyagi és 
erkölcsi ösztönzés eszközeivel való alátámasztása érdekében, és a távlati 
érdekek rovására történő nyereséghajsza ellensúlyozására -  a feladatok 
nem teljesítését „kizáró ok”, vagy „negatív korrekciós tényeződként az 
élüzem- és nyereségrészesedési feltételekben is szerepeltették. 1957/58- 
ban pl. az élüzem feltételek között az erdőfelújítás és telepítés első 
kiviteli előírásának [71], 19ól/62-ben pedig a befejezett felújítások és 
telepítések tervelőírásainak nem teljesítése kizáró ok volt [72]. Az 
erdő felújítási lemaradást pedig a nyereségrészesedés számításánál már
1958-ban 3000 Ft/ha mérlegeredményt helyesbítő, negatív korrekcióként 
vették számításba [73].

Az 1960-1966. évi időszakban az elszámolásnak és 
finanszírozásnak mind a szakmai, mind a formai követelményei és 
feltételei az 1960-ban bevezetett új elszámolási rendszerhez kötődtek.

Az előző időszakokban a hibák kiküszöbölésére tett egyedi 
intézkedések és követelmények, melyek az erdősítések eredmé
nyességének ismételt felmérésében, a talaj előkészítési, erdősítési, ápolási
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és tisztítási munkák minősítésében, az erdősítési hátrálékok és a 
korhatáron túli tisztítások felszámolására irányuló törekvésben jutottak 
kifejezésre, nem bizonyultak eredményesnek.

A 25/1960. OEF. sz. utasítás [21], mely az új rendszert -  az állami 
erdőgazdaságok használatában és kezelésében lévő erdőkre érvényes 
hatállyal -  bevezette, ezeket az egyedi, ennélfogva elszigetelt 
intézkedéseket és követelményeket egységes rendszerbe foglalta, a 
korábbi rendszert lényegesen egyszerűbbé, áttekinthetőbbé és a szakmai 
követelményeknek megfelelőbbé tette. Szerves és folyamatos kapcsolatot 
teremtett a 10 éves üzemtervek, s az erdőművelési tervek és elszámolások 
között; a természetes felújításnak az elszámolási és finanszírozási 
rendszerbe történő bekapcsolásával a rendszert teljessé tette, s így 
megteremtette az erdőművelés egységes elszámolási és finanszírozási 
rendszerét.

Az erdőművelés tervezése és elszámolása terén nagy jelentőségű, 
új, a korábbiaktól eltérő szakmai követelményeket támasztott:

-  Az erdősítési alapokmányok rendszerét fenntartva, előírta 
„Részletes erdősítési terv és nyilvántartás” készítését és az erdősítési 
kötelezettségek folyamatos nyilvántartását.

-  Az alaptervben -  a korábbiakkal ellentétben -  nemcsak az adott 
évben munkába vett, hanem mindazokat az erdőrészleteket is tárgyalni 
kellett, melyekben az üzemterv érvényességi ideje (10 év) alatt 
valamilyen erdőművelési munkát kellett végezni.

-  Előírta továbbá, hogy az erdőfelújítási kötelezettséget nem a 
véghasználat befejezése után, hanem -  mindenekelőtt felújító vágás 
esetén -  annak megkezdésekor elő kell jegyezni.

-  Erdőfelújítás esetén az erdősítési kötelezettséget a 
talajelőkészítés megkezdéséhez kapcsolta.

-  A mezőgazdasági előhasználatot talaj előkészítésnek ismerte el, 
de követelményként előírta, hogy az két évnél hosszabb ideig nem 
tarthat.

-  A talajelőkészítési és ápolási munkák tervezésére -  a technikai 
fejlődéssel összhangban -  a korábbinál részletesebb tagolást írt elő. A 
talaj előkészítés terén pl. mélyforgatást, mélyszántást, sekély szántást 
vagy talajporhanyítást, gyephántást, bozótirtást, padkázást, árkos vagy 
gödrös talaj előkészítést különböztetett meg. A kapálást, sarlózást, 
felszabadító tisztítást, valamint az egyéb, védelmi jellegű munkákat 
(porozás, vegyszeres gyomirtás, egyelés stb.) mind a befejezetlen 
erdősítések ápolásának minősítette.
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-  A befejezettség fogalmának meghatározását a tapasztalatok 
alapján egy lényeges elemmel, a várakozási idővel, valamint a 
természetes felújításokra vonatkozó előírással is kiegészítette. E szerint 
„Befejezettnek kell tekinteni azt az erdősítést (erdőfelújítást, 
állománykiegészítést, és erdőtelepítést), mely pótlásra már nem szorul, a 
meglévő csemeteszám mellett az állomány záródása az előírt 
állománytalkotó fafajokkal és elegyaránnyal biztosítva van és az utolsó 
pótlás után legalább két tenyészeti időszak eltelt, illetve az átvétel évének 
szeptember 30-áig eltelik és a minősítésre vonatkozó feltételnek 
megfelel. A felújító vágásos eljárással (természetes felújítással és 
áttelepítéssel) végzett felújítások befejezettnek tekintendők a végvágás 
után, illetve a végvágás után teljesített mesterséges pótlás elvégzését 
követő két tenyészeti időszak eltelte után, ha az egyéb, a fafajokra, 
elegyarányra és a minősítésekre vonatkozó feltételeknek is megfelelnek. 
Sarjaztatással felújított erdősítés befejezettségének feltétele, hogy a 
tarvágás, illetve az esetleg szükséges utolsó pótlást követően legalább 
két tenyészeti idő telt el és a fafaj és minőségi előírásoknak megfelel.

A minősítés terén is új követelményeket támasztott: Nem az egyes, 
műveletcsoportonként előírt munkák müveletenkénti, hanem a befejezett 
és befejezetlen erdősítések minősítését írta elő. Az erdősítések minőségi 
osztályát a szerint kellett megállapítani, hogy az állomány a termőhelyi 
adottságok figyelembevételével támasztott valamennyi szakmai 
követelménynek együttesen miként felel meg:

-  milyen mértékben vannak jelen az előírt fő fafajok és a helyes 
állományszerkezet kialakításához szükséges töltelék fafajok,

-  milyen az állomány növekedése,
-  milyen az állomány ápoltsága.
Amennyiben az erdősítés e három követelmény bármelyike 

szempontjából nem megfelelőnek minősült, vagyis
-  ha a fő fafajok nem voltak olyan mértékben jelen, hogy az 

erdőnevelés során a rudas kor végére a tervezett összetételű állomány 
pótlás nélkül kialakítható legyen, vagy

-  ha kivitelezési hibák (elégtelen tál aj előkészítés, rossz ültetési 
anyag stb.) vagy károsítás következtében az erdősítés állapotában az 
állomány további sorsát is veszélyeztető visszaesés vagy megtorpanás 
veszélye állt fenn, végül

-  ha a sarjak, cserjék és lágyszárú növények előretörése vagy 
elhatalmasodása akadályozza, vagy veszélyezteti az állomány 
növekedését, akkor az erdősítést nem lehetett befejezettnek tekinteni,
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viszont kötelezően elő kellett írni az eredményes befejezés érdekében 
elvégzendő feladatokat. A minősítést a befejezetlen erdősítésekre 
vonatkozólag is előírták (ezt a befejezetlen erdősítések műszaki átvétele 
során is el kellett végezni).

A finanszírozás feltételei terén az utasítás ugyancsak egészen új 
követelményt támasztott: Megszüntette a korábbi tételek müveletenkénti 
műszaki átvételét s a munkák ellenértékének kifizetését a befejezett, 
valamint a befejezetlen erdősítések és külön a tisztítások évenkénti, az 
erdőgazdaság erdőrendezési és erdőgazdasági felügyelője által végzett 
műszaki átvételétől és minőségétől tette függővé.

Az 1960. évi szabályozásnak leglényegesebb új eleme a műszaki 
átvételek terén és a finanszírozás feltételében bevezetett tartalmi 
változás, mely a munka elvégzése helyett a munka eredményét, a 
terméket és annak minőségét tette a finanszírozás feltételévé.

Új eleme az utasításnak az is, hogy a befejezett és befejezetlen 
erdősítések műszaki átvételével együtt előírta az erdőrészletekben 
keletkezett károk számbavételét, területi arányának és redukált 
területének meghatározását is:

A befejezetlen erdősítésekben keletkezett károsításokat elemi 
károkra (aszály-, gomba-, rovar-, jég-, fagy- és vízkár) és vadkárokra 
osztotta. A vadkárokat a kártérítésből kizárta, az elemi károk 
megtérítését pedig feltételekhez kötötte. A kár megtérítésére csak akkor 
kerülhetett sor, ha

-  az erdőgazdaság erdősítéseinek a gazdasági év végén 
megállapított eredményessége az erdőgazdaság átlagában nem érte el a 
tervezett eredményességet;

-  a károsításban az erdőgazdaság vétlen, vagyis annak 
megelőzésére és elhárítására a szükséges intézkedéseket megtette, és a 
vétlenséget az ÉRTI erdővédelmi állomása is igazolta;

-  a károsítás következtében az erdőgazdaság erdő felújítási és 
erdőtelepítési üzemágain együttesen éves eredményromlás keletkezett.

A befejezett erdősítésekben keletkezett károkért kártérítés nem 
járt, ellenkezőleg -  az erdőgazdaság felelősségének megállapítása esetén -  
az erdőgazdaságot kártérítésre kötelezhették.

A 25/1960. OEF. sz. utasítás nem foglalkozott a rontott erdők 
átalakításával, holott már 1958-ban összeírás készült a rontott erdőkről 
[51], 1960 elején pedig, jóformán a 25/1960. sz. utasítás előkészítésével 
egyidejűleg, egy körlevélben a rontott erdőkre korszerű meghatározást 
adva megállapították, hogy „sok az olyan rontott erdő melynek helyén
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helyes erdőműveléssel, illetve újratelepítéssel számottevően nagyobb 
mennyiségű és jobb minőségű faanyagot lehetne gazdaságosan 
termelni ” Ezért elrendelték a rontott erdők kataszterének összeállítását, s 
ezek felszámolására átalakítási terv és ütemterv készítését. Ezzel 
kapcsolatban ökonómiailag ma is helytállóan meghatározták a 
szerkezetátalakítás helyes sorrendjét: „Akkor érjük el a legnagyobb 
gazdasági eredményt, ha elsősorban azokat a rontott erdőket alakítjuk át, 
melyek átalakítása a költségeket figyelembe véve vágáskori összes 
fatömeghozamban a legnagyobb értékgyarapodást biztosítja.”

Ennek alapján a rontott erdőket három csoportba sorolták:
-  nevelővágással helyrehozható,
-  állománykiegészítéssel helyrehozható, és
-  állománycserével átalakítható erdőkre.
Az átalakítást ezek sorrendjében írták elő. Ezt az intézkedést 

azonban -  a számbavételi és ütemtervkészítési kötelezettségen 
túlmenően -  a feladatnak a finanszírozási rendszerbe, annak feltételeként 
történő bekapcsolásával akkor még nem támasztották alá [74].

A 25/1960. OEF. sz. utasítás a szakmai követelmények 
tekintetében 1970-ig jórészt változatlanul érvényben volt. 1964-ben 
ugyan a 10/1964. OEF. sz. utasítással [26] megújították, de alapelemeit 
jóformán teljes egészében változatlanul hagyták. Az 1964-ben kiadott 
utasításban e tekintetben tulajdonképpen csak három új eleme volt:

-  a tapasztalatok alapján -  a felesleges költségráfordítások 
megelőzése érdekében -  engedményt tett a befejezettnek tekinthető 
erdőrészletek további kezelése terén: előírta, hogy azokat az 
erdőrészleteket, vagy azoknak egyes részeit, melyeket a szakmai 
utasításokban előírt befejezési határidő és a pótlások mértéke alapján 
befejezettnek kellene tekinteni, de a minőségi követelményeknek nem 
felelnek meg, viszont az erdőrészlet már olyan korú, hogy abban sem 
pótlás, sem ápolás segítségével megfelelő erdő nem hozható létre, akkor 
az erdőrészletet törölni kell az erdőfelújítási kötelezettségből, és a rontott 
erdők kataszterébe kell felvenni. Ezzel a rendelkezéssel előrevetítette a 
végleg eredménytelen, „kényszerbefejezett” erdősítések fogalmát, 
melyet aztán a 24/1965. OEF. sz. utasítás [22] törvényesített;

-  a megengedhető pótlások mértékének meghatározása terén -  a 
korábban alkalmazott 33/1957. OEF. sz. utasítás [67] helyett, melyet a 25/1960. 
sz. utasítás is érvényben tartott -  a „Magyarország erdőgazdasági tájainak 
erdőfelújítási és erdőtelepítési irányelvei és eljárásai” című szakmai 
utasítás részletes tipológiai előírásainak alkalmazását tette kötelezővé;
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-  a tisztítások vonatkozásában minden befejezett erdősítésben 
végzett minden tisztításnak egységárral való elszámolását tette lehetővé, 
de követelményként írta elő, hogy azt úgy kell elvégezni, hogy a 
következő két gazdasági évben a területre ne kelljen visszatérni.

Az 1967-1978 közötti időszak elején, az új gazdaságirányítási 
rendszerre való áttérés első éveiben, az erdőművelés elszámolási 
rendszerét szabályozó 42/1967 MÉM. sz. utasítás [27] újabb szakmai 
követelményt lényegében csak az erdőfelújítást megelőző tuskózás terén 
támasztott, a finanszírozás körének a tuskózásra történt kiterjesztése, s 
így annak anyagi ösztönzése révén.

A tisztítások vonatkozásában fenntartotta a 10/1964. OEF. sz. 
utasításnak a tisztítások ismétlésének korlátozására vonatkozó előírását, 
viszont megszüntette azok kötelező minősítését. E mellett újabb 
engedményt tett a korhatár tekintetében. Lehetővé tette, hogy olyan 
kemény lombos állományokban, melyek első gyérítése a tisztításokra 
jellemző, alacsony értékű faanyagot ad, ezekben az ilyen jellegű ápoló 
vágásokat, az erdőrendezési felügyelő igazolása alapján, tisztításként, 
egységárral el lehessen számolni.

Az ország fenyőerdeinek alacsony hányadára és a nagymértékű 
fenyőimportra való tekintettel már az új irányítási rendszer bevezetése 
előtt elfogadott szakmai követelménnyé vált a fenyőerdősítések és 
fenyővel történő fafajcserés felújítások növelése. A 42/1967 MÉM. sz. 
utasítással életbeléptetett erdőgazdaságonkénti átlagos erdősítési 
egységárak ezt a célkitűzést nem támasztották alá. Ezért a 83/1968. 
MÉM. sz. utasítás (MÉM. É. 50.) a fafajcserés fenyőerdősítések 
ösztönzésére felár elszámolását tette lehetővé, ezt azonban feltételekhez 
kötötte. A felárat csak akkor lehetett elszámolni, ha

-  a fafaj cserére tervezett erdőrészletek cser és gyertyán 
fatömegaránya meghaladta a 60 %-ot,

-  a fenyővel történő fafajcserét az előzetes termőhely fel tárás 
adatai alátámasztották,

-  az erdősítés első kivitelének átvételekor a fenyőarány elérte, az 
erdősítés eredményessége pedig meghaladta a 70 %-ot [75].

Ezenkívül -  az 1968. év végén már nyilvánvalóvá vált 
szükségszerű takarékosság érdekében -  az utasítás megszüntette a 
ráfordításos munkák költségszükségletének korlátozás nélküli kielégítését. 
Erre vonatkozólag szigorú keretgazdálkodást vezetett be [75]. A 
ráfordításos alapon elszámolható munkák összes értékét az 1968. évihez 
képest 10-12 %-kal csökkentették, és 100 millió Ft-ban maximálták.
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A következő évben a 32/1969. MÉM. sz. utasítás -  a fenyő 
fafajcserés erdőfelújítások erőteljesebb ösztönzése érdekében -  ezek 
támogatásának körét bizonyos mértékig kiterjesztette. Az ezekre 
vonatkozólag engedélyezett felár elszámolását akkor is lehetővé tette, ha a 
kitermelésre kerülő állományban a kitermelést megelőzően a gyertyánon 
kívül jelenlevő rezgő nyár, nyír és kecskefűz elegyaránya együttesen 
meghaladta a 60 %-ot [76], A tapasztalat azonban azt mutatta, hogy az 
erdőgazdaságok e kedvezményt alig vették igénybe, úgy tűnt, hogy a 
szerkezetátalakítás erőteljesebbé tételéhez ez az ösztönzés sem elegendő.

Az 1970-ben életbe léptetett új szabályozás, a 32/1970. MÉM. sz. 
utasítás és 9/1971. MÉM-PM-ÁH. sz. rendelet [28, 29] az erdőművelés 
egész elszámolási és finanszírozási rendszerét új alapokra helyezte, s 
ezzel kapcsolatban -  már nemcsak az állami erdőgazdaságokra, hanem 
az ország minden erdejére és fásítására is érvényes hatállyal -  az 
erdőművelési munkák minőségének javítása és hatékonyságának 
növelése, valamint az erdőfelújítási kötelezettségek teljesítésére való 
ösztönzés céljából alapvetően új követelményeket és feltételeket 
érvényesített:

-  A 26/1970. MÉM. sz. rendelettel [77] előírta az erdők 
ökonómiai osztályozását, és az erdőművelési munkák alapjává az 
osztályozást tette. Előírta, hogy az erdősítést csak az osztályozás 
elvégzése után szabad megkezdeni, s a gazdaságtalannak minősülő 
területeken csak kisebb ráfordítással, általában védelmi rendeltetésű 
erdőt szabad létesíteni. Az utasítás szerint a fatermesztés szempontjából 
gazdaságtalannak minősültek azok az erdők, illetve területek, melyek a 
fő  fafajnak megfelelő és az erdőgazdasági üzemterv készítésekor 
alkalmazott fatermési táblának általában az utolsó harmadába 
tartoznak.

-  Minden erdősítésre felsőfokú erdészeti képesítéssel rendelkező 
szakember által összeállított kivitelezési tervdokumentáció készítését 
rendelte el.

-  Megerősítette a termőhelyfeltáráson alapuló fafaj megválasztásra 
vonatkozó, már korábban életbe léptetett követelményt, és az elszámolás 
szigorú feltételeként előírta, hogy a termőhelyi adottságoknak nem 
megfelelő fafajú erdősítést eredménytelenné kell nyilvánítani, értékkel 
nem lehet elszámolni, és megismétlésre kell előírni.

-  Az első kivitelű nemes nyár és fehér fűz erdősítéseknek értékkel 
történő elszámolását fajtaazonos, minősített szaporítóanyag felhasználásától 
tette függővé.
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-  A finanszírozás feltételeként minden erdőgazdálkodó szerv 
valamennyi erdősítésére (nemcsak a befejezett, hanem az első éves és az 
összes befejezetlen erdősítésre is) életbe léptette a tételes műszaki 
átvételi kötelezettséget, és ezt az erdőgazdálkodótól független szerv, az 
állami erdőrendezőség, illetve az erdőfelügyelőségek feladatává tette.

-  Bevezette a befejezett erdősítéseknek a befejezést követő ötödik 
évben (első alkalommal 1973-ban) újabb műszaki átvétellel történő 
felülvizsgálatát. Ezáltal az erdősítési munkákra lényegében garancia
kötelezettséget állapított meg. Előírta, hogy amennyiben a felülvizsgálat 
során az erdősítésben olyan károsodást észlelnek, amely miatt az 
erdőrészlet további fenntartása, vagy ápoló vágással történő 
helyrehozatala nem lehetséges, akkor az erdősítés megismétlését kell 
elrendelni, és ha a kár a gazdálkodó hibájából következett be, akkor azt 
kötelezni kell arra, hogy az erdősítés befejezett értékét és legalább 
kétszeri ápolás értékét fizesse be az erdőfenntartási alapba.

-  Az erdőfelújítási kötelezettségek teljesítésére való ösztönzés és 
a felújítási hátrálékok növekedésének megakadályozása céljából előírta, 
hogy azoknál a termelőszövetkezeteknél és egyéb erdőgazdálkodóknál, 
melyek erdőfelújítási kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az 
erdő felújítási hátrálékok felszámolásáig a fakitermelést korlátozni, 
esetleg szüneteltetni kell. Ezen túlmenően a mezőgazdasági üzemek és 
az élelmiszeripar egyes ágainak szabályozó rendszeréről szóló 
1045/1970. Korm. sz. határozat előírta, hogy olyan mezőgazdasági üzem 
számára, amely nem végzi el erdőfelújításait, az erdőtelepítéshez 
célcsoportos állami beruházási előirányzatból támogatást nem szabad 
engedélyezni [78].

-  Ezzel kapcsolatban -  a termelőszövetkezeteknél felhalmozódott 
erdőfelújítási lemaradásra való tekintettel -  a 9/1971. MÉM-PM-ÁH. sz. 
együttes rendelet elsőként meghatározta az erdőfelújítási hátrálék 
fogalmát. E szerint felújítási hátrálék áll fenn: tarvágásos felújítás 
esetén akkor, ha az éves vágásterület meghaladja a tárgyévet megelőző 
2 évben keletkezett tarvágásos felújítási kötelezettséget, vagy ha a 
pótlási kötelezettségnek nem tettek eleget; fokozatos felújító vágásos 
felújítás esetén, ha az elégtelen bontás veszélyezteti az újulat fejlődését, 
vagy ha a természetes újulat elmaradása esetén a szükséges kiegészítés 
nem történt meg; végül, ha a vágásérettséghez közel álló állományokban 
jó  makktermés esetén a talaj előkészítés a makk befogadására nem 
történt meg.
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-  A törzskönyvezett szaporítóanyag termelő telepek létesítését a 
rendelet a minisztérium előzetes helykijelölésétől tette függővé, és csak 
a telepek telkesítésével, bekerítésével és öntözőberendezéssel való 
felszerelésével kapcsolatos költségek elszámolását tette lehetővé. Ezek 
gépbeszerzési és magasépítményeik létesítési költségeinek egyéb 
forrásból, esetleg közös vállalkozásban történő fedezését írta elő.

-  A korábban életbe léptetett felárrendszer [75, 76] helytelen 
értelmezésének és a termőhelynek nem megfelelő fafajok telepítésének 
megelőzése céljából a felárak elszámolását „Az egyes termőhely
típusokon alkalmazható célállományok és azok várható növekedése” 
című MÉM kiadvány alapján, a termőhelynek legjobban megfelelő és 
legkedvezőbb hozamot ígérő főfafajnak legalább 70 %-os jelenlététől 
tette függővé. A sarjeredetű erdősítésekre, valamint azokra a mageredetű 
erdősítésekre, melyek főfafaja cser, akác vagy más hasonló kemény 
lombos fafaj, felár elszámolását nem tette lehetővé.

-  Új követelmény- és a finanszírozás feltételeként előírta, hogy 
állomány alatti újulatot 1972 őszén már csak akkor lehet eredményes 
területtel és értékkel elszámolni, ha az állomány záródása a 60 %-ot nem 
haladja meg, vagyis ha természetes felújítások esetében az állományt 
legalább 60 %-ra megbontották. Ennél nagyobb mértékű záródás esetén 
az addig elszámolt újulatot is törölni kell a nyilvántartott értékből.

-  A befejezettség feltétele és minőségi biztosítékaként előírta, 
hogy a nyár, valamint az egyéb lágy lombos fafajú és az akác 
erdősítéseket az első kiviteltől számított 3, a többi fafajú erdősítésekét 
pedig 4 tenyészeti év eltelte előtt fejezettként nem lehet elszámolni. 
Ezzel tulajdonképpen az erdősítések befejezési határidejét -  a minőségi 
követelmények érvényesítése céljából -  meghosszabbította.

-  Meg nem engedett fafajú, vagy nem megfelelő módszerrel 
sarjaztatott erdősítéseknek befejezettként történő elszámolását szintén 
megtiltotta.

-  A tisztítások korhatárát fafajonként a termőhelyi osztály 
függvényében állapította meg, és általában számottevően meghosszabbította. 
Ugyanakkor -  a korábbi rendelkezéssel [27] ellentétben -  a tisztításokra 
vonatkozólag is előírta azoknak elsősorban az ökonómiai követelmények 
alapján történő minősítését, és ezen a téren szigorú követelményeket 
érvényesített. I. osztályúnak pl. csak azt a tisztítást lehetett minősíteni, 
melynek termőhelye jó vagy közepes, s így az elvégzett munka 
magasabb értékű faanyag termesztésével megtérülhet, továbbá melynek 
területét közelítő nyomokkal feltárták és tisztító ösvényekkel behálózták;
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fenyvesek, nemes nyárasok és akácosok esetében pedig a visszamaradó 
fákat felnyesték, a fenyő tisztítási anyagot a vágásterületről 
eltávolították, s a tisztítást úgy végezték el, hogy a területre -  a korábbi 
utasításban [26] előírt 2 év helyett -  5 éven belül ne kelljen visszatérni.

-  Minőségi törzsnevelést szolgáló nyesésnek értékkel való 
elszámolását fenyvesek esetében hektáronként 500 törzsnek 5-8 m 
magasságig, nemes nyárasok esetében hektáronként legalább 300 
törzsnek 5-12 m magasságig történő felnyesésétől, és nyárasok esetében 
a munkának március 1. és április 30. közötti elvégzésétől tette függővé.

-  Az erdő- és vadgazdálkodás összehangolására való ösztönzés 
érdekében az erdősítéseknek a befejezést követő 5. évben történő 
felülvizsgálatával kapcsolatban a vadkárosítást ismételten gazdálkodási 
hibának minősítette, ezért a befejezett erdősítésekben vadkárosítás miatt 
bekövetkezett értékkiesésért kártérítési kötelezettséget írt elő.

Az 1970-es évek első felében az erdőművelés szakmai 
követelményei három fő irányban: a felújítási hátrálékok felszámolására, 
a fafajpolitika ésszerűsítésére és általában a hatékonyság növelésére 
összpontosultak.

Ebben az időben az állami erdőgazdaságoknál kialakult, egyre 
kedvezőtlenebb jövedelemhelyzet, s a fejlesztési források elégtelensége 
miatt az erdőművelés gépesítésének fejlesztése a szükséglettől elmaradt, 
ezért az erdőfelújítások terén újból problémák jelentkeztek. így ismét 
általános, kiemelt szakmai követelménnyé vált a felújítási hátrálékok 
csökkentése:

-  mindenekelőtt a végvágást követő 4. évben sem erdősített 
területek, továbbá

-  a talaj előkészítéssel sem érintett tarvágásos területek felújítása, 
valamint

-  a tarvágás után elhúzódó felújítások befejezése [79].
Ennek érdekében -  abból kiindulva, hogy aki a meglévő erdeit 

nem tudja rendben tartani, az ne növelje megoldhatatlan gondjait az új 
erdők telepítésével -  megerősítették azt az 1970. évi rendelkezést [78], 
mely szerint olyan üzemeknél, melyeknek vágásfelújítási hátrálékuk van, 
új erdőtelepítést nem szabad engedélyezni. E mellett az erdőtelepítés 
engedélyezésének és értékkel való elszámolásának szigorú feltételévé 
tették az előzetes termőhelyfeltárást és a minősített szaporítóanyag 
felhasználását [79].

Az erdősítési fafajpolitikát ebben az időben a nagyhozamú nyárak 
és fenyők telepítésének előnyben részesítése, s ezek érdekében történő
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fafajcsere jellemezte. Az e téren tapasztalt túlzások és hibák 
megakadályozása céljából, és a hatékonysági követelményekkel 
összhangban, korlátozták, illetve pontosították az ilyen irányú 
fafajcseréket célzó korábbi előírásokat.

1971-72. folyamán -  az 1970. évi szabályozás hatására is -  az 
erdőművelésben is mindinkább előtérbe kerültek a gazdaságossági és 
hatékonysági követelmények. Ezért

-  1973-ban előírták, hogy a fatermesztés szempontjából 
gazdaságtalannak minősített területek erdősítését felül kell vizsgálni és 
azokat a lehető legrövidebb idő alatt be kell fejezni [79],

-  1974-ben pedig irányelvvé vált az erdősítéseknek a korábbinál 
kisebb csemeteszámmal történő végrehajtása [80].

Ezek a követelmények összességében az 1/1973. MÉM. sz. 
utasításban [39] jelentek meg. Ennek legfontosabb új eleme a 26/1970. 
MÉM. sz. rendelet [77] alapján gazdaságtalannak minősített területeken 
végzett erdősítések minősítési irányelveinek és befejezettségi 
feltételeinek szabályozása, s ezek költségfelhasználásának maximálása. 
Az utasítás szerint gazdaságtalannak minősített területeken végzett, 
védelmi rendeltetésű erdősítést 50 %-os fedettség esetén is, ha a fás 
növényzet a területen egyenletesen oszlik el, befejezettnek lehet 
minősíteni, felárat azonban ezeknél nem lehet elszámolni.

E mellett a fafajpolitikának a hatékonysági követelményekkel való 
összehangolása érdekében előírta, hogy

-  azokon a termőhelyeken és különleges rendeltetésű 
állományokban, melyeken a jelenlegi fafaj sarjaztatásával az elsődleges 
rendeltetésnek megfelelő állományt lehet nevelni, ott a mesterséges 
erdősítést és pl. a fenyővel történő fafajcserét nem kell erőltetni; ugyanez 
vonatkozik a fatermesztés szempontjából gazdaságtalan cser fafajú 
erdőrészletekre is;

-  a korábbi szabályok szerint fafaj cserével erdősítendő tölgy és 
bükk fafajú erdőrészletekben, ha azok természetes úton, magról 
felújíthatok, a fafaj cserét akkor sem szükséges előírni, ha „Az egyes 
termőhelytípusokon alkalmazható célállományok és azok várható 
növekedése” című tájékoztató alapján az indokolt lenne.

Új eleme az 1973. évi szabályozásnak végül az is, hogy a 
tisztítások korhatárát továbbra is fafajonként differenciáltan, de a 
termőhelyi osztályok helyett az állomány biológiai fejlettségét jobban 
kifejező átlagmagasság függvényében határozta meg.
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Ezeken kívül 1973-ban -  az erdők üdülési szolgáltatásai iránti 
igények növekedése következtében -  kiemelt követelménnyé vált az 
üdülő erdőgazdálkodás fejlesztése is. Ezzel kapcsolatban azonban 
feltételként írták elő, hogy beruházási munkákat csak részletes fejlesztési 
tervvel rendelkező üdülő- és parkerdőkben szabad engedélyezni, azok 
közül is előnyben kell részesíteni a leglátogatottabb területek (a főváros, 
más nagyobb városok és ipartelepek) körüli parkerdők koncentrált 
fejlesztését [79],

Az 1970-es évek második felében az erdőművelés terén fő 
követelmény továbbra is az erdőfelújítási hátrálékok felszámolása, a 
főbb üdülőkörzetek erdeinek kulturált pihenésre alkalmas berendezése és 
az erdőművelés racionalizálása, hatékonyságának növelése volt. 
Előtérbe került az erdők szerkezetátalakítása, mint az erdőművelés terén 
a hatékonyság növelésének egyik legfontosabb eszköze. Ebben az 
időszakban kezdett polgárjogot nyerni a differenciált erdőművelés elve 
és gyakorlata, a termőhely fatermelőképességének megfelelően 
differenciált módszerek alkalmazása.

Már az 1970-es évek elején megállapítást nyert, hogy
-  sok vonatkozásban a modern követelményeknek megfelelő, 

differenciált gazdálkodás helyett sablonos, fölösleges költségráfordítást 
igénylő gazdálkodást folytattak ott is, ahol előre látható volt, hogy a 
többletköltség a hozamban nem térül meg;

-  a gyérítéseket és tisztításokat feleslegesen gyakori visszatéréssel 
végezték annak ellenére, hogy sok esetben nyilvánvaló volt, hogy az 
azzal járó többletmunka soha nem térül meg;

-  a sarj erdő-gazdálkodást ott is visszaszorították, ahol, 
szakszerűen megvalósítva, társadalmilag elfogadható hatékonyságot 
eredményező gazdálkodási mód lehetett volna.

E megállapítások alapján az 1970-es évek második felében a 
korábbi sablonos, a termőhely minőségétől független technológiák 
kötelező alkalmazását kezdték feloldani, s előírták, hogy az erdőművelés 
minden területén, az erdősítéstől kezdve az állományápolásokig, a 
termőhely termőképességének megfelelően differenciált megoldásokat 
kell alkalmazni.

A finanszírozás feltételeként csak olyan munkák végrehajtását 
követelték meg, melyektől az adott termőhelyen elérhető hozam, illetve 
hozamtöbblet révén hosszabb távon a ráfordításoknak az átlagos 
jövedelmezőségi szinten történő megtérülését lehetett várni. A hosszabb
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távon hatékonynak nem tekinthető munkák végrehajtásának az 
üzemtervi kötelezettségek közül való törlését is előírták [81].

Az erdőfelújítási kötelezettségek teljesítésével, az erdősítések 
minőségével és az erdőszerkezet-átalakítással összefüggő új 
követelményeket a 2/1976. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [40] 
foglalta össze:

Fenntartotta az 1971. évi szabályozásnak [28, 29] az előzetes 
termőhelyfeltárás alapján történő fafaj megválasztásra és az ökonómiai 
osztályozásra vonatkozó követelményét, de az erdősítések kivitelezési 
tervdokumentációjának elkészítésével kapcsolatos feltételt azokra az 
erdősítésekre korlátozta, melyeket az üzemterv nem, vagy nem a 
megvalósítás kívánt módja szerint tárgyalt.

Az erdőfelújítási kötelezettségek teljesítését nemcsak alapvető 
szakmai követelményként írta elő, hanem azok végrehajtásának 
elmulasztását -  első alkalommal -  szankcionálta is: Egyrészt 
megerősítette az 1971. évi szabályozásnak [29] ezzel kapcsolatos 
rendelkezését, mely szerint felújítási hátrálékkal rendelkező szerveknél a 
fakitermelés korlátozását vagy szüneteltetését lehet elrendelni. Másrészt 
az erdőfelújítási hátrálékból eredő növedékveszteség ellenértékének, 
köbméterenként 200 Ft-nak kártérítés címén az erdőfenntartási alapba 
történő befizetését rendelte el.

Ezzel kapcsolatban új, s egyben az 1971. évinél [29] pontosabb 
meghatározást adott az erdőfelújítási hátrálék fogalmára és az ezzel 
kapcsolatos növedékveszteség megállapításának módjára is.

Felújítási hátráléknak minősítette mindazoknak az 
erdőrészleteknek a területét, melyeknél

-  tarvágásos erdőfelújítás esetén: a tarvágást követő 4. tenyészeti 
időszakban az erdőrészlet teljes területén az első kivitelt nem végezték 
el, vagy a pótlási kötelezettséget mulasztották el, vagy ahol a tarvágást 
követő 8. évben az erdősítést nem nyilvánították befejezetté;

-  fokozatos felújító vágásos erdőfelújítás esetén: a túlzott bontás 
folytán az elégtelen természetes újulat, illetve a szükséges mesterséges 
erdősítés elmulasztása miatt a terület fedettsége hiányos, vagy ahol a 
végvágást követő 6. évben az erdősítést nem nyilvánították befejezetté.

A felújítás elmulasztásával összefüggő növedékveszteséget a 
felújítás célállománya és a termőhelyi adottságok figyelembevételével 
elérhető átlagnövedék alapján kellett meghatározni: A tarvágást követő 
4. évben erdősítéssel nem érintett területen a növedékveszteséget 100 %- 
nak, a több éves befejezetlen erdősítéseknél az elmulasztott pótlási

124



kötelezettségnek megfelelő területen elmaradt növedéket kellett 
számbavenni; fokozatos felújító vágásos erdőrészleteknél 
növedékveszteséggel akkor kellett számolni, ha az idős állomány és a 
megtelepült fiatalos együttes fedettségi százaléka nem érte el a 80 %-ot, 
s a befejezés elhúzódása miatti növedékveszteséget az erdőrészlet teljes 
területére kellett számolni.

Lényeges új eleme az 1976. évi szabályozásnak az erdőszerkezet
átalakítás fogalmának -  a finanszírozás feltételeként történt -  korszerű 
meghatározása is. Erdőszerkezet-átalakítás általánosságban a jó  
termőhelyen lévő, jelenlegi állapotukban gazdaságtalan állományok 
fafajcserés felújítása, ha az átalakítás utáni állomány legalább jó  vagy 
közepes fejlődést érhet el. Ennek megfelelően a rendelet szerint 
szerkezet átalakításként számolható el a felújítás, ha

-  az átalakítás előtti állomány sarjeredetű, bármilyen fafajú és 
-fejlődésű, vagy mageredetű cser, gyertyán, illetve akác fafajú és 
bármilyen fejlődésű, és ha

-  az átalakítás utáni állomány mageredetű tölgy, bükk, nemes 
nyár, erdei fenyő, vagy lucfenyő fafajú, és a termőhelyi adottságok jó 
vagy közepes fejlődésű állomány felnevelését teszik lehetővé.

Ezeken kívül az új szabályozás általános követelmény- és a 
finanszírozás szakmai feltételeként előírta, hogy mesterséges 
erdősítéshez csak az erdészeti szaporítóanyagok termeléséről, 
felhasználásáról és forgalmazásáról szóló rendelkezéseknek megfelelő 
szaporítóanyagot szabad felhasználni, és csak ilyen anyaggal végzett 
erdősítést szabad értékkel elszámolni.

A sarjról történő felújítással kapcsolatban minőségi követelmény 
és finanszírozás szigorú feltételeként rendelte el, hogy értékkel csak 
gyökérsarjról történő felújítást lehet elszámolni.

Az állomány alatti újulat elszámolásának feltételeként az 1971. évi 
szabályozásban a bontás mértékére vonatkozó követelményt 
módosította. Azt a bükkösök esetében -  kiemelten -  70 %-ban, a többi 
fafaj esetében változatlanul 60 %-ban állapította meg. A tisztítások felső 
korhatárát továbbra is az átlagmagasság függvényében, de nem 10, 
hanem 8 fafaj csoportra differenciáltan állapította meg. A tisztítások 
gyakoriságának és erélyének megállapítására vonatkozólag kötelezővé 
tette a „Főbb állományalkotó fafajok hálózata és erdőnevelési modellje” 
című ÉRTI kiadvány alkalmazását. Ezzel egyidejűleg megszüntette a 
tisztítások minősítésére vonatkozó kötelezettséget.
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Az erdősítések befej ezettségi feltételeként a megengedett ültetési 
távolság és csemeteszám elbírálásához szintén a modelltáblák kötelező 
alkalmazását írta elő.

Lényeges új eleme az 1976. évi szabályozásnak az is, hogy a 
befejezett erdősítések utólagos felülvizsgálatával kapcsolatban -  az 
1971. évi szabályozásban adott általános szempontokon túlmenően -  
kötelezően előírta, hogy a felülvizsgálat során a célállomány fő fafajának 
jelenlétét is minősíteni kell. Amennyiben a felülvizsgálatkor talált 
állomány összetétele, illetve minősége a befejezéskor megállapított 
célállományhoz képest kedvezőtlenül változott meg, akkor a befejezett 
és a több éves befejezetlen erdősítés értékkülönbözetét be kellett fizetni 
az erdőfenntartási alapba.

Az 1979-1990 közötti időszakban a finanszírozási lehetőségek 
bővülésével együtt a követelményeket is emelték, a mulasztások 
szankcionálását pedig megszigorították és kiterjesztették.

Az 5/1980. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [41] -  többek 
között -  a 2/1976. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelettel

-  a finanszírozás feltételeként életbe léptetett alapvető 
követelményeket (előzetes termőhelyfeltárás, ökonómiai osztályozás, 
kiviteli tervdokumentáció készítése) a célcsoportos állami beruházási 
keretből megvalósuló munkákra vonatkozólag lényeges, új elemmel 
egészítette ki: állami célcsoportos beruházási fedezet igénylését és az 
erdőtelepítés megkezdését -  mezőgazdasági rendeltetésű földterület 
esetében a földvédelmi törvény [82] alapján, egy 1952. évi rendelkezést 
(64) felújítva -  művelési ágváltozási engedély megszerzéséhez és az 
erdőfelügyelőség által jóváhagyott kiviteli tervekhez kötötte;

-  az erdősítéshez felhasználható ültetési anyagra vonatkozó 
követelményt megszigorította: csak törzsültetvényben vagy engedélyes 
csemetekertben termelt, származási igazolvánnyal minősített 
szaporítóanyag felhasználását engedélyezte;

-  az erdőfelújítási hátrálék helyett bevezette az erdősítési hátrálék 
fogalmát, s ezzel az erdősítések megkezdése és befejezése 
elhúzódásának szankcionálását az erdőtelepítésekre is kiterjesztette; a 
fokozatos felújító vágásos felújításokra vonatkozólag viszont némileg 
szűkítette azt,

-  az erdősítési hátrálékból eredő növedékveszteség kártérítés 
jellegű ellenértékét 300 Ft/m3-re emelte.

Az erdőtelepítés terén hátraléknak minősítette azt, ha az erdősítést 
a talajelőkészítést követő 6. évben sem nyilvánították befejezetté.
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Az erdősítési hátrálékból eredő növedékveszteség megállapítása 
alól mentesítette azokat az erdőrészleteket, ahol

-  az első bontást követő négy tenyészeti évben az újulat ugyan 
hiányzik, de az eredeti állomány fedettsége legalább 70 %-os,

-  a második bontás után az állomány alatti újulat az első 
bontásból eredő fedettségi hiány kétszeresét eléri, és ahol

-  a további bontást, vagy bontásokat követően az újulat legalább 
70 %-os.

Az 1976. évi szabályozásban előírt szakmai követelmények és 
-feltételek 1981-ig lényegében nem változtak. A 3/1981. MÉM-PM-ÁH. 
sz. együttes rendelet [42] az erdőművelés elszámolásával és 
finanszírozásával kapcsolatos korábbi rendelkezésekben előírt 
követelményeket azonban több vonatkozásban módosította:

-  Mindenekelőtt feloldotta azt az 1970-től kezdve érvényesített 
követelményt, mely az erdősítések teljesítményértékének elszámolását 
az erdőrendezőség, illetve az erdőfelügyelőségek által végzett, tételes és 
teljes körű műszaki átvételtől tette függővé. Az új szabályozás 1980-tól 
kezdve a folyamatban lévő több éves befejezetlen erdősítések műszaki 
átvételét az erdőgazdálkodók hatáskörébe utalta, és csak az állomány 
alatti, az első éves és a befejezett erdősítésekre vonatkozólag tartotta 
fenn az erdőfelügyelőség teljes körű műszaki átvételi kötelezettségét. A 
több éves befejezetlen erdősítések esetében az erdő felügyelőség 
közreműködését az erdőgazdálkodók által végzett átvételek 
eredményének szúrópróbaszerű ellenőrzésére korlátozta. Előírta 
azonban, hogy a több éves befejezetlen erdősítések saját hatáskörben 
történő műszaki átvételét csak felsőfokú erdészeti képesítéssel 
rendelkező szakember végezheti.

-  Azt a korábbi követelményt, hagy az erdősítést csak a 26/1970. 
MÉM. sz. rendeletben [77] előírt ökonómiai osztályozás után lehet 
megkezdeni, az erdőtelepítésekre vonatkozólag megszüntette, és csak az 
erdőfelújításokra tartotta fenn.

-  Megszigorította viszont azt a korábbi követelményt, hogy 
mesterséges erdősítést csak engedélyes csemetekertből származó 
anyaggal szabad végezni. Elrendelte, hogy erdőtelepítés első kiviteléhez 
csak olyan erdőgazdálkodó számára lehet célcsoportos állami beruházási 
fedezetet engedélyezni, amely a kivitelezési tervben előírt ültetési 
anyagot engedélyes csemetekertből szerzi be, vagy engedélyes 
csemetekerttel rendelkezik.
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-  Ugyancsak megszigorította az erdősítés befejezését követő 
ötödik évben végzett felülvizsgálat során észlelt károk szankcióit is. Az 
erdőfelügyelőség kötelességévé tette, hogy amennyiben, megállapítása 
szerint, a kár az erdőgazdálkodó hibájából következett be, akkor 
határozatban kötelezze az erdőgazdálkodót az erdősítés befejezett 
értékének és legalább kétszeri ápolás értékének -  az eredmény terhére -  
az erdőfenntartási alapba történő befizetésére.

-  A növedékveszteséggel összefüggő kártérítési kötelezettséget az 
erdősítési hátrálékon kívül az üzemtervtől eltérő, engedély nélküli 
fakitermelésből eredő növedékveszteségre is kiterjesztette. Ennek 
ellenértékét változatlanul 300 Ft/m3-ben állapította meg. Ezzel 
egyidejűleg azonban a felújítási hátrálékból eredő növedékveszteség 
megállapítását a fokozatos felújító vágásra vonatkozólag enyhítette. 
Előírta, hogy a végvágást követő első évben pótlási kötelezettséget 
előírni és ennek megfelelően növedékveszteséget csak abban az esetben 
szabad megállapítani, ha az erdősültség alacsonyabb 50 %-nál, vagy az 
erdőrészletben 0,3 hektárnál nagyobb üres foltok vannak.

-  Az erdősítési hátrálék fogalmát is némileg módosította: 
Tarvágásos felújítások és erdőtelepítések befejezetté nyilvánításának 
határidejét a tölgyesekre vonatkozólag -  a korábbi 8, illetve 6 év helyett -  
10 évben állapította meg.

Ezt követően a 4/1983. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [83] a 
követelményrendszert csak kis mértékben módosította: A 
növedékveszteség ellenértékét 500 Ft/m3-re emelte; ugyanakkor a 
fokozatos felújító vágással összefüggő erdősítési hátrálék fogalmát a 
tölgyesekre vonatkozólag módosította: a végvágás utáni befejezés 
határidejét 8 évben, minden más fafajra változatlanul 6 évben állapította 
meg.

Az erdőművelés elszámolási rendszerében mind a szakmai 
követelmények és finanszírozási feltételek, mind pedig a finanszírozás 
módja terén számottevő minőségi fejlődést jelentett a 16/1985. MÉM- 
PM-ÁH. sz. együttes rendelet [43]. Elsősorban azáltal, hogy a 
differenciált erdőművelés 1973 óta szorgalmazott elveit végre a legtöbb 
területen tudatosan érvényesítette: A jó termőhelyen lévő, jó minőségű 
állományok nevelését kiemelten dotálta, az azokban előírt munkák 
végrehajtása terén észlelt mulasztásokat pedig súlyosan szankcionálta.

Az új szabályozás a finanszírozás szakmai alapfeltételeit (előzetes 
termőhelyfeltárás, kiviteli tervdokumentáció, művelési ágváltozási 
engedély, törzsültetvényből vagy engedélyes csemetekertből származó
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és származási igazolványban minősített szaporítóanyag felhasználása, 
műszaki átvétel) lényegében nem módosította. Az erdősítést megelőző 
ökonómiai osztályozást a finanszírozás feltételeként ugyan nem említi, 
de konzekvenciáiban azt figyelembe veszi, mivel az osztályozást a 
27/1981. MÉM. sz. rendelet [84] lényegében a hosszú lejáratú 
erdőgazdasági üzemtervkészítés részévé tette.

Az 1981. évi szabályozásnak azt az engedményét azonban, mely a 
több éves befejezetlen erdősítések műszaki átvételét -  az 
erdőfelügyelőség szúrópróbaszerű ellenőrzése mellett -  a gazdálkodók 
hatáskörébe utalta, némileg megszigorította: elrendelte, hogy a 
szúrópróbaszerű ellenőrzést úgy kell megszervezni, hogy 4 év alatt 
minden erdősítés ellenőrzése megtörténjék.

Ezenkívül -  1976 óta először -  módosította az erdősítések 
befejezetté nyilvánításának feltételét: A nyár, egyéb lágy és akác 
erdősítéseken kívül a kocsánytalan tölgy és a bükk erdősítésekre is 
meghatározta a befejezés minimális időszükségletét. Előírta, hogy azokat 
az első kiviteltől számított 5 tenyészeti év eltelte előtt befejezettként nem 
lehet elszámolni.

A tisztításokkal kapcsolatban nemcsak az ismétlés és a belenyúlás 
erélye, hanem a korhatár tekintetében is -  az 1983. évi szabályozástól 
[83] eltérően -  a modelltáblák kötelező alkalmazását írta elő.

Lényeges új eleme továbbá az 1985. évi szabályozásnak, hogy -  a 
differenciált erdőművelés követelményeinek megfelelően -  a sarjeredetű 
felújítás tekintetében az égerre vonatkozólag feloldotta azt a 
finanszírozás feltételeként 1976. óta érvényesített követelményt, hogy 
kizárólag gyökérsarj-felújítást lehet értékkel elszámolni. Az égernél a 
tuskósarjaztatást is lehetővé tette. Akác állományok esetében viszont a 
gyökérsarj aztatást is azokra a területekre korlátozta, melyeknél 
mageredetű, illetve első sarjról származó, jó vagy közepes állományok 
kerültek véghasználatra.

E mellett számottevően kibővítette és megszigorította a helytelen 
gazdálkodással, a mulasztásokkal és visszaélésekkel kapcsolatos 
szankciókat. Önálló fejezetben tárgyalta a szakszerűtlen gazdálkodás 
kritériumait és azok értékelési módját.

Ennek a rendelkezésnek általános jellemzője, s az érdekütközés 
terén kialakult, egyre súlyosabbá vált helyzetnek az, hogy a szakmai 
követelmények a rendeletben többnyire nem direkt, hanem indirekt módon, 
szankciók formájában jelentek meg, s ezek a szabályozás domináns 
tényezőivé váltak. így -  a korábbi rendelkezéseken túlmenően -  előírta, hogy
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-  az üzemtervben előírttól eltérő fafajjal -  engedély nélkül -  
végzett erdőfelújítás termelési értékét nem lehet elszámolni; az 
üzemtervtől eltérő fafajjal történő felújításra csak kivételes esetben, az 
erdősítés megkezdése előtt, az erdőfelügyelőség adhat engedélyt;

-  az erdősítési hátrálékból és az engedély nélküli fakitermelésből 
eredő növedékveszteség értékén kívül az engedély nélkül ténylegesen 
kitermelt bruttó fatömeg teljes értékét is -  egyszeri alkalommal -  be kell 
fizetni az erdőfenntartási alapba. A rendelet engedély nélküli 
fakitermelésnek minősítette az olyan növedékfokozó gyérítést is, 
melynél a visszamaradó állomány törzsszáma és körlapösszege -  a 
túlzott belenyúlás következtében -  több mint 10 %-kal kevesebb az 
erdőnevelési modelltáblában előírt értéknél. Ilyen esetben a 10 %-ot 
meghaladó fatömegtöbblet és a növedékveszteség értékét is -  egyszeri 
alkalommal -  be kellett fizetni az erdőfenntartási alapba;

-  azon erdőterületek után, ahol az üzemtervben a minőségi és 
alternatív fatermelési célú állományokban kötelezően előírt tisztításokat 
és törzskiválasztó gyérítéseket nem, vagy nem megfelelően úgy végezték 
el, hogy az adott erdőrészlet körlapösszege a modelltáblában előírt 
körlapösszeghez viszonyítva 20 %-kal nagyobb és a fő fafaj fejlődése 
nem biztosított, a mulasztást követő évben, és mindaddig, amíg a 
munkát el nem végzik, évente és hektáronként 4000 Ft-ot kell befizetni 
az erdőfenntartási alapba;

-  amennyiben a fakitermelést kíméletlenül végzik és a 
visszamaradó állományban a fő fafaj törzseinek 10 %-ánál, vagy annál 
nagyobb mértékben törzssérülés keletkezik, a kitermeléssel érintett egész 
terület után hektáronként -  egyszeri alkalommal -  1000 Ft-ot kell az 
erdőfenntartási alapba befizetni.

Ezeken kívül az 1985. évi szabályozás a szakszerűtlen 
gazdálkodás más, továbbra is szankcionált elemeire is pontos, több 
vonatkozásban új, korszerű meghatározást adott:

Az erdősítési hátrálékból eredő növedékveszteség fogalmát 
számottevően kibővítette és megszigorította, értékét pedig 700 Ft/m3-re 
emelte. Előírta, hogy

-  tarvágás esetén 1986. január 1. után, ha az éves fakitermelési 
tervben előirányzott erdőrészletben a kitermelés megkezdésétől 
számított második évben a kitermelést nem fejezték be; illetve ha a 
harmadik évben nem végezték el az erdősítés első kivitelét, akkor a 
növedékveszteséget 100 %-osnak kell venni (az 1986. január 1. előtt 
keletkezett felújítási kötelezettségekre moratóriumot adott, ezekre
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vonatkozólag fenntartotta az 1976. évi szabályozással bevezetett 
meghatározást, mely szerint felújítási hátralékról akkor lehet beszélni, ha 
az első kivitelt a tarvágást követő negyedik tenyészeti évben sem 
végezték el);

-  azokban az erdősítésekben, melyekben az erdősítés első kivitele 
után az eredményesség gyorsannövő fafajoknál 2 év, lassannövöknél 3 
év alatt nem éri el a 60 %-ot, ott a kieső (sikertelen) területre 
növedékveszteséget kel! számításba venni;

-  amennyiben az erdősítés a tarvágást, erdőtelepítés és felújítást 
pótló telepítés esetén pedig a talajelőkészítés befejezését követően 
tölgyesek esetében a tizedik, akácosok, égeresek, fűzesek és nyárasok 
esetén a hatodik, minden más fafajú erdősítésben a nyolcadik évben, 
fokozatos felújító vágás esetén a végvágást követően pedig a kocsányos 
tölgyesek és bükkösök esetében a nyolcadik, minden más fafajú 
állomány esetében a hatodik évben nem nyilvánították befejezetté, akkor 
az erdőrészlet teljes területére növedékveszteséget kell számolni;

-  a növedékveszteség értékét az erdősítési hátrálék felszámolásáig 
évenként be kell fizetni az erdőfenntartási alapba.

Az engedély nélküli fakitermelésből eredő növedékveszteség 
fogalmát a rendelet a kitermelés időpontja és az üzemtervben előírt 
véghasználati időpont közötti növedékkiesésben határozta meg.

Az erdőfelújítások biztonságos végrehajtása érdekében és a távlati 
érdekeket veszélyeztető fakitermelés megakadályozása céljából újból 
életbe léptette azt az 1971. évi szabályozás keretében bevezetett, majd a 
2/1976. MÉM-PM-ÁH. sz. rendelettel megerősített, de azt követően 
közel 10 éven át szüneteltetett intézkedést, mely az erdőfelújítási 
kötelezettségnek eleget nem tevő szerveknél a fakitermelés szüneteltetését 
vagy korlátozását tette lehetővé. Az 1985. évi szabályozás elrendelte, 
hogy amennyiben a felújítás feltételei nincsenek biztosítva, vagy a 
felújítási kötelezettség nő, vagy ha az éves tervben előirányzott 
fakitermelés eltér az üzemtervben előírt kitermelés fafaj és minőségi 
arányaitól, akkor az erdőfelügyelőség fakitermelési tilalmat rendelhet el. 
A rendelet pontos meghatározást adott a tilalom egyes feltételeire 
vonatkozólag. E szerint

-  a felújítási feltételek nem biztosítottak, ha a gazdálkodó nem 
gondoskodott az erdősítéshez szükséges szaporítóanyagról; ha a 
természetes felújításnál nincs meg a felújítási szakasznak megfelelő 
újulat; és ha a felújítást a terület vadállománya nem teszi lehetővé;
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-  a felújítási kötelezettség indokolatlanul nő, ha egy három éves 
időszakban az első és második évben keletkezett felújítási kötelezettség 
területe 10 %-kal meghaladja a második és harmadik évben végzett 
felújítások első kivitelének területét;

-  az üzemtervben előírt fafaj- és minőségi arányoktól való eltérés 
akkor jelentkezik, ha az értékesebb fafajokban az üzemtervi 
lehetőséghez képest 3 év alatt 10 %-kal nagyobb fatömeg kitermelését 
irányozzák elő, illetve ha az üzemtervi időszakra besorolt véghasználati 
állományok jó, közepes és gyenge fatermési osztályú arányaihoz 
viszonyítva a közepestől a jó, vagy a gyengétől a közepes felé egy évben 
10 %-nál nagyobb a területi eltolódás.

Az 1985. év szabályozás keretében érvényesített követelmények 
és feltételek 1987 végéig változatlanul érvényben voltak.

Az 1988. január 1-jén életbe léptetett 17/1987 MÉM-PM-ÁH. sz. 
együttes rendelet [85] a szakmai követelményeket változatlanul 
fenntartotta, csupán a befejezettség fogalmát pontosította a csemeteszám 
tekintetében. E szerint befejezettnek kell tekinteni az erdősítést „ha a 
meglévő csemeteszám elegendő ahhoz, hogy a Fatermesztési Műszaki 
Irányelvek IV Erdőművelés c. kiadványban (1984) az egyes 
célállományokra készült erdőnevelési modelltáblák szerint kialakítható 
megfelelő eloszlásban, minőségben és egészségi állapotban az első 
nevelővágás utáni állomány.”

E mellett e rendelet a szankciókat a büntetés mértékének emelése 
révén jelentősen megszigorította:

-  a növedékveszteség értékét 43 %-kal, 700 Ft/m3-ről 1000 Ft/m3-re,
-  a minőségi és alternatív fatermelési célú állományokban előírt 

tisztítások és törzskiválasztó gyérítések el nem végzéséért fizetendő 
büntetést 25 %-kal, 4000 Ft/ha-ról 5000 Ft/ha-ra,

-  a főfafaj törzssérüléséért előírható büntetést 200 %-kal, 1000 
Ft/ha-ról 3000 Ft/ha-ra emelte.

Az 1990-ben életbe léptetett 2/1990. MÉM-PM. sz. együttes 
rendelet az előzőkhöz képest a szakmai követelményeket nem 
módosította, csak a befejezett erdősítések felülvizsgálatakor tapasztalt 
károkkal kapcsolatos szankciót szigorította tovább. Amennyiben a 
felülvizsgálatkor megállapítják, hogy a kár elhárítható okból következett 
be, akkor az erdősítésnek nemcsak e rendelet alapján kiszámított 
befejezett értékét és kétszeri befejezett ápolás értékét, hanem „az 
erdősítés befejezésétől a felülvizsgálatig keletkezett növedékveszteség 
értékét” is be kell fizetni az Alapba.
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3. A finanszírozás módja
Az erdőművelés elszámolási és finanszírozási rendszerének 

harmadik fontos eleme a finanszírozás módja, melynek változása -  a 
kezdetleges költségelszámolástól a megyei elszámoló árakon, majd a 
müveletenkénti, illetve műveletcsoportonkénti árak rendszerén át a 
befejezett erdősítésekre vonatkozó egységárak bevezetéséig -  a 
fejlődésnek talán a legjellemzőbb vonása.

Az 1947-1950 közötti időszakban -  a levéltári anyagok tanúsága 
szerint -  a finanszírozás körébe vont munkák elvégzésére tételesen 
engedélyezett „tervhiteP’-ekkel kapcsolatban szigorú keretgazdálkodás 
és a tényleges költségfelhasználás alapján történő elszámolás 
érvényesült. A tervben címenként jóváhagyott keretet nem volt szabad 
túllépni, s a munkák elvégzéséhez tételesen engedélyezett „tervhitelek”- 
ről havonta el kellett számolni. A havi elszámolásnak bizonylati 
mélységűnek kellett lennie. Például az erdősítéshez felhasznált csemete 
mennyisége és annak a hivatalos egységáron számított értéke; a 
csemeték helyszínre szállításának fuvarköltsége, saját fuvar esetén a 
fuvargazdaság közvetlen költségeivel, idegen fuvar esetén a ténylegesen 
kifizetett és számlával igazolt költséggel, a csemeték elültetéséhez 
felhasznált bérköltség stb. [60].

Az 1951-1955 közötti időszakban a keretgazdálkodás merevsége 
fennmaradt, a finanszírozás módja azonban alapvetően megváltozott.

1951-ben az erdőgazdasági üzemi részlettervek készítésére 
vonatkozó OT utasítás és kiadvány -  a beruházási fogalmak és a 
finanszírozás forrásának megváltozásával kapcsolatban -  a finanszírozás 
körébe vont minden erdőművelési munkára részletes önköltségtervezést 
írt elő [6]. Az önköltségi terveknek az OT által történt felülvizsgálata 
alapján hagyták jóvá erdőgazdaságonként az erdőművelési munkák éves 
beruházási keretét, melyből a Magyar Beruházási Bank (MBB) havonta 
előlegeket folyósított, melyekről a jóváhagyott önköltségi mutatók 
alapján havonta el kellett számolni. így 1951-ben a finanszírozás 
továbbra is lényegében a ráfordítások, illetve a tervezett önköltség 
alapján történt.

1952-ben -  az állami erdőgazdaságok 1952. évi vállalati tervezési 
rendszerét ismertető PM kiadvány szerint -  a keretgazdálkodás merev 
rendszerét fenntartva, áttértek a megyei egységárak alapján történő 
elszámolás és finanszírozás rendszerére [8].

Ebben a rendszerben az erdőgazdaságok az erdőművelési 
munkákra műveletcsoportonként részletes önköltségi tervet készítettek.
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Ennek során az erdősítéshez felhasznált csemete, illetve vetőmag 
felhasználását központilag meghatározott normák és árak alapján kellett 
tervezni. Az 1 hektárra szükséges vetőmag és csemetemennyiséget a 
következők szerint írták elő [8]:

Az erdősítés és ápolás munkabérköltségét ugyancsak központilag 
megállapított időnormák és időbérek alapján kellett tervezni.

Az erdőgazdaságonként elkészített önköltségi terveket a megyei 
erdőgazdasági vállalatok összesítették, s így meghatározták az egyes 
műveletcsoportok átlagos önköltségét. Az összesített terveket az FM 
tervfőosztálya felülvizsgálta, majd jóváhagyásra felterjesztette az OT- 
hoz [86]. Az OT jóváhagyása alapján -  az éves terv jóváhagyásával 
együtt -  a megyei erdőgazdasági vállalatok műveletcsoportonkénti 
megyei egységárakat kaptak, melyeket az operatív tervek jóváhagyása 
során esetenként negyedévenként módosítottak. Az elvégzett munkák 
ellenértékét minden erdőgazdaság a felügyeletét ellátó megyei vállalat 
részére jóváhagyott megyei egységárak alapján számolta el [61]. A 
megyei egységárakat a következő tagolásban hagyták jóvá [8]:

Új csemetekert létesítése 
Természetes felújítás talaj előkészítése 
Évi vágásterület talaj előkészítése 
Régi vágásterület talaj előkészítése 
Új terület talaj előkészítése 
Erdősítés és pótlás lomb magvetéssel 

" fenyő magvetéssel
lomb csemeteültetéssel 
fenyő csemeteültetéssel 
sima dugvánnyal 

Erdősítések ismétlődő ápolása és kapálása 
Tisztítás pénzért 

" részért.
Az 1952. IV negyedévi operatív terv jóváhagyása során az 

eredetileg 4 tételben elkülönítetten jóváhagyott talaj előkészítési 
egységárakat „Erdősítés talajelőkészítése” címen egy tételben hagyták 
jóvá, s a leszámolás is e szerint történt [87].

csermakk
tölgymakk
lombcsemete
fenyőcsemete

600 kg/ha
500 kg/ha

10.000 db/ha
17.000 db/ha.
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A keretgazdálkodás merevségére jellemző, hogy a megyei 
keretszámot meghaladó értékű munkát a vállalati tervben szerepeltetni 
csak akkor volt szabad, ha valamely másik erdőgazdaság részére 
lebontott keretet csökkentették [88]. Kedvező őszi időjárás kihasználása 
érdekében a következő tavaszi idényre tervezett erdősítések egy 
részének az őszi idényre történő előrehozásához, s nagy esőzések miatt 
esetleg szükségessé vált ápolási többletmunkához szintén központilag 
jóváhagyott keretmódosítást kellett kérni [89, 90],

A keretgazdálkodás ebben az időben nemcsak az operatív munkát 
nehezítő állandó tervmódosítgatások miatt, hanem azért is sok 
nehézséget okozott, mert a beruházási keretek csak az adott naptári 
évben voltak felhasználhatók. Azok felhasználásáról a naptári év végét 
követő -  általában -  két hónap (pótkezelési időszak) alatt el kellett 
számolni. Amennyiben az elszámolás a pótkezelési időszak alatt nem 
történt meg, akkor a jóváhagyott keret elveszett, a be nem fejezett munka 
befejezéséhez szükséges összeg már a következő évi beruházási keretet 
terhelte.

A keretgazdálkodásnak az ésszerű munkaszervezést akadályozó 
merevsége miatt már 1952-ben felvetődött a naptári évről gazdasági éves 
tervezésre való áttérés szükségessége [91]. Az áttérés azonban csak
1954-ben valósulhatott meg.

Hivatalos dokumentumok alapján nem lehet megállapítani, hogy a 
megyei elszámoló árak rendszere meddig volt érvényben. Egyes állami 
erdőgazdaságoknak és a területi igazgatóságoknak (,Állami erdőgazdaságok 
dunántúli, északmagyarországi és síkvidéki igazgatósága”) az Új 
Magyar Központi Levéltárban őrzött levelezéseiből és ott fellelt egyes 
dokumentumokból arra lehet következtetni, hogy az 1954. naptári évben 
a megyei elszámoló árak helyett már az erdőgazdaságonként 
jóváhagyott, műveletcsoportos egységárak alapján történő elszámolás 
volt érvényben [9, 86].

Ebben a rendszerben a keretgazdálkodást továbbra is fenntartották. 
Az erdőgazdaságok a finanszírozás körébe bevont erdőművelési 
munkákra előzetes keretszámot kaptak. Ennek figyelembevételével a 
részletes önköltségelemzés alapján készült költségvetések 
erdőgazdaságonkénti felülvizsgálata, jóváhagyása és a munkák 
finanszírozása az 1952. évihez hasonló módon történt. A költségvetések 
és az egységárak tagolása azonban attól némileg eltért, s az időközben a 
finanszírozásba bevont munkákkal is bővült. Mivel a finanszírozás 
forrása ezekben az években is egységes volt, a finanszírozási rendszer
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nem tett különbséget az évi és a régi vágásterület, s az új terület 
erdősítése és ismétlődő pótlása, ápolása és tisztítása között, hanem az 
egységárakat -  a ráfordítások különbözőségei alapján -  a következő
képpen differenciálta:

Új csemetekert talaj előkészítése 
Karácsonyfatelep létesítése 
Vadvédelmi kerítés építése 
Erdősítések talaj előkészítése vágásterületen 

" kopáron
egyéb területen 

Erdősítés és pótlás fenyőmaggal 
Erdősítés és pótlás lombmaggal

" fenyőcsemetével 
lombcsemetével 
sima dugvánnyal 
suhánggal

Erdősítések ápolása köztes művelés nélkül 
házi köztes műveléssel 
idegen köztes műveléssel

Tisztítás pénzért 
részért.

Ebben a rendszerben, s ebben az időszakban a munkát nagymértékben 
nehezítette a költségvetések és elszámolások több fázisban (megyei vállalat, 
FM, OT) történő kötelezően előírt jóváhagyása. A hosszadalmas és gyakran 
hibákkal terhelt jóváhagyás egyszerűsítése végett -  a levéltári anyagok 
tanúsága szerint -  az FM tervosztálya 1954 júliusában kérte az OT-t, hogy az 
egységárak jóváhagyását és az MBB-vel való közlését utalja a minisztérium 
hatáskörébe [86], E kezdeményezés alapján 1955-ben a költségvetéseket és 
egységárakat már az 1954. év végén megalakult OEF hagyta jóvá.

A naptári éves tervezés 1954. szeptember 30-án megszűnt. Áttértek a 
gazdasági éves tervezésre és elszámolásra. E miatt az 1954. évi hitelek 
felhasználásáról 1954. szeptember 30-ig el kellett számolni. Az őszi 
munkák zavartalan végrehajtása érdekében azonban, a szeptember 30-i 
leszámolástól függetlenül, az 1954. naptári évre jóváhagyott erdőművelési 
költségvetések és egységárak továbbra is érvényben maradtak. Egyidejűleg 
megindult az 1954/55. gazdasági éves terv kidolgozása, és ennek 
elkészültével a minisztérium a tervkészítés során kimunkált gazdasági éves 
egységárakat jóváhagyta, s ezzel az 1954. naptári éves tervet és egységárat 
visszamenőlegesen módosította [92].
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1955-ben a rendszer először csak annyiban változott, hogy a 
költségvetések és az ápolási egységárak tagolását -  a finanszírozás 
körének időközben történt kiterjesztése miatt -  a kapálás, sarlózás és 
sarjleverés, s egyéb ápolási munkákkal kibővítették [12].

A finanszírozásnak ezt az 1955. október 1-jéig alkalmazott 
rendszerét szemléltetik az Új Magyar Központi Levéltárban fellelt 
dokumentumok (7. számú melléklet). Ezek szerint

-  erdőgazdaságonként 18 müveletcsoport egységárát kellett 
évente többször is felülvizsgálni és jóváhagyni (az 1955. június 18-án 
jóváhagyott egységárakat pl. már 1955. augusztus 30-án módosították);

-  az egységárak azonos táj csoporton belül is jelentős eltéréseket 
mutattak; gyakorlatilag az egyes erdőgazdaságok által tervezett minden 
műveletet és minden költségráfordítást jogosnak ismertek el.

A finanszírozásnak ez a módja ebben az időszakban csak az állami 
erdőgazdaságok használatában és kezelésében lévő erdőkben végzett 
erdőművelési munkáknál érvényesült. Ettől eltérő előírások szabályozták

-  az erdőtelepítő állomások által kivitelezett fásítások, és
-  a vízügyi szervek fásításainak finanszírozási rendjét.
Az állami erdőgazdaságok területén kívüli fásítások előmozdítása 

érdekében 1952-ben erdőtelepítő állomásokat (ETÁLL-okat) hoztak 
létre, s ezek hálózatát fokozatosan bővítették [93], 1952-1953-ban az 
ETALL-ok szervezték a termelőszövetkezetek, kísérleti gazdaságok, 
legeltetési társulatok, községek, városok és ipartelepek belterületén, 
öntöző és belvíz-szabályozó, árvízvédelmi és folyamszabályozási 
társulatok területén, valamint a közutak és vasutak mentén létesített 
fásítások nagy részének kivitelezését.

Az Új Magyar Központi Levéltárban fellelt dokumentumok 
tanúsága szerint e fásítások finanszírozása az ETALL-ok által fásító 
szervenként, és a fásítás jellege (fasor, erdősáv, erdő, facsoport, pótlás) 
szerint tagolt munkákra, külön az őszi és külön a tavaszi idényre készült 
részletes tervek és költségvetések alapján történt. Ezeket az FM erdészeti 
főosztálya jóváhagyta, és ezek alapján történt a munkák finanszírozása. 
A költségeket az érvényben lévő fásítási anyagárak és egységbérek 
alapján kellett tervezni, s ahol a tervezett költség magasabb volt az 
előírtnál, ott a költségvetés módosítását írták elő. Sem a 
műveletcsoportok, sem a fásítás jellege szerint differenciált egységárak 
nem voltak. A jóváhagyás a költségvetés egészére vonatkozott. A 
költségvetésben csak az egyes fásító szervek átlagos egy hektárra eső 
fásítási költségét mutatták ki, ez azonban a fásításoknak fásítónként
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eltérő összetétele, s a felhasználásra tervezett fásítási anyag 
különbözősége miatt is rendkívül nagy szóródást mutatott [94],

A vízügyi igazgatóságok saját rezsiben ugyancsak jelentős kiteljedésü 
fásítást végeztek. Ezek elszámolási és finanszírozási rendjét 1955. 
októberében az Országos Vízügyi Igazgatóság (OVF) javaslatára OEF-OVF 
együttes utasításban szabályozták [95]. Ennek keretében a vízügyi fásításokat
-  új telepítések, ápolások és tisztítások szerinti tagolásban -  tipizálták, s az 
egyes típusokra részletes technológiai leírást adtak.

Az új telepítésekre pl. 12 típust különböztettek meg. Például az
A] típus: Erdősítés hullámtérben anyaggödrökbe és anyaggöd

rökkel szabdalt területen, végleges talaj előkészítés után olyan terepen, 
ahol az állomány és terepviszonyok miatt szántani nem lehet. Az ültetési 
anyag államerdészeti beszerzésből eredő kétéves suháng, ültetési hálózat 
2x2 m, szükséglet 1 hektárra 2500 db.

A2 típus: Ugyanaz, mint A|, csak gödörásás és ültetés 4x2 m-es 
hálózatban, szükséglet 1 hektárra 1250 db.

Minden egyes típusra részletes előkalkulációt készítettek, s ennek 
alapján meghatározták az egyes típusok egységárát. Az egységárak a 
típusonként előírt műveletek elvégzésére, s az előírt fásítási anyag 
felhasználására épültek. Amennyiben az előírt munkafázisok 
valamelyikét nem végezték el, vagy kevesebb fásítási anyagot használtak 
fel, akkor az elszámolható összeget az egységárhoz képest az 
előkalkulációban az elhagyott műveletre, illetve fásítási anyagra 
előirányzott összeget törölni vagy arányosan csökkenteni kellett. Ennek 
megfelelően pl. tételesen előírták, hogy gödörásásnál az egységárat 
darabonként 3,425 Ft-tal, ültetés és tányérozásnál 0,44 Ft/db-bal kell 
csökkenteni, ha az előírtnál kevesebb gödröt ásnak, vagy tányéroznak. A 
pótlási egységárakat a telepítés műveleti egységárából vezették le Ft/db- 
ra vetítve, és a pótolt csemete vagy suháng darabszámának megfelelően 
értékelték.

Az 1956-1959 közötti időszakban a finanszírozás forrásainak az 
1956. évi faárrendezéssel összekapcsolt alapvető módosítása a 
finanszírozás módjának is némi változását idézte elő.

A keretgazdálkodás változatlanul érvényben maradt, de az 
egységárakat, s a mennyiségi feladatokat és a finanszírozás kereteit is 
tartalmazó költségvetéseket -  a finanszírozási források változásának 
megfelelően, a korábbi összevont „erdősítés és pótlás” helyett -  
„erdősítésire, „erdőtelepítés”-re és „kivitelezésre átvett fásítás”-ra 
bontották.
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Az elszámolás és finanszírozás 1955/56. évi rendszerét szabályozó 
80/1955. OEF. sz. utasítás [58] aztán 1955. szeptember elején 
alapvetően módosította a finanszírozás módját is: a korábbi 
műveletcsoportos egységárak alapján történő elszámolás helyett a 
műveletenként részletezett elszámoló árak alkalmazását rendelte el. Az 
OVF-nél a vízügyi fásításokra -  lényegében a 80/1955. OEF. sz. utasítás 
mintájára -  bevezetett rendszer [95], mely 1960-ig maradt érvényben, 
világosan szemlélteti a 80/1955. OEF. sz. utasítással előírt finanszírozási 
rendet és annak rendkívüli adminisztrációs terheit. így érthető, hogy azt 
a 108/1955. OEF sz. utasítással már 1955. december végén 
módosították és 1955. október 1-jéig visszamenőleges hatállyal 
lényegében ismét a ráfordítások alapján történő elszámolást vezették be.

A 108/1955. OEF sz. utasítás [59] az elvégzett munkák 
elszámolásának alapjává az erdőgazdaságok könyvelése által kimutatott 
és az OEF által az idényelszámolások felülvizsgálata során jóváhagyott 
tényleges müveletenkénti önköltséget tette.

Az erdőgazdaságoknak erdőművelési munkáikról évenként két 
alkalommal (a gazdasági év első negyedére, vagyis az őszi idényre, és a 
II-IV negyedévre) költségvetést kellett benyújtaniuk az illetékes 
bankfiókhoz. A bank a költségvetés alapján erdőművelési ellátmányt 
folyósított, s annak felhasználásáról havonta részelszámolást, majd 
évente háromszor (1955. IV negyedére, 1956. I-II. negyedére és 1956. 
III. negyedére) idényelszámolást kellett adni. A költségvetéseket és 
idény-elszámolásokat a főigazgatóságnak jóvá kellett hagynia, a havi 
elszámolásokat azonban a bank az OEF jóváhagyása nélkül is elfogadta.

A költségvetésekben tárgyalni kellett a vállalati részlettervben 
meghatározott feladatok mennyiségét és az egyes műveletcsoportoknak a 
vállalati részletterv szerinti önköltségi árát. A havi részelszámolásokban 
a munkák értékét műveletcsoportonként a ténylegesen elvégzett 
mennyiségek, s a költségvetésben jóváhagyott egységárak alapján kellett 
megállapítani. Az idényelszámolásokban az elvégzett munkák 
mennyiségét műszaki átvétellel kellett igazolni. Ennek megfelelően a 
munkákat idényenként át kellett venni (ezt a müveletenkénti átvételi 
kötelezettség indokolta), s azok értékét nem a költségvetésben 
jóváhagyott egységárakon, hanem az erdőgazdaság könyvelésében 
kimutatott és a műszaki átvételek során pl. egyes, előírt műveletek 
elvégzésének elmulasztása miatt esetleg kifogásolt összeggel 
csökkentett, tényleges önköltségi, korrigált egységárakon kellett 
kiszámítani [59].
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A finanszírozásnak ez a módja, bár elvileg megszüntette az 
elszámoló árak rendszerét, s a pénzügyi elszámolást a tényleges 
önköltség alapjára helyezte, levéltári dokumentumok szerint 1955/56. 
első felében, mégiscsak az elszámoló árak rendszere működött. Erről 
tanúskodik ugyanis az, hogy az OEF 1956. január 6-án még hivatalosan 
közölte az erdőművelési munkák egységárait az MBB-vel. 1956. május 
végén azonban már csak az egyes erdőgazdaságok részére jóváhagyott 
1955/56. évi erdőművelési költségvetések végösszegét közölték a 
bankkal (8. számú melléklet). Ebből arra lehet következtetni, hogy -  a 
keretgazdálkodás fenntartása mellett -  1956. folyamán valóban áttértek a 
ráfordításos alapon történő elszámolásra, s ez maradt érvényben egész 
1960-ig.

Ez a rendszer az erdőművelési munkák vonatkozásában 
lényegében költségvetési gazdálkodást jelentett. Az erdőgazdaságok a 
vállalati részletterveik jóváhagyása során -  mennyiségi feladataik 
arányában és azok önköltségének mérlegelésével -  az erdőfelújításra és 
erdőtelepítésre éves keretet kaptak, és mennyiségi feladataikat az 
engedélyezett kereten belül kellett végrehajtaniuk. Az önköltség 
csökkentése lehetővé tette a mennyiségi feladatok túlteljesítését. Ennek a 
rendszernek azonban több, jelentős hiányossága volt:

-  Nem tette érdekeltté az erdőgazdaságokat az erdőművelési 
munkák önköltségének csökkentésében, mert a költségcsökkentés -  az 
elszámolható rezsi- és nyereséghányad elmaradása következtében -  
eredményromlást okozott.

-  A 80/1955. és a 108/1955. OEF. sz. utasításokban ugyan 
kötelezően előírták, a pénzügyi elszámolásnak a valóságban mégsem 
volt elengedhetetlen feltétele a műszaki ellenőrzés és a munkák helyszíni 
műszaki átvétele.

-  Az elszámolt érték nem a végrehajtott munkák műszaki értékét 
fejezte ki, hanem azok önköltségét.

-  A természetes felújításnak nem tulajdonított értéket, így a 
rendszer annak elhanyagolását segítette elő.

-  Nem adott képet arról, hogy az erdőgazdaságnál a befejezetlen 
munkák mekkora összegeket kötnek le, így nem ösztönzött arra, hogy a 
munkák befejezésével más célra felhasználható pénzeszközöket 
szabadítsanak fel [96],

Az 1960-1966-ig terjedő időszak nemcsak az elszámolás szakmai 
követelményei és pénzügyi feltételei, hanem a finanszírozás módja terén 
is új korszak kezdetét jelentette.
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A 25/1960. OEF. sz. utasítás [21] az erdőművelés elszámolási és 
ügyviteli rendszerét 1960. október 1-jétől gyökeresen megváltoztatta, s a 
munkák finanszírozását új alapokra helyzete:

-  Az addig érvényben volt ráfordításos finanszírozási rendszert az 
erdőfelújítási és erdőtelepítési munkák tekintélyes részénél egységáras 
elszámolásra állította át. A ráfordítások alapján történő elszámolást csak 
azoknál a munkáknál tartotta fenn, melyek heterogén voltuk miatt 
egységáras elszámolásra nem alkalmasak.

-  Az egységárak -  a korábbi rendszertől eltérően -  nem a 
műveletcsoportok, hanem a befejezett és befejezetlen erdősítések és 
tisztítások, tehát az eredményes munkák valóságos értékét fejezték ki. így 
az új rendszer az önköltségcsökkentésre, az áraknak minőségi osztályok 
szerinti differenciálása révén pedig minőségi munkavégzésre is 
ösztönzött.

-  A finanszírozásba a mag- és sarj eredetű természetes 
felújításokat is bevonta. Ezzel -  az akkori közgazdasági ideológiával 
ellentétben -  nemcsak a mérhető munkaráfordítással létrehozott 
mesterséges erdősítéseknek, hanem a munkát „nem” tartalmazó, így 
értéknek nem minősíthető természetes felújításoknak is értéket 
tulajdonított.

-  A munkák ellenértékének kifizetését a befejezett és a 
befejezetlen erdősítések, s a tisztítások helyszíni műszaki átvételéhez 
kötötte. így a technológia káros megcsonkításának az egységáras 
rendszer önköltségcsökkentésre ösztönző hatásában rejlő lehetőségét 
elvileg kiküszöbölte.

-  Az erdősítésben keletkezett károkat is bevonta a finanszírozás 
körébe, az azokért fizethető kártérítést azonban az előző, 2. fejezetben 
tárgyalt feltételekhez kötötte. Annak mértéke az erdőgazdaság 
vétlenségén kívül bekövetkezett elemi kár értékéig, legfeljebb azonban 
az erdőművelési üzemágak együttes eredményromlásának mértékéig 
terjedhetett. A vadkárokat viszont kizárta a kártérítésből.

Ez a rendszer a finanszírozás módja tekintetében tulajdonképpen 
vegyes rendszer volt: A finanszírozásba bevont munkák közül az 
erdőfelújításokat, erdőtelepítéseket, állománykiegészítéseket és 
tisztításokat, valamint a vadkárelhárító kerítések létesítését és 
fenntartását egységárak, a parkerdők különleges költségeit és az 
erdőtelepítésekkel kapcsolatos különleges műszaki munkákat 
(vízmosások megkötését stb.) pedig ráfordítások alapján kellett 
elszámolni.
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Az egységárak a munkák befejezéséig felmerülő minden művelet 
(talajelőkészítés, erdősítés, ismétlődő pótlás és ápolás) összes költségét 
magukba foglalták. A tisztítási egységárak azonban -  az erdőgazdaságok 
1960. évi kötelező számlakerete [97] szerint -  csak a tőtől való 
elválasztás költségeit fedezték. Az ezt követő munkák (út mellé 
közelítés, apró szerfa termelés stb.) költségei már a fahasználati 
üzemágat terhelték, mert a kitermelt tisztítási anyag is a fahasználat 
hozama volt.

Az árakat -  a tisztítások kivételével -  a befejezett és a befejezetlen 
munkákra tételesen, az alábbi tagolásban határozták meg:

Mageredetű erdőfelújítás 
Sarjeredetű erdőfelújítás 
Állománykiegészítés 
Tisztítás 
Erdőtelepítés.

A mageredetű erdőfelújítások egységárát kellett alkalmazni a 
mesterséges erdőfelújításokra és a mageredetű természetes felújításokra, 
továbbá -  mint rövid vágásfordulójú erdőkre -  a karácsonyfatelepek 
létesítésére és felújítására is. Az erdőtelepítések egységára azonos volt a 
mageredetű erdőfelújításokéval.

A vadkárelhárító kerítésekre központilag meghatározott egységárat 
nem adtak. Ezekre, valamint a ráfordításos alapon elszámolható munkákra 
(parkerdők különleges költségei, erdőtelepítéssel kapcsolatos különleges 
műszaki létesítmények) létesítményenkénti költségvetést kellett készíteni. A 
vadkárelhárító kerítések egységárát és ezek céljára felhasználható összeget 
a költségvetések alapján határozták meg. A többi ráfordításos alapon 
elszámolható munka finanszírozási keretét ezek egyedi költségvetéseinek 
végösszegével hagyták jóvá.

Az erdősítési és tisztítási egységárakat 3 árcsoportra, s ezeken 
belül a befejezett munkákra vonatkozólag 2 minőségi osztályra tagolták. 
(A szakmai követelmények alapján III. minőségi osztályba sorolt 
munkának értéket nem lehetett tulajdonítani.)

így -  a korábbi műveletcsoportos elszámolási rendszerben pl.
1955-ben a 19 műveletcsoportra és 35 erdőgazdaságra meghatározott, 
összesen 655 egységár helyett -  az új rendszer az erdőművelési munkák 
elszámolását országos viszonylatban lényegében 33 egységárra alapozta.

Az árcsoportok az erdőfelújításoknál az egyes erdőgazdaságoknak, 
illetve erdőgazdasági tájaknak az erdőművelési ráfordítások szempontjából
-  objektív adottságaiknál fogva -  eltérő körülményeit fejezték ki.
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Az 1. árcsoport a könnyű, a II. a közepes, a III. a nehéz 
körülményekre vonatkozott. Az erdőtelepítések esetében az árcsoportok 
szintén a telepítések ráfordításainak különbözőségét fejezték ki: Az I. 
árcsoportba a mezőgazdasági művelés alól kivont területek, a II. 
árcsoportba a különleges talaj előkészítést igénylő (silány homok, szik, 
kopár, láp) területek, a III. árcsoportba pedig a csak földhordással 
erdősíthető kopárok telepítése tartozott. Ez utóbbiak egységárát egyedi 
kalkulációk alapján, erdőgazdaságonként tételesen állapították meg.

Az erdőfelújítások esetében az egyes erdőgazdaságoknak árcsoportba 
sorolásánál az illető erdőgazdaság egészének átlagos, objektív adottságait és 
önköltségét mérlegelték, s ennek alapján a főigazgatóság minden egyes 
erdőgazdaságot egy árcsoportba sorolt be. Az erdőtelepítés esetében 
azonban eltérő arányokban az árcsoportok mindegyikébe sorolható 
területek minden erdőgazdaságnál előfordulhattak. Ennek megfelelően az 
erdőgazdaságokat árcsoportba nem sorolták be, azok erdőtelepítéseik 
elszámolásánál a tényleges helyzetnek megfelelően mindhárom árcsoport 
egységárait alkalmazhatták.

Az elszámolható érték a tenyészeti időszak végén műszakilag 
átvett és az előírt szakmai követelmények alapján minősített befejezett 
erdősítések, tisztítások és vadkárelhárító kerítések értékéből, valamint a 
befejezetlen erdősítések és a talaj előkészítés állományváltozásának 
értékéből, továbbá a ráfordításos alapon elszámolható munkák értékéből 
adódott.

Az új rendszer a keretgazdálkodást fenntartotta, de azt csak a 
munkák éves összértékére vonatkoztatta. Az elszámolás pénzügyi, 
lebonyolítási rendszerét is egyszerűsítette: Az évközi folyósítás a 
tényleges ráfordítások alapján az erdőgazdaság igazgatója által aláírt és a 
főigazgatóság által záradékolt gazdasági éves költségvetés alapján 
történt [98]. (Év közben tehát az erdőművelési munkák befejezetlen 
termelésnek minősültek, ezek termelési értéke azonos volt a 
ráfordításokkal [99].) A finanszírozás forrásainak megfelelően, az 
erdőfelújítási munkákra és az erdőtelepítésekre külön-külön 
költségvetést kellett készíteni. A munkákat nem idényenként, hanem 
csak a gazdasági év végén kellett műszakilag átvenni, s az átvételek 
megállapításainak megfelelően elkészített elszámolást is csak egy 
alkalommal, november 30-ig kellett -  1960. július 1. után már -  az MNB 
illetékes fiókjához benyújtani. A leszámolás érvényesítéséhez az OEF 
jóváhagyására csak akkor volt szükség, ha a leszámolás végösszege 
meghaladta a jóváhagyott költségvetés végösszegét. A költségvetésben
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egy-egy munkára engedélyezett keretet -  a költségvetés végösszegén 
belül -  más munkára engedélyezett keretből elért megtakarítás terhére 
külön engedély nélkül el lehetett számolni.

Az új rendszer bevezetését követő évben, már az első évi 
tapasztalatok alapján több probléma merült fel:

-  Egyes erdőgazdaságok vezetői pl. sérelmezték a 25/1960. OEF. 
sz. utasításnak a vadkárokkal kapcsolatos rendelkezését. Úgy vélték, 
hogy a vadkároknak a kártérítésből való kizárása a vadlétszámnak 
minimális szintre való csökkentését követeli, így az utasítás a 
vadgazdálkodás ellen hat. Ezzel kapcsolatban megállapítást nyert, hogy 
az ilyen értelmezés téves, mert az utasítás az erdőgazdaságok vezetőivel 
egyetértésben, az ő javaslatuk alapján számolt a fenntarthatónak ítélt 
vadlétszám elfogadható károsításaival. Az ezt meghaladó vadkár a 
túltartott vadlétszám következménye, melyért az erdőgazdaságokat 
terheli a felelősség [100].

-  Több erdőgazdaság azt is felvetette, hogy az erdősítési 
egységárak gátolják a műszaki fejlesztést, az elavult technológiákat 
konzerválják. Ezzel szemben az volt az állásfoglalás, hogy a felvetés 
szintén téves, mert a fejlettebb technológiák alkalmazása következtében 
egyes műveletek önköltségében jelentkező emelkedésnek -  ésszerű 
műszaki fejlesztés esetén -  a befejezett erdősítések eredményességében 
meg kell térülnie [101],

1961 folyamán a 26/1961. OVF. sz. utasítással a vízügyi fásítások 
finanszírozási rendjét is -  a 25/1960. OEF. sz. utasításhoz közelítve -  
módosították. Az 1955-ben bevezetett műveleti egységáras elszámolást 
megszüntették, de az elszámolás bázisává nem a befejezett, hanem az 
első kivitelű erdősítések egységárait tették, továbbra is tételes műveleti 
felsorolással és a felhasználandó ültetési anyag mennyiségének 
megjelölésével. Az ápolásra és a pótlásra továbbra is külön egységárakat 
adtak [102],

A 10/1964. OEF. sz. utasítással [26] az állami erdőgazdaságok 
területére vonatkozóan megújították a 25/1960. OEF. sz. utasítást. Ennek 
keretében számottevően kibővítették a ráfordításos alapon elszámolható 
munkák körét, és meghatározták azok fogalmát, de a 25/1960. OEF. sz. 
utasításnak a finanszírozás módjára ható elemeit, az egységárrendszert, 
magukat az egységárakat és a pénzügyi lebonyolítás rendjét nem 
módosították. Az egységáras munkák köre nem változott. A ráfordítások 
alapján elszámolható munkák közé sorolták: az új vadkárelhárító 
kerítések, az erdőfelújítással és erdőtelepítéssel kapcsolatos különleges
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létesítmények, a befejezett erdősítések ápolási, a parkerdők különleges, 
az arborétumok és populétumok fenntartási, valamint a szálaló erdők 
felújítási és ápolási költségeit. Változatlanul érvényben hagyták a 
25/1960. OEF. sz. utasításnak az erdősítésekben keletkezett károk 
megtérítésére vonatkozó feltételeit is.

Az elemi károk fogalmára és ezekkel kapcsolatos kártérítési 
jogosultság mértékére vonatkozólag azonban pontos meghatározást 
adtak. E szerint „ Ha az erdősítést befejezése előtt valamilyen természeti 
csapás éri, és ennek következtében olyan mértékű kár keletkezik, hogy az 
a szokásos pótlással már nem hozható helyre, elemi kárról beszélünk. Az 
elemi kár helyrehozatalához többletpótlás szükséges. Ennek a 
szükségessé vált többletpótlásnak a redukált területe tekinthető az elemi 
kár mércéjének, és ez a terület a kártérítési jogosultság alapja. A 
szokásos pótlással helyrehozható kár, okozza azt bármi, nem tekinthető 
elemi kárnak. A kártérítés alapösszege az elemi kár (szükségessé vált 
többletpótlás) redukált területének és a befejezetlen erdősítések 
elszámoló árának szorzata.” [26]

A csemetekerti és a mezőgazdasági ágazatokon keletkezett károk 
mértékének megállapítását az utasítás az Állami Biztosító hatáskörébe 
utalta.

A 10/1964. OEF. sz. utasítás a befejezettnek nem minősíthető, 
pótlással és ápolással helyre nem hozható, túlkoros erdősítésekkel 
kapcsolatban úgy intézkedett, hogy azokat a rontott erdők kataszterébe 
kell átvezetni, de az ezzel kapcsolatos pénzügyi elszámolás módját 
lényegében nem rendezte. Az e miatt jelentkező problémát oldották meg 
az állami erdőgazdaságok 1965/66. évi tervező munkájának rendjéről 
szóló 24/1965. OEF. sz. utasítással, mely úgy rendelkezett, hogy a régen 
megkezdett és még mindig befejezetlen erdősítéseket felül kell vizsgálni, 
és azokat, melyek állapotán erdőművelési beavatkozással már nem lehet 
segíteni, „ kényszerbefejezett ”-nek kell minősíteni és a nyilvántartott 
befejezetlen értékkel el kell számolni [22],

Az 1967-1978-ig terjedő időszak az új gazdaságirányítási 
rendszer bevezetésének kezdeti szakasza, az erdőgazdálkodásnak pedig
-  az utolsó 45 év alatt -  egyik legnehezebb időszaka.

1968. január 1-jén megszűnt a gazdaságnak központilag 
meghatározott tervszámok alapján történő közvetlen irányítása. Az új 
rendszerre való áttérés előkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy a 
központi irányítás megszüntetése és a vállalati önállóság növelése fel 
fogja erősíteni azokat a tendenciákat, melyek a nyereségérdekeltség
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bevezetése és az egyre feszesebb önköltségi tervelőírások következtében 
már az 1960-as évek elején is jelentkeztek. Ezekre pl. az OEF 
kollégiumának az 1960. évi tervfeladatok teljesítésével kapcsolatban 
[103], majd az erdőgazdaságok 1965/66. évi gazdasági munkájának 
értékeléséről kiadott közleménye is felhívta a figyelmet: „Egyes 
területeken a jövő érdekeit esetleg károsan érintő jelenségek 
mutatkoznak. Figyelmet kell szentelni pl. annak, hogy a hektáronkénti 
véghasználati fatömeg növekszik, csökken a gyérítések területe és 
csökken a fakitermelésben a rontott erdők aránya. A bizonyos mértékig 
indokolt tendenciák mellett attól lehet tartani, hogy egyes erdőgazdaságok a 
pillanatnyi előnyök érdekében elhanyagolják a jövő célkitűzéseit.” [104]

Ezt az aggodalmat a gazdaságirányítás új rendjére való áttérés 
1967. évi előkészítése során kialakult viták teljes mértékben igazolták.

Az erdőművelés és az egész szakma kritikus dilemma elé került. 
Dönteni kellett abban a kérdésben, hogy

-  a közvetlen központi irányítás megszüntetése mellett -  a hosszú 
távú célok és követelmények érdekében -  fenntartsák-e az erdőművelés 
központilag vezényelt elszámolási és finanszírozási rendszerét, s ezáltal 
az erdőművelés terén korlátozzák-e a vállalati önállóságot és a vállalati 
érdekek érvényesülését, vagy

-  megszüntessék-e az erdőművelés 1960 óta alkalmazott egységes 
elszámolási és a központosított erdőfenntartási alapra támaszkodó 
finanszírozási rendszerét, s így -  a gazdálkodás más területeihez 
hasonlóan -  az erdőművelésben is lehetővé tegyék a vállalati önállóság, 
a rövid távú vállalati érdekek szabad érvényesülését.

Akkor -  súlyos viták árán -  az a döntés született, hogy az 
erdőművelés egységáras elszámolási rendszerét és a központosított 
erdőfenntartási alapot fenn kell tartani. Az egységárak megfelelő 
helyesbítésével, a szükséges ráfordítások fedezetének biztosításával 
közvetve érdekeltté kell tenni az erdőgazdaságokat az erdőfelújítások 
mielőbbi, és a távlati érdekeket is szolgáló elvégzésében.

A munka során mindenekelőtt fel kellett oldani a korábbi 
egységárak és az erdőfenntartási járulékbefizetések színvonala közötti 
ellentmondást. A járulékbefizetésekből ugyanis az erdőfenntartási alap 
egyenlege évről évre nőtt, ugyanakkor az 1960-ban még 3 % nyereséget 
tartalmazó, de 1960 óta azonos szinten tartott erdősítési egységárak -  a 
munkabérek és a vásárolt anyagok árának emelkedése következtében -  
1967-ben már nem fedezték az erdőművelés költségeit, így a 
tevékenység veszteségessé vált.
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Ezért az erdőművelés elszámolási és finanszírozási rendszerét az új 
gazdaságirányítás bevezetésének első három évére szabályozó 42/1967. 
MÉM. sz. utasítás [27] az erdősítések árrendszerét alapvetően módosította:

Továbbra is egységárak alapján számolták el az erdősítéseket és a 
tisztításokat.

-  A mageredetű befejezett és befejezetlen erdősítések egységárait 
számottevően megemelték, a sarjról történő felújítás egységárát viszont
-  a felújítási mód mérséklése céljából -  a korábbinak mintegy 60 %-ára 
csökkentették.

-  A mageredetű befejezett erdősítések esetében továbbra is két 
minőségi osztályt különböztettek meg, de ezek árkülönbségét számottevően 
mérsékelték; a saijeredetű felújításra pedig -  minőségi osztály megjelölése 
nélkül -  csak egy egységárat állapítottak meg.

-  A befejezetlen erdősítéseket -  az erdősítés mielőbbi megkezdésére 
való ösztönzés céljából -  két csoportba sorolták: az elsőéves és az állomány 
alatti, s a több éves és a végvágott területen lévő befejezetlen mageredetű 
erdősítéseknek eltérő árakat adtak. Ezek árkülönbségét az egyéves és a több 
éves erdősítések költségráfordításainak arányait figyelembe véve határozták 
meg.

-  A befejezett és a befejezetlen erdősítésekre is -  az eltérő terep- 
és termőhelyi viszonyok nagyobb szóródására való tekintettel -  a 
korábbi 3 árcsoport helyett 7 árkategóriát állapítottak meg.

-  Az állománykiegészítésekre nem tételes, az erdősítésektől 
elkülönített egységárat adtak, hanem azt a mageredetű befejezett, illetve 
befejezetlen erdősítések 1/5-ével tették egyenlővé. (1 hektár befejezett, 
illetve befejezetlen erdősítés = 5 hektár állománykiegészítéssel.)

Nem egységárak, hanem ráfordítások alapján számolták el a 
finanszírozás körének bővítése során a központi finanszírozásba bevont 
munkákat:

-  az erdőfenntartási alap terhére: az új vadkárelhárító kerítések 
létesítését, a befejezett erdősítések ápolását, arborétumok, populétumok 
létesítését és fenntartását, különleges rendeltetésű állományokban 
végzett erdősítési, ápolási és egyéb erdőművelési munkákat, parkerdők 
különleges költségeit, az erdők fenntartását szolgáló különleges műszaki 
létesítmények építését, javafák nyesését, nyiladékok, tűzvédelmi 
pászták, határjelek létesítését és fenntartását, az erdőfelújítást szolgáló 
tuskózásnak az értékesített és saját célra felhasznált tuskó értékének 50 
%-ával csökkentett költségeit, valamint az erdőművelés fejlesztésével és 
az erdővédelemmel kapcsolatos költségeket;
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-  a célcsoportos állami beruházás terhére: az erdőtelepítéssel 
összefüggő műszaki létesítmények költségeit.

Az árrendszer módosításán kívül lényeges új eleme a 42/1967. 
OEF. sz. utasításnak az, hogy -  az erdőterületeknek távvezetékek és más 
vonalas létesítmények, sőt új üzemek létesítése céljára történő 
igénybevételének növekedésére való tekintettel -  bevezette az 
„ erdőfelújítást pótló telepítés ” fogalmát, s előírta, hogy

-  ezeket elkülönítetten kellett tervezni és az erdőtelepítési 
egységárakkal elszámolni,

-  ezek mértékét úgy kellett meghatározni, hogy ezek összes 
területe országos viszonylatban megegyezzék az előző évben az erdő 
művelési ágból kibocsátott erdők területével, így

-  ezek elkülönített kezelésével -  az erdőfenntartási alapba a 
területkibocsátásért befolyó kártalanítás ellenében -  biztosítva legyen 
ezek pótlása.

E módosítások, valamint a finanszírozásba bevont, ráfordításos 
alapon elszámolható munkák körének bővítése következtében az 
erdőfelújítás összes értékén belül az egységáras munkák aránya 82,3 %- 
ról 79,9 %-ra csökkent, az erdőtelepítésen belül viszont 94,3 %-ról 95,7 
%-ra nőtt (105).

A finanszírozás és elszámolás lebonyolítása terén a 42/1967. 
MÉM. sz. utasítás az előzőkben előírt rendet lényegében nem változtatta.

Az új rendszerrel kapcsolatban azonban már az első év 
tapasztalatai alapján felmerült, hogy az erdőgazdaságonkénti átlagos 
erdősítési egységárak nehezítik az 1967-ben meghirdetett fenyvesítési 
program végrehajtását és a fenyővel történő fafajcserét, mivel a 
fenyőcsemetével való erdősítés többletköltségeire nem nyújtanak 
fedezetet. Ezért a 83/1968. MÉM. sz. utasítás [75] a gyorsannövő fenyők 
termesztésére alkalmas területeken lévő cser és gyertyán állományok 
helyén létesített fenyő erdőfelújításokért -  a korábbi átlagos erdősítési 
egységárakon felül -  hektáronként 5000 Ft felár elszámolását tette 
lehetővé.

Felmerült továbbá, hogy az erdőfelújítást szolgáló tuskózást fékezi 
a 42/1967. MÉM. sz. utasításnak az a követelménye, hogy az elszámolás 
során a tuskókiemelési költségekből az értékesített és saját célra 
felhasznált tuskó értékének 50 %-át le kell vonni, ezért a 8/1970. MÉM. 
sz. utasítás ezt a korlátozó feltételt hatályon kívül helyezte, és lehetővé 
tette a tuskózás költségeinek ráfordításos alapon, teljes egészében való 
elszámolását [106],
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Az erdőművelés elszámolási rendszerével foglalkozó mindezek, az
1970. évet megelőző intézkedések csak az állami erdőgazdaságokra voltak 
érvényesek. Az 1960-as évek második felétől kezdve, amikor az ún. „nem 
állami erdők” állami kezelése megszűnt, és a termelőszövetkezetek 
szerepe az erdőtelepítésben és fásításban rohamosan növekedni kezdett, a 
szövetkezetek állami támogatásának rendszerét szabályozó 
kormányhatározatok és PM-FM majd PM-MÉM együttes rendeletek a 
termelőszövetkezetek erdőművelési munkáinak végrehajtásával, azok 
finanszírozásával kapcsolatos feladatokat is szabályozták.

A 44/1965. FM. sz. utasítás [32] pl. a termelőszövetkezetekben a 
fásítási és erdőtelepítési munkák 1966. évi végrehajtásával, a 9/1967. 
FM. sz. utasítás [36] pedig a szövetkezetekben a fásítási, erdőtelepítési 
és erdőfelújítási munkák 1967 évi feladataival, azok lebonyolítási 
rendjével foglalkozott. A 30/1968. MÉM-ÁH. sz. rendelet [38] egyes 
erdőtelepítésekkel és fásításokkal kapcsolatos díjakat, a munkák 
elszámolható értékét szabályozta a termelőszövetkezetekre és -  az állami 
erdőgazdaságokon kívül -  minden más, erdőtelepítést és fásítást végző 
szervre vonatkozólag.

E rendelkezések mindegyike a finanszírozás módját illetően e 
szervek által végzett erdősítési és erdőművelési munkáknak tételes 
műszaki átvételen alapuló, fafajonként differenciált, részletes műveleti 
egységárakkal történő elszámolását írta elő.

A műveleti egységárak a rendelet szerint három 
költségtényezőből: a teljes önköltségi árból, eredményességi felárból és 
minőségi felárból tevődtek össze. Ez a rendszer az állami 
erdőgazdaságoknál 1955-ig alkalmazottnál sokkal részletesebb volt, és a 
nyilvántartás és elszámolás terén rendkívül súlyos adminisztrációs terhet 
rótt a termelőszövetkezetekre, fásító szervekre és az elszámolás 
igazolásáért felelős állami erdőrendezőségekre is.

A 9/1971. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [29] az 
elszámolásnak ezt az áttekinthetetlen rendszerét megszüntette, s az 
állami erdőgazdaságokra és állami gazdaságokra érvényes 32/1970. 
MÉM. sz. utasítással [28] együtt a finanszírozás módja terén is -  minden 
erdőgazdálkodónál -  jelentős változásokat érvényesített.

Az egységárakkal elszámolandó munkák körét kibővítette. 
Egységárak alapján történő elszámolást vezetett be -  az erdősítéseken és 
tisztításokon kívül -  minden erdőgazdálkodó szervnél a befejezett 
erdősítések ápolására, a minőségi törzsnevelést szolgáló nyesési, 
valamint az erdőfelújítást szolgáló tuskózási munkákra.
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-  A fafajpolitikai célok érvényesítése céljából bevezette a 
célállománytípusok szerint differenciált erdősítési egységárrendszert. 
Általánossá tette a felárrendszer alkalmazását. Nemcsak a fenyő, hanem 
minden fafajú erdősítés egységárát is alapárból és felárból képezte. Az 
alapárat gazdasági feltételek, a felárat célállománytípusok és erdőgazdasági 
tájcsoportok szerint differenciálta. Az alapárak -  az állami erdőgazdaságok és 
állami gazdaságok esetében -  mageredetü és saijeredetü erdősítésekre és 
cellulóznyárasokra tagozódtak. A mageredetű erdősítésekre a gazdasági 
feltételek és adottságok alapján három (kedvező, átlagos és kedvezőtlen) 
árkategóriát állapítottak meg. A felárakat hét erdőgazdasági táj csoport, 
valamint célállománytípusok (tölgy, bükk, nemes nyár és fehér fűz, hazai 
nyár és egyéb lágy lombos, lucfenyő, erdeifenyő és feketefenyő) szerint 
differenciálták. A felárat csak befejezett erdősítések után lehetett elszámolni. 
A mezőgazdasági cellulóznyárasok telepítési alapára a felárat is magába 
foglalta, ezért ezek, valamint az állománykiegészítések, a saijeredetü, továbbá 
a cser, akác és más hasonló kemény lombos fafajú mageredetű erdősítések, és 
a gazdaságtalan erdők felújítása után felárat nem lehetett elszámolni.

-  A termelőszövetkezetek és egyéb erdőgazdálkodó szervek 
erdőfelújításaira vonatkozólag az állami erdőgazdaságokkal azonos alap- 
és felárakat állapított meg. Erdőtelepítéseikre és fásításaikra vonatkozólag 
azonban a 9/1971. MÉM-PM-ÁH. sz. rendelet az alapárakat és felárakat 
összevonta. Ezek befejezett és befejezetlen egységárait a főbb 
célállománytípusok (tölgy, akác, cser és egyéb kemény lombos, nemes 
nyár, hazai nyár és egyéb lágy lombos, erdeifenyő, feketefenyő) 
összefüggő telepítésére, valamint cserje- és egyedi telepítésre, továbbá a 
tölgy, a hazai nyár és egyéb lágy lombos, valamint az erdei- és 
feketefenyő erdősítések esetében „sík területen” és „láp, illetve 
hullámterületen” megvalósuló erdősítésekre tagolva állapította meg.

-  Az egységárrendszer a befejezetlen erdősítéseket három 
csoportba sorolta: egyéves, több éves erdősítéseket, valamint állomány 
alatti újulatot különböztetett meg. Elsőévesnek minősült minden 
mesterséges első kivitelű erdősítés. Több évesnek minősült -  az 
állomány alattiakat kivéve -  minden, befejezetlen mesterséges erdősítés, 
ha az első kivitel megkezdése óta két vagy több tenyészeti év eltelt, 
fokozatos felújító vágás esetén pedig, ha a végvágás megtörtént.

-  Az elszámolás tekintetében egy hektár befejezetlen 
állománykiegészítés 0,2 hektár több éves befejezetlen erdősítésnek, 1 
hektár befejezett állománykiegészítés pedig 0,2 hektár másodosztályú 
befejezett erdősítésnek számított.
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A befejezett erdősítések ápolására az erdősítés befejezését 
követően legfeljebb 5 éven át, illetve az első tisztításig, tág hálózatú 
nemes nyárasokban 10 éves korig évenként és hektáronként egységesen 
500 Ft-ot lehetett elszámolni.

-  A tisztítási egységárakat fafajcsoportok, eredet és minőség 
szerint differenciálták: a fenyvesek, a mesterséges lomberdősítések, 
természetes mageredetű újulatok, természetes sarjeredetű újulatok és a 
nemes nyárasok tisztítására eltérő, a költségszükséglet alapján 
differenciált egységárakat állapítottak meg.

-  A minőségi törzsnevelést szolgáló nyesésre vonatkozólag csak a 
fenyő és a nyár állományokban végzett munkákra adtak egységárat, és 
annak elszámolását csak egy alkalommal, és csak az l-II. termőhelyi 
osztályú, 25-40 éves korú erdei- és lucfenyvesekben, illetve az I-V 
termőhelyi osztályú, 10-20 éves korú nemes nyárasokban tették 
lehetővé.

-  A tuskózási egységárakat a mellmagassági átmérő (20 cm-ig és 
21 cm-nél vastagabb), fafajcsoport (akác és fenyő, s az összes többi 
fafaj), valamint a talaj kategória (homok, vályog, kötött agyag és 
kavicstalaj) szerint differenciálták. Az egységárak a tuskókiemelés 
költségeit fedezték. A tuskónak a vágásterületről történő eltakarításáért 
hektáronként egységesen 1500 Ft-ot lehetett elszámolni.

Az 1971. évi szabályozás a ráfordítások alapján elszámolható 
munkák körét

-  az állami erdőgazdaságok és állami gazdaságok esetében: az 
erdőrendezőség által nyilvántartott arborétumok és populétumok 
fenntartási, a törzskönyvezett plantázsok létesítési és fenntartási, a 
törzskönyvezett fenyő, nyár és fűz szaporítóanyag-telepek létesítési, 
különleges rendeltetésű állományokban végzett erdőművelési munkák, 
nyiladékok, tűzvédelmi pászták és határjelek létesítési és fenntartási, 
erdőállományok fenntartását szolgáló különleges műszaki létesítmények 
fenntartási, végül a hatóságilag elrendelt erdővédelmi munkák 
költségeire szűkítette, illetve a célcsoportos beruházási keret esetében
-  az erdőtelepítést szolgáló különleges műszaki létesítményeken kívül -  
a zöldövezeti, üdülő- és parkerdők létesítési, az erdőrendezőségek által 
nyilvántartott üdülő- és parkerdők közjóléti szerepét növelő erdőfeltárás 
és egyéb műszaki létesítmények (padok, esőbeállók, tűzrakóhelyek stb.) 
megvalósításának és végül új erdők kezelését szolgáló erdészlakások 
építésének költségeire is kiterjesztette;
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-  a termelőszövetkezetekre és más erdőgazdálkodó szervekre 
vonatkozólag a törzskönyvezett fenyő, nyár és fűz szaporítóanyag
telepek létesítésére, nyiladékok, tűzvédelmi pászták és határjelek 
létesítésére és fenntartására, hatóságilag elrendelt erdővédelmi munkákra 
és végül azoknak a beruházás jellegű erdőművelési munkáknak a 
költségeire korlátozta, melyek különleges jellegük és költségigényük 
folytán egységárakkal nem voltak elszámolhatók.

Az elszámolás lebonyolítása tekintetében az új rendelkezések 
szerint külön-külön költségvetést és leszámolást kellett készíteni

-  az erdőfelújítási és erdőfenntartási munkákról,
-  az erdőfelújítást pótló telepítésekről,
-  a gazdaságtalannak minősített erdők újraerdősítéséről,
-  az erdőtelepítésekről,
-  a mezőgazdasági cellulóznyárasokról, továbbá
-  létesítményenként és célonként a ráfordításos alapon elszámol

ható munkákról.
Az egységáras munkákról a műszaki átvételek adatai alapján 

évenként egyszer, a ráfordításos alapon elszámolható munkákról 
negyedévenként (a talaj előkészítés állományváltozását továbbra is a 
rezsi nélküli közvetlen költségek alapján) kellett elszámolni. A 
ráfordítások alapján elszámolható munkák esetében az új rendszer is 
fenntartotta a szigorú keretgazdálkodást (a negyedévenkénti elszámolás 
is ezt a célt szolgálta), s a tételes költségvetések előzetes minisztériumi 
jóváhagyására vonatkozó kötelezettséget is.

Az 1971-ben életbe léptetett rendszert -  az 1971-72. évi tapasztalatok 
alapján -  az 1/1973. MÉM. sz. utasítással [39] továbbfejlesztették. Az 
egységárrendszert lényegében nem módosították, de

-  a fenyvesítés terén még tapasztalt túlzások mérséklése céljából 
általában csökkentették a fenyőerdősítések és növelték az értékes 
kemény lombos fafajú erdősítések felárait;

-  a befejezett erdősítésekben szükséges ápolási munkák 
végrehajtására való ösztönzés érdekében e munkák egységárát 300-500 
Ft-tal emelték, és „természetes újulatok”, s „egyéb erdősítések” szerint 
differenciálták;

-  az erdőfelújítási hátrálékok felszámolása és a gépesítésre való 
erőteljesebb ösztönzés érdekében általában emelték a tuskózási 
egységárakat, és a tuskónak a vágásterületről való kitakarításáért külön 
díj elszámolását tették lehetővé;
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-  a tisztítási egységárakat lényegében nem módosították, az I. 
osztályú tisztításra vonatkozólag azonban megszüntették a kitermelt 
anyag megsemmisítésére vagy eltávolítására vonatkozó követelményt;

-  a tisztításoknak egységárral való elszámolását a korhatár helyett 
a biológiailag megbízhatóbb mércéhez, az állomány átlagos magas
ságához kötötték.

A ráfordítások alapján elszámolható munkák körét -  a 
nyilvántartott arborétumok, botanikus kertek stb. fenntartási és a 
parkerdők közjóléti létesítményeinek megvalósítási költségein kívül -  az 
erdőrendezőségek által nyilvántartott üdülő- és parkerdők fenntartási 
költségeire is kiterjesztették.

1974-75-ben az elszámolási rendszer nem változott. 1976-ban 
azonban a 2/1976. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [40] a 
finanszírozás módja terén ismét jelentős változásokat érvényesített:

Az egységárakkal elszámolandó munkák körét az erdőszerkezet
átalakítás többletköltségeivel kibővítette, a tuskózásnak külön 
egységárral való elszámolását viszont megszüntette, a tuskózás 
költségeit beépítette az erdősítési egységárakba.

Az erdősítések egységárrendszerét is alapvetően módosította:
-  Mindenekelőtt megszüntette az állami erdőgazdaságok és a 

többi erdőgazdálkodó szerv egységárrendszerének különbözőségét, 
minden erdőgazdálkodóra egységes árrendszert vezetett be.

-  Az erdősítési egységárakat erdőgazdasági táj csoportok, ezen 
belül célállománytípusok szerint differenciálta. Az 1971. évi szabályozás 
felárrendszerét, az egységáraknak alapárra és felárra való tagolását, és a 
gazdasági feltételek szerinti differenciálását megszüntette.

-  Bevezette a minőségi felárrendszert. Elsőként a jó termőhelyen 
végzett kiváló minőségű (I-II. termőhelyi osztályú) tölgy, bükk és 
lucfenyő erdősítésekért hektáronként 1000 Ft minőségi felár 
elszámolását tette lehetővé.

-  A mageredetű erdőfelújítások és az erdőtelepítések egységárait 
nemcsak a termelőszövetkezetekre, hanem minden erdőgazdálkodóra 
vonatkozólag elkülönítette egymástól; az erdőtelepítések egységárait 
általában a mageredetű erdőfelújításokénál jóval alacsonyabb szinten 
állapította meg.

-  A mageredetü befejezett erdőfelújítások és erdőtelepítések, 
valamint a több éves, egyéves és az állomány alatti befejezetlen 
erdősítések egységárait -  az 1971. évi szabályozásban alkalmazott 
három árkategória helyett -  hat erdőgazdasági tájcsoportra és a korábbi
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hét fafajcsoport helyett kilenc fafaj csoportra (tölgy, bükk, akác, cser és 
egyéb kemény lombos, nemes nyár és fehér fűz, hazai nyár és egyéb 
lágy lombos, erdeifenyő, feketefenyő, valamint luc- és egyéb fenyő) 
differenciáltan állapította meg.

-  Az állománykiegészítő áttelepítésnek egységesen, az egyéb 
kemény lombos fafajú erdősítés egységára 20 %-ának megfelelő 
egységárral való elszámolását írta elő.

-  A sarjeredetű erdőfelújításoknak egységárral történő 
elszámolását a gyökérsarj ra korlátozta, ezek egységárát viszont a 
korábbihoz képest közel kétszeresére emelte.

-  A befejezett erdősítések ápolási munkái egységárainak 1973- 
ban bevezetett differenciálását fenntartotta, azt jelentősen felemelte, az 
elszámolás feltételeit azonban nem változtatta.

-  A tisztítási egységáraknak minőségi osztályok szerinti 
differenciálását megszüntette, a fenyő tisztítások egységárait viszont -  a 
gépesítés lehetőségeire való tekintettel -  2 m vagy ennél kisebb 
sortávolsággal, illetve 2 m-nél nagyobb sortávolsággal ültetett fenyvesek 
szerint differenciálta. A nagyobb sortávolsággal ültetett, ennélfogva 
gépesíthető fenyőtisztításokra lényegesen alacsonyabb egységárat 
állapított meg.

-  A minőségi törzsnevelést szolgáló nyesés egységárainak 
tagolását nem változtatta, s az egységárakat is csak kis mértékben 
emelte. A nemes nyárasokban a nyesésnek értékkel való elszámolását 
azonban legfeljebb az állomány 15 éves koráig tette lehetővé.

-  Új eleme az 1976. évi szabályozásnak -  a finanszírozás módja 
terén -  a szerkezetátalakítási többletköltségek egységárral történő 
elszámolásának bevezetése. Az egységár a véghasználat előtti 
erdőszerkezet fafaj- és eredet szerinti visszaállításához, illetve az 
átalakítással helyette létrehozott értékesebb állomány kialakításához 
szükséges költség közötti különbség, melyet csak az átalakítás 
befejezésekor, az erdőfelújítás befejezetté nyilvánításakor lehetett a 
célcsoportos beruházási keret terhére elszámolni.

Ez a rendelkezés számottevően csökkentette ugyan az 
erdőfenntartási alap terhelését, de az erdőgazdálkodókat a 
szerkezetátalakítás végrehajtásában nem tette érdekeltté. Az átalakítás 
többletköltségének elszámolása ugyanis csak a közös erdőfenntartási 
alap terhelését mérsékelte, az átalakítást végrehajtó vállalat 
erdőfenntartási járulékbefizetési kötelezettségét közvetlenül nem, csak 
közvetve csökkentette.
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Az új szabályozás eredményeként az erdősítési és erdőművelési 
egységárak változását -  a rendelkezésre álló adatok szerint -  az alábbi 
táblák szemléltetik [81].

Befejezett erdősítések átlagos egységárai, 1000 Ft/ha

Célállomány Erdőfelújítás Erdőtelepítés
1975 1976 1975 1976

Tölgy 32,1 36,3 31,2 31,2
Bükk 31,0 37,0
Cser 22,0 28,0 23,7 27,0
Akác 31,2 25,0 22,3 18,0
Nemes nyár és fehér fűz 37,4 33,5 29,7 22,7
Hazai nyár és egyéb lágy 32,3 26,6 26,2 23,5
Erdeifenyő 36,9 33,7 31,8 28,8
Feketefenyő 34,5 30,0 29,5 25,5
Lucfenyő 31,3 31,8 28,3 27,5
Összes mageredetű átlag 33,1 33,3 29,5 26,6
Sarj eredetű erdősítés 4,6 10,0 — —

Egyéb erdőművelési munkák egységárai, Ft/ha
Megnevezés 1975 1976

Befejezett erdősítések ápolása
-  természetes újulatban 1000 1800
-  egyéb 800 1300
Tisztítás
-  fenyő, sűrű hálózat 2200 2600
-  fenyő, ritka hálózat 1200 1800
-  nemes nyár 850 1000
-  egyéb mesterséges lombos 1556 1500
-  természetes mag 1856 1800
-sarj 1088 1500
Tisztítási anyag megsemmisítése 600 1500
Nyesés
-  fenyő 1200 1300
-  nyár 700 700

Az 1976. évi szabályozás a ráfordítások alapján elszámolható 
munkák körét is minden erdőgazdálkodóra egységesen és -  az új 
erdészlakások kivételével (azokat a finanszírozás köréből törölve) -  az
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1971. évi szabályozásban az állami erdőgazdaságokra engedélyezett 
keretben határozta meg. Továbbra is fenntartotta a szigorú 
keretgazdálkodást, s ezek engedélyezését a költségvetések évenként 
történő egyedi, előzetes jóváhagyásától tette függővé. A lebonyolítás 
tekintetében a költségvetések és elszámolások jóváhagyását, illetve 
igazolását az illetékes erdőrendezőség hatáskörébe utalta.

Az 1979-1990 közötti időszakban -  a finanszírozási lehetőségek 
bővülésével összhangban -  jelentős változásokat vezettek be a 
finanszírozás módja terén is.

Az új szakasz kezdetén az 5/1980. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes 
rendelettel [41] érvényesített legfontosabb változások:

-  egyrészt a munkák elszámolható értékének, az egységáraknak 
számottevő emelése,

-  másrészt az egységárakkal elszámolható munkák körének a 
törzskiválasztó gyérítésekre történt kiterjesztése.

Az új szabályozás az erdősítések egységárrendszerét lényegesen 
leegyszerűsítette. Fenntartotta az egységáraknak mageredetű 
erdőfelújítások és erdőtelepítések szerinti tagolását, de megszüntette az 
erdőgazdasági tájcsoportok szerinti differenciálást.

-  Az erdőfelújítások egységárait célállománytípusok és 
technológia szerint differenciálta. A mageredetű erdőfelújításokra -  az 
1976. évi szabályozás nyolc célállománytípusával szemben -  hat 
célállománytípusra (tölgy és bükk, akác, egyéb kemény lombos, nemes 
nyár, egyéb lágy lombos, fenyő) és -  a technológia szerint -  mind a 
befejezett, mind a befejezetlen erdősítésekre „tuskózás nélküli” és 
„tuskózással végzett” erdősítési egységárakat állapított meg. Előírta 
továbbá, hogy a természetes úton magról felújult, befejezett cser 
erdősítéseket csak az egyéb kemény lombos erdősítések több éves 
befejezetlen egységárával, az ártéri magas kőris célállományokat pedig a 
tölgy és bükk erdősítések egységárával lehet elszámolni. A gyökérsarjról 
származó erdőfelújítások egységárait „akác és szürke nyár”, illetve 
„egyéb fafaj ”-ra tagoltan állapította meg.

-  Az erdőtelepítések egységárait az erdőfelújításokkal azonos 
célállománytípusok, ezen belül -  a ráfordítások különbözőségére való 
tekintettel -  a terepadottságok (15 %-nál kisebb és 15 %-nál nagyobb 
lejtésű területek) szerint differenciálta.

A tisztítások és a minőségi törzsnevelést szolgáló nyesések 
egységár-rendszerét nem változtatta, de ezek árait ugyancsak jelentősen 
emelte.
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Az új szabályozásnak lényeges új eleme a törzskiválasztó 
gyérítések finanszírozáséinak bevezetése. Ezek egységárait 
erdőtípuscsoportok és „első”, valamint „második” gyérítés szerint 
differenciálta. Az egységár magába foglalta a jelölés és -  a tisztításhoz 
hasonlóan -  a tőtől való elválasztás költségeit. Az „első” törzskiválasztó 
gyérítés egységárát a tisztításokra előírt felső korhatár utáni első gyérítés 
esetében, a „második” gyérítés egységárát pedig az azt követő 
gyérítésnél lehetett alkalmazni. A tisztítási egységárral elszámolt 
ápolóvágást követően minden erdőrészletben legfeljebb egy „első” és 
egy „második” gyérítést lehetett értékkel elszámolni.

Lényeges új eleme az 1980. évi szabályozásnak az is, hogy -  az 
erdőszerkezet-átalakítás végrehajtására, illetve annak megkezdésére való 
ösztönzés érdekében -  a szerkezetátalakítási egységárakat az első kivitel 
évében és a befejezéskor elszámolható részre tagolta, s -  a sarjeredetű 
tölgy és bükk erdőrészletek mageredetű, azonos fafajú átalakítása 
kivételével -  lehetővé tette, hogy az átalakítás első évében elszámolható 
hányadot az erdőfelújítás értékén felül számolják el, s csak a befejezett 
egységárral elszámolható értéket vonják le az erdőfelújítás értékéből, és 
így számolják el a célcsoportos állami beruházás terhére.

A 3/1981. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [42] az 1980. évi 
szabályozással bevezetett egységárrendszert változatlanul érvényben 
hagyta és az egységárakat sem módosította. A jó termőhelyen végzett 
kiváló minőségű tölgy, akác és lucfenyő erdősítésekért az 1000 Ft/ha 
minőségi felár elszámolási lehetőségét is fenntartotta.

Nagyjelentőségű új eleme azonban az 1981. évi szabályozásnak 
az, hogy a minőségi felár elszámolásának lehetőségét az elismert 
genetikai értékű, vegetatív úton előállított akác és fenyő szaporítóanyag 
felhasználásával végzett erdősítésekre is kiterjesztette. Ezekért 2500 
Ft/ha minőségi felár elszámolását tette lehetővé, amennyiben az ilyen 
szaporítóanyag az erdősítés befejezésekor a főfafajra megadott 50 %-os 
mértékben, egyenletes eloszlásban megtalálható.

Új eleme az 1981. évi szabályozásnak az is, hogy az 
erdőfenntartási alap terhére -  a befizetés mértékéig -  ismét lehetővé tette 
a vadkárelhárító kerítések építésének ráfordításos alapon, szűkített 
önköltséggel történő elszámolását.

Ezeken túlmenően az erdőtelepítések finanszírozása terén -  a 
minél szélesebb köm és gyorsabb megvalósítás érdekében -  1981-ben új 
pályázati rendszeri vezettek be. Abból indultak ki, hogy -  bár a 3/1981. 
MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet az erdősítési egységárakat továbbra
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is „hatósági rögzített (fix)” áraknak minősítette -  az erdőtelepítési 
egységárakat maximált árnak is lehet tekinteni, melyeknél alacsonyabb 
ár érvényesítése is lehetséges. Ezért a rendelkezésre álló célcsoportos 
állami beruházási keretből a minél több erdőtelepítés megvalósítása 
érdekében a termelési célú erdőtelepítések végrehajtói közül elsősorban 
azoknak juttattak állami beruházási hozzájárulást, akik az erdősítési 
költségek csökkentése révén a maximált árnál kisebb összegért vállalták 
a telepítés végrehajtását.

A pályázati rendszerben az erdőtelepítést igénylő szerveknek 
ajánlatot kellett tenniük arra, hogy a megállapított egységáron belül a 
telepítést mennyiért vállalják. Előnyben részesültek azok a pályázatok, 
melyek

-  gyorsannövő, nagy hozamú nemes nyár, fűz és éger 
állományok,

-  jó minőségű akác állományok telepítésére,
-  mezőgazdasági meliorációs tervekhez kapcsolódó, esetlegesen a 

termésátlagot csökkentő, gyengébb minőségű talaj foltokon 
megvalósuló,

-  közérdekű, környezet- és tájvédelmet szolgáló,
-  nagy erdőtömbök kialakítását eredményező,
-  többcélú hasznosítás (zöldövezet, út-, vasút-, csatorna-, 

majorfásítás) érdekében létesített erdőtelepítések és fásítások,
-  kettős hasznosításra létesített legelőfásítások és
-  mindezek közül azok a pályázatok, melyek kevesebb 

célcsoportos állami beruházási keretből nagyobb területű erdősítés 
végrehajtását vállalták [107].

A 4/1983. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [83] az erdősítések 
és általában az erdőművelési munkák egységárrendszerét és a 
ráfordítások alapján elszámolható munkák körét nem módosította, de 
egyes munkák egységárát, illetve az elszámolható minőségi felárat az 
1983. évre vonatkozólag felemelte:

-  a tuskózás elvégzésére való ösztönzés érdekében a tuskózással 
végzett mageredetű erdőfelújítások minden egységárát egységesen 7000 
Ft/ha-ral,

-  az elismert genetikai értékű, vegetatív úton előállított akác és 
fenyő szaporítóanyag felhasználásával végzett erdősítések minőségi 
felárát az 1981. évinek kétszeresére, 5000 Ft/ha-ra,

-  a természetes mageredetű újulatok tisztítási egységárát 2500 
Ft/ha-ról 3000 Ft/ha-ra emelte.

158



A 22/1983. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [108] az 
egységár-rendszert ugyancsak nem változtatta, de az utolsó 3 év 
önköltségelemzési adatai alapján

-  a mageredetű erdőfelújítások egységárait 10-30 %-kal felemelte;
-  az erdőtelepítési egységárakat nem módosította, de hatályon 

kívül helyezte azt a korábbi rendelkezést, mely szerint a természetes 
úton magról újult cser fafajú erdősítéseket csak több éves befejezetlen 
egységárral lehet elszámolni;

-  a sarjeredetű erdőfelújítások egységárait kb. 20 %-kal,
-  a befejezett erdősítések ápolási egységárait mintegy 28-43 %- 

kai emelte, ezenkívül a befejezett mesterséges erdőfelújításban végzett 
ápolásnak a természetes újulatban végzett munkáktól eltérő, azokénál 
mintegy 25 %-kal alacsonyabb egységárat állapított meg;

-  a tisztítási egységárakat és a minőségi törzsnevelést szolgáló 
nyesés egységárait mintegy 30 %-kal emelte.

A finanszírozás módja terén jelentős minőségi változásokat hozott 
a 16/1985. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [43]. Több 
vonatkozásban érvényesítette a differenciált erdőművelés 
követelményeit, továbbá bővítette a minőségi felárrendszert, emellett az 
egységárakat általában újból számottevően emelte.

Az erdősítési egységárakat továbbra is a célállománytípusok, s ezen 
belül a technológia szerint differenciálta. A technológia ismérvéül azonban 
a tuskózás helyett általában a munkák gépesíthetőségét, a lejtfokot tette.

-  Az erdőfelújítási egységárakat -  az 1983. évi szabályozástól 
eltérően -  nem 6, hanem 7 célállománytípusra tagolta. A csert önálló, az 
egyéb kemény lombostól elkülönített célállománytípusként tárgyalta. Az 
erdőtelepítési egységárakat változatlanul 6 célállománytípus szerint 
differenciálta; a cserre az egyéb kemény lombos fafajú telepítésekkel 
azonos egységárat állapított meg. így a célállománytípusok tekintetében 
az erdőfelújítás és a telepítés egységárrendszerét elkülönítette egymástól.

-  A technológiák tekintetében viszont azonosította azokat: 
Megszüntette az erdőfelújítási egységáraknak az 1980. évi 
szabályozással bevezetett, „tuskózással” és „tuskózás nélküli” árakra 
való tagolását; azokat az erdőtelepítési egységárakkal azonos 
rendszerben, a terep lejtése szerint differenciálta. A lejtfok 
küszöbértékeit -  az 1980-ban bevezetett százalékos mértékek helyett -  
fokokban fejezte ki, és az egységárakat „10°-os lejtésű és az alatti, 
illetve géppel járható” ,valamint „10° feletti lejtésű, illetve géppel nem 
járható” terepen végzett erdősítésekre adta meg.
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-  Az erdő felújítási egységárakon felül a fizikai talajféleség 
(homok, vályog, agyagtalaj) szerint differenciált egységárak 
elszámolását tette lehetővé a tuskózásért, továbbá a mélylazítás- és 
mélyforgatásért, valamint a meredek lejtőkön legalább 3500 m hosszú 
padka készítéséért.

-  Az állománykiegészítő áttelepítéseknek az egyéb kemény 
lombos erdőfelújításhoz viszonyított egyenértékszámát -  a korábbi 0,2 
hektárról -  0,4 hektárra emelte.

-  A sarj eredetű erdőfelújítások egységárát -  szintén a korábbitól 
eltérően -  „éger” és „egyéb fafaj” szerint differenciálta.

Lényeges új eleme az 1985. évi szabályozásnak az erdősítések 
minőségi felárrendszerének kibővítése, az értékes fafajok természetes 
újulatának kiemelt dotálása, s ezzel a természetes felújítás erőteljes 
ösztönzése, továbbá a feláraknak -  a differenciált erdőművelés 
követelményeivel összhangban -  az I-II. fatermési osztályú 
termőhelyekre való korlátozása, valamint általában az elszámolás 
feltételeinek megszigorítása, s ezzel egyidejűleg az elszámolható 
feláraknak egységesen 5000 Ft/ha-ra történt emelése. Az új szabályozás

-  az I-II. fatermési osztályú területeken végzett erdősítésekért 
elszámolható minőségi felárat olyan mageredetü tölgy és bükk 
természetes újulatokra korlátozta, melyeknél a mesterséges pótlás 
halmozott területe a befejezettként átvett terület 30 %-át nem haladja 
meg, és a területen m2-enként legalább 5 db csemeteújulat található;

-  az államilag minősített és szaporításra ideiglenesen 
engedélyezett, vegetatív úton előállított szaporítóanyag felhasználásáért 
a minőségi felár elszámolásának lehetőségét -  az akácon és fenyőn kívül
-  a tölgyre is kiterjesztette, viszont ennek a felárnak az elszámolását is 
az I-II. fatermési osztályú termőhelyeken végzett erdősítésekre 
korlátozta,

-  a minőségi felár elszámolását a kifejezetten magtermelő 
állományból származó tölgy és bükk szaporítóanyaggal, I-II. fatermési 
osztályú termőhelyeken végzett erdősítésekre is kiterjesztette,

-  ugyanakkor előírta, hogy minőségi szaporítóanyag 
felhasználásáért felárat csak akkor szabad elszámolni, ha a minőségi 
szaporítóanyag az első kivitel átvételekor az erdőrészletben egyenletes 
eloszlásban a főfafajra az 1983. évi szabályozásban előírt 50 % helyett 
legalább 70 %-os mértékig jelen van; amennyiben a befejezett erdősítés 
átvételekor ez a mérték nincs meg, akkor a felárat vissza kell fizetni.
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Az új szabályozás a tisztítások, az erdőszerkezet-átalakítás és a 
befejezett erdősítések ápolásának egységárrendszerét nem módosította, 
az egységárakat azonban az 1983. évihez képest számottevően emelte. A 
fenyő tisztításokkal kapcsolatban a gyökérrontó gomba elleni 
védekezésért hektáronként 1000 Ft elszámolását tette lehetővé.

A törzskiválasztó gyérítéseknek értékkel való elszámolását -  az 
akáccal és a cserrel azonos egységárral -  a fenyő állományokra is 
kiterjesztette. Ugyanakkor az elszámolható gyérítések számát a 
differenciált erdőművelés elveinek megfelelően -  az 1983. évi 
szabályozáshoz képest -  mérsékelte: akác, cser és fenyő állományokban 
csak egyszeri gyérítés elszámolását tette lehetővé, kétszeri gyérítés 
elszámolását csak a kocsányos és kocsánytalan tölgy, valamint a bükk és 
ezek elegyes állományaiban engedte meg.

A minőségi törzsnevelést szolgáló nyesésnek értékkel való 
elszámolását -  szintén a differenciált erdőművelés elveivel összhangban -  
jó és közepes fatermési osztályú fenyvesekben és lombos 
állományokban 2 alkalommal is lehetővé tette.

Az 1985. évi szabályozás a ráfordítások alapján elszámolható 
munkák körét némileg kibővítette, de az elszámolás módját nem 
változtatta. Lehetővé tette, hogy magtermő állományok védelmét 
szolgáló kerítésépítési és fűztelepek létesítési költségeit -  az 
erdőfelügyelőség által engedélyezett keretben -  ráfordítások alapján, az 
erdőfenntartási alap terhére számolják el. A vadkárelhárító kerítések 
építési költségeit -  ugyancsak a ráfordítások alapján -  továbbra is az 
erdőfelügyelőség előzetes jóváhagyásától függően, az erre a célra történt 
erdőfenntartási járulékbefizetés mértékéig lehetett elszámolni. Az erdők 
fenntartását és bővítését szolgáló, esetenként meghatározott célú munkák 
finanszírozása és engedélyezése terén bevezette -  az erdőtelepítéseknél 
már 1961. óta érvényesített -  pályázati rendszert.

Az 1988. év elején életbe lépett új szabályozás [85] az elszámolás 
módját az 1985. évihez képest lényegében nem módosította. A munkák 
elszámolása továbbra is egységárak és ráfordítások alapján történt. Az 
egységárak megállapítását azonban kivonták az árszabályozás köréből, 
így azokat a 17/1987. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet már nem 
„hatósági rögzített (fix) ár”-nak, hanem „elszámoló ár”-nak nevezte.

Az új szabályozás az árrendszert gyakorlatilag nem módosította, 
az egységárakat azonban tovább emelte:

-  a mag- és sarjeredetű erdőfelújítások egységárát 20-22 %-kal,
-  a tuskózással kapcsolatos árakat 10-12 %-kal,
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-  a befejezett erdősítések ápolásának egységárait 17-23 %-kal, a 
természetes újulatokban 33 %-kal,

-  a tisztítási egységárakat 20-27 %-kal, a természetes újulatokban 
33 %-kal,

-  a minőségi törzsnevelést szolgáló nyesés és az erdőszerkezet
átalakítás egységárait 17-20 %-kal,

-  az erdősítéssel kapcsolatos minőségi felárakat 40 %-kal, 5000 
Ft/ha-ról 7000 Ft/ha-ra emelték, ugyanakkor

-  az erdőtelepítési egységárakat -  a pályázati rendszert fenntartva -  
nem emelték,

-  a törzskiválasztó gyérítések egységárait szintén nem változ
tatták.

Az új szabályozás -  a sarjról történt felújítás minőségjavítása 
érdekében -  a szakszerűen elvégzett gyökérszaggatásért is lehetővé tette 
a mélylazítás egységárának elszámolását.

A ráfordításos alapon elszámolható munkák körét, s azok forrását 
sem változtatta. Ezekre vonatkozólag a keretgazdálkodást és a 
munkáknak tételes költségvetés alapján, az erdőfelügyelőség által 
történő előzetes engedélyezését is fenntartotta.

A 2/1990. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet fenntartotta az 
előző időszakban alkalmazott egységárak és ráfordítások alapján történő 
elszámolási rendszert. Ezen a téren egyedüli változást csak az 
„Összefüggő telepítés” egységárainak számottevő emelése jelentette. Itt 
a befejezett telepítések egységárát 20 % körüli, a folyamatban levő 
telepítésekét -  az új telepítések ösztönzése érdekében -  ennél nagyobb 
mértékben emelték. Ez a tendencia nagyjából fafajonként is érvényesült, 
azzal a különbséggel, hogy az akáccal és az egyéb kemény lombos 
fafajokkal történő telepítések egységárait a többi fafajnál kisebb, a 
nemes nyár esetében viszont a folyamatban levő telepítések egységárát a 
többi fafajnál nagyobb, a befejezett nemes nyár telepítések egységárát 
pedig csak kis mértékben emelték. Az „egyedi telepítés” egységárai nem 
változtak.

4. Az elszámoló árak meghatározása
Az erdőművelési munkák elszámoló árai, illetve az elszámolható 

érték megállapításának mechanizmusa és módszere, s ezek változása 
jellegzetes tükörképe a hazai gazdaságirányítási rendszer fejlődésének.

Az ármegállapítás jogköre 1947-től 1954-ig a központi gazdasági 
hatalmat gyakorló Országos Tervhivatalban összpontosult. Ebben az
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időszakban az erdőgazdaságoknak csak javaslattevő, a szakmai 
felügyeletet és irányítást ellátó minisztériumnak csupán felülvizsgálati és 
postázási szerepe volt. A finanszírozás körébe vont erdőművelési 
munkák elszámolható értékét, majd azok egységárát az OT határozta 
meg.

Ez a helyzet csak az 1953. évi új gazdasági program meghirdetését 
követően, mintegy a gazdaságirányítási rendszer reformjának kezdeti 
eredményeként, 1954-ben változott meg. Ekkor az erdőművelési 
munkák ármegállapítására vonatkozó jogkört az OT az FM-re, illetve az 
OEF-re ruházta át. Azóta az erdőművelési munkák árhatósági jogkörét -  
a PM-mel és az OT-val egyetértésben -  az OEF, 1967 óta a MÉM 
gyakorolta.

Az ármegállapítás módszere ugyancsak a gazdaságirányítási 
rendszer változásával együtt, a gazdasági reform hatására, az ideológiai 
tanok fokozatos változásának eredményeként fejlődhetett.

Az 1947-1950 közötti időszakban az erdőművelési munkák, s 
általában a beruházások elszámolható értékét -  az akkori ideológiának 
megfelelően -  a munkák követlcn ráfordításai határozták meg.

Erre vonatkozólag az első hivatalos állásfoglalást az „Állami 
mezőgazdasági üzemek 1950. évi részlettervei” című OT kiadvány 
tartalmazza. E szerint: „A beruházás keretében 1950-ben létesített erdők 
értéknövekedését a közvetlen ráfordítások értékében a beruházási terv 
alapján kell megtervezni” [3].

Az 1951-1955 közötti időszak elején az állami erdőgazdaságok 
üzemi részletterv készítésére vonatkozó utasítás, illetve annak mellékletét 
képező OT kiadvány a finanszírozás körébe vont, beruházásként 
elszámolható erdőművelési munkák értékét már a munkák összes közvetlen 
és közvetett költségeit magába foglaló, teljes önköltségében határozta meg. 
Az utasítás részletes előírást adott a közvetlen költségeknek 
műveletcsoportok és költségnemek szerinti tervezésére és elszámolására. A 
csemete- és egyéb anyagfelhasználás értékét cikklistának nevezett hivatalos 
áijegyzék, a munkabérszükségletet az előírt normaórák és egységbérek 
alapján kellett tervezni. A közvetett (vállalati általános) költségeket pedig -  
az előírás szerint -  az egyes üzemágak, illetve munkák között a közvetlen 
munkaóra-felhasználás arányában kellett felosztani [6]. Az elszámolható 
értéket az így meghatározott és az OT által tételesen jóváhagyott érték adta.

Az 1951. évi beruházási részlettervek készítését szabályozó 
10.250/1950. OT. sz. rendelet III. sz. mellékletében a beruházások reális 
értékének meghatározásához, illetve ellenőrzéséhez beruházási normákat
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is közölt, s előírta, hogy mindazoknál a munkáknál, amelyeknél a 
beruházási normák használatára lehetőség van, a helytelenül alacsony, 
vagy magas előirányzatok elkerülése érdekében a jegyzékben közölt 
beruházási normákat kell figyelembe venni.” Az erdőművelési és egyéb 
erdőgazdasági beruházások saját rezsis kivitelezésre vonatkozó 
beruházási normáit az alábbiak szerint rögzítette [5]:

Vágásfelújítás 1.300 Ft/kh
Új erdőtelepítés 1.500 Ft/kh
Erdőtelepítések és felújítások pótlása 1.500 Ft/red.kh
Kapálás 200 Ft/kh
Tisztítás 400 Ft/kh
Új csemetekert létesítése 6.000 Ft/kh
Erdei feltáró földút építése 96.000 Ft/km
Erdei feltáró kövesút építése 200.000 Ft/km
Védkerületvezetői lakó- és melléképület 90.000 Ft/db.
1952-ben a költségelszámolásról a műveletcsoportonként 

jóváhagyott megyei elszámoló árak alkalmazására tértek át. Ezek az árak 
szintén a munkák közvetlen és közvetett költségeit magukba foglaló, teljes 
önköltségre épültek [8]. A közvetlen költségeket -  1951-hez hasonlóan, 
részletesen szabályozott módszer szerint -  müveletenkénti és 
költségnemenkénti önköltségelemzéssel vezették le. Ennek során a saját 
termelésből származó anyagok (csemete, mag, kerítésoszlop stb.) 
felhasználásának értékét 1952-ben még, 1951-hez hasonlóan, a hivatalos 
cikklista szerinti árakon, 1953-tól kezdve azonban tervezett önköltséggel 
vették számításba [109]. A vállalati általános költségek felosztásának 
alapjává -  az 1951. évi rendszertől eltérően -  nem a közvetlen munkaóra, 
hanem az összes közvetlen ráfordítást [8], 1953-ban pedig -  egyes 
dokumentumok szerint -  a közvetlen munkabérszükségletet tették [109], 

Ebben az időszakban az egyes erdőgazdaságok önköltségi áraiból 
képzett megyei átlagárak alkalmazása következtében az erdőművelési 
üzemág, vagy annak egyes munkái, egyes erdőgazdaságoknál 
nyereségesek, másoknál veszteségesek voltak. Ez az akkori tervezési és 
gazdálkodási rendszerben különösebb problémát nem okozott, mert a 
tervben jóváhagyott nyereséget elvonták, a veszteséget pedig 
megtérítették az erdőgazdaságoknak. A tervhez, vagyis a jóváhagyott 
elszámoló árakhoz képest elért eredményjavulással azonban az 
erdőgazdaságok gyakorlatilag szabadon rendelkeztek. így az elszámoló 
áras rendszer az erdőművelés terén az önköltségcsökkentésre 
határozottan ösztönzött.
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Levéltári anyagok tanúsága szerint azonban ez a rendszer az 
egységárak jóváhagyása során a minisztérium, vagy az OT által az 
erdőgazdaságok javaslatához képest végrehajtott módosítás miatt sok 
problémát okozott, és vitát váltott ki, annál is inkább, mert a 
módosítások lényegében az erdőgazdaságok önköltségcsökkentési 
lehetőségeit mérsékelték.

Nem egy esetben az időközi banki ellenőrzés is megállapította, 
hogy a jóváhagyott egységárból a munkákat nem lehet elvégezni, mert 
pl. az egységárak gépesített munkavégzésre épültek, a vizsgált 
erdőgazdaság területén azonban a terepviszonyok csak kézi 
munkavégzést tettek lehetővé [62], Több erdőgazdaság azt is felvetette, 
hogy a jóváhagyott munkabéralapból az előírt mennyiségű csemetét nem 
lehet elültetni, ezért az előírt csemeteszám csökkentését kérték [110]. 
Előfordult olyan eset is, hogy a jóváhagyás során az erdősítések 
egységárát oly mértékben csökkentették, hogy az még a felhasználandó 
makk árát sem fedezte [111]. Az árak általában bázisszemléletben, az 
előző évi tényszámokra épültek. Ennek következtében gyakran 
problémát okozott az is, ha az előző évben az erdősítést 1 éves 
csemetével végezték, a következő évben pedig, az eredményesség 
növelése céljából, 2 éves csemeték felhasználására akartak áttérni; a 
jóváhagyott egységár viszont a 2 éves csemeték ártöbbletére már nem 
nyújtott fedezetet [112].

1954-től kezdve -  legalább a felmerült problémák egy részének 
kiküszöbölése érdekében -  az erdőművelési munkák elszámolásában a 
megyei átlagárak helyett -  erdőgazdaságonként jóváhagyott 
műveletcsoportos egységárak alkalmazására tértek át. Ezek az árak az 
1954. naptári évben még változatlanul az 1951-1953-ig alkalmazott 
árképzési elvek, vagyis a közvetlen és a közvetett költségeket magába 
foglaló teljes önköltségre épültek. A saját termelésből származó anyagok 
felhasználását az anyagok tervezett önköltségével vették számításba, a 
vállalati általános költségeket ugyancsak az összes közvetlen ráfordítás 
arányában osztották fel.

Az egységárak akkori nagyságrendjére vonatkozólag tájékoztatást 
ad az OEF-nek az 1955-1960. évi ötéves terv kidolgozásához 
alkalmazható beruházási normatívákkal kapcsolatban az OT-nak adott, a 
levéltárban fellelt közlése, melyben megadják az erdőgazdaságok 1955. 
évi elszámoló áraiból képzett országos átlagárakat azzal a 
megjegyzéssel, hogy -  az átlag mögött rejlő rendkívül nagy eltérések 
miatt -  ezek legfeljebb országos számításokhoz használhatók. Ezek
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szerint az egyes műveletcsoportok 1955. évi országos átlagárai a 
következők voltak [113]:

Talaj előkészítés 689 Ft/ha
Mesterséges erdősítés, pótlás 2.544 Ft/ha
Ápolás 528 Ft/ha
Tisztítás 880 Ft/ha
Új csemetekert létesítése 46 Ft/ár
Karácsonyfatelep létesítése 45 Ft/ár
Vadvédelmi kerítés építése 23 Ft/fm.

Arra vonatkozólag, hogy -  a közvetlen, majd a teljes önköltség 
alapján történő 1950., illetve 1951. évi elszámolást követően -  az 1952- 
ben bevezetett megyei átlagárak, majd az 1954-től kezdve alkalmazott, 
erdőgazdaságonként jóváhagyott műveletcsoportos egységárak 
tartalmaztak-e és milyen mértékű nyereséget, megbízható, közvetlen 
dokumentumok nem állnak rendelkezésre. A vízügyi fásítások 1955-ben 
bevezetett elszámolási rendszeréből arra lehet következtetni, hogy 
esetleg az állami erdőgazdaságok elszámoló árai is tartalmaztak 
bizonyos nyereséget. A vízügyi fásítások elszámolási rendszere ugyanis 
az egyes munkák műveleti egységárainak levezetésében a közvetlen 
költségeken felül 47 % szociális teherrel és 27,7 % rezsi + haszonnal 
számolt [95].

A termelői árak megállapításánál figyelembe vehető nyereség 
mértékét szabályozó 1955. január 4-i OT dokumentum szerint 1954 előtt 
a termelői árakba az előző évi önköltség 2 %-ának, 1955-ben ugyancsak 
általában az 1954. január 1-jei önköltség 2 %-ának megfelelő nyereséget 
lehetett beépíteni [114]. Ebből arra lehetne következtetni, hogy az 
erdőművelési munkák megyei átlagárai, s az erdőgazdaságonként 
jóváhagyott egységárak is, tartalmaztak bizonyos nyereséget.

Ennek azonban ellentmond az OEF-nek a jóváhagyott, 1956. évi 
erdőművelési egységárak összesítőjéhez csatolt, az MBB-hez intézett, 
1956. május 10-i kísérőlevelében írott közlés, mely szerint: „Az új 
egységárak az eddig érvényben volt egységáraktól a beruházásoknál 
elszámolható 3 % nyereség értékével térnek el, miután a nyereség 
összege az új egységárakba beépítésre került Az új egységárak 1956. 
január 1-ig visszamenőleges hatállyal lettek jóváhagyva.” [115]

Fíasonló megállapítást tartalmaz az OEF felügyelete alá tartozó 
vállalatok 1955/56. II. negyedévi tervteljesítéséről szóló jelentés is: „Az 
erdősítés, erdőtelepítés és kivitelezésre átvett fásítás eredményében az 
engedélyezett 3 % nyereség mutatkozik.” [116]
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Ezek a közlések arra utalnak, hogy a termékek termelői árának 
megállapításánál alkalmazható szabályoktól [114] eltérően a beruházási 
árakba csak 1956-tól kezdve lehetett 3 % nyereséget beépíteni.

Ennek a megállapításnak ellentmondani látszik az OEF-nek az Új 
Magyar Központi Levéltárban fellelt 1955. évi mérlegbeszámolója, mely 
szerint az erdőművelés üzemági nyeresége az összes költséghez 
viszonyítva -  4,02 % volt. Az 1955. évi szöveges mérlegbeszámoló 
szerint pedig: „Az erdőművelés nyereségének csökkenésében már az a 
tényező játszik közre, hogy az erdősítés céljára rendelkezésre bocsátott 
beruházási hitelek megfelelő felhasználása, az indokolatlan nyereség 
kiküszöbölése érdekében az ágazat elszámoló rendszere megváltozott. 
Az elszámolási rendszer változásának hatására jellemző, hogy ez év IV 
negyedévében -  amitől kezdve az új rendszer érvényesül -  a nyereség 
fele az előző évi azonos időszaknak.” [116, 117]

Ez a megállapítás arra utal, hogy az erdőművelési munkák nyeresége 
az 1955. évet megelőzően jóval meghaladta a 4 %-ot. Az a látszólagos 
ellentmondás, hogy ti. az erdőművelési munkák elszámoló áraiban csak
1956-tól kezdve lehetett 3 % nyereséget elszámolni, ugyanakkor a pénzügyi 
mérlegek már 1954-ben is ezt jóval meghaladó nyereséget mutattak, csak 
azzal magyarázható, hogy -  bár a jóváhagyott egységárak nyereséget nem 
tartalmaztak -  az erdőgazdaságok az önköltségcsökkentés minden 
lehetőségét kihasználták, esetenként az egységárak jóváhagyásakor 
betervezett műveleteket elhagyták, a technológiát megcsonkították, s így 
gyakorlatilag terven felüli nyereséget produkáltak.

Minden bizonnyal ez a tény váltotta ki a műveletcsoportos 
egységáras elszámolási rendszer megszüntetését, és a 108/1955. OEF. sz. 
utasítással [59] a ráfordításos alapon történő elszámolás bevezetését, s 
ezzel együtt a nem tervezett, de a technológia megcsonkításával elérhető 
nyereség helyett 3 % tervezett nyereség elszámolásának engedélyezését.

Az 1956-1959 közötti időszakban az erdőművelési munkák 
árképzésének elveit az állami erdőgazdaságok 1956/57. évi vállalati 
részletterveinek elkészítéséhez kiadott módszertani utasítás határozta 
meg. E szerint: „Az erdőfelújítási és erdőtelepítési munkák, valamint a 
kivitelezésre átvett a fásítások költségvetési egységáraként az egyes 
munkákra megtervezett egységnyi teljes önköltségnek 3 % haszonnal 
növelt összegét kell beállítani. A gazdasági általános költségek 
felosztása az ágazatok munkaigényessége alapján úgy történik, hogy az 
egyes ágazatokra a vállalati általános költségek annyi százalékát osztjuk 
ki, ahány százalék az ágazat munkabéralapja.” [16]
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Az 1960-1966 közötti időszak -  az elszámoló rendszer más 
elemeihez hasonlóan -  az árképzés módszerében is alapvető változást 
hozott.

A 25/1960. OEF sz. utasítással [21] életbe léptetett egységárak 
nem az egyes műveletcsoportokra, hanem a befejezett erdősítésekre 
vonatkoztak. Ezeknek az áraknak a megállapítása annak idején rendkívül 
súlyos gondot okozott. 1960-ig ugyanis az egész számviteli rendszer 
felépítése, a korábbi árképzési módszernek megfelelően, az 
erdőművelési munkák egyes műveletcsoportjainak (talajelőkészítés, 
erdősítés, ápolás, tisztítás) önköltségére szolgáltattak csak tényszámokat. 
A befejezett erdősítések árának meghatározásához azonban ezeken kívül 
ismerni kellett volna az erdősítések eredményes befejezéséhez szükséges 
pótlások és ápolások tényleges mértékét. Ezekre vonatkozólag azonban 
megbízható tényszám nem állt rendelkezésre. Ennek hiányában az 
egységárak megállapításakor a korábbi szakmai utasításokban előírt 
pótlási hányadokból, s az ápolási munkáknak a befejezés előírt 
időszükségletével meghatározott mértékéből indultak ki. Ezeket -  az 
erdősítések eredményességének korábbi, ismételt felmérési adatai 
alapján, s a fenntartható vadlétszám mellett elfogadhatónak ítélt 
vadkárokra való tekintettel -  némileg növelték, s így az 1957/58. év 
tényszámai alapján az egyes műveletcsoportok erdőgazdasági tájanként 
képzett átlagaiból indultak ki. Azokat az 1959. évi általános ár- és 
bérrendezés előírásai alapján 1959. évi költségszintre számították át, 
majd megfelelő mértékű pótlás és megfelelő számú ápolás 
figyelembevételével vezették le a befejezett erdősítések önköltségét, s 
azt 3 % nyereséggel pótlékolva határozták meg azok egységárait. A 
befejezetlen erdősítések egységáraiban -  a mielőbbi befejezésre való 
ösztönzés érdekében -  a befejezéshez szükséges pótlási és ápolási 
hányadoknak csak töredékével számoltak, átlagosan kb. 2 évi pótlást és 
ápolást vettek figyelembe.

Sem a 25/1960., sem az azt megújító 10/1964. OEF. sz. utasítás 
[26] nem rendelkezett a finanszírozás körébe bevont, egyre nagyobb 
számú, ráfordításos alapon elszámolható munkák árképzésére, és az 
elszámolható érték megállapítására vonatkozólag. Csupán azt írták elő, 
hogy minden egyes munkára és létesítményre részletes költségvetést kell 
készíteni, és annak jóváhagyott végösszegét fogadták el a munka 
elszámolható értékének. Azt azonban, hogy a költségvetésekben 
mekkora vállalati általános költséget és nyereséget lehet figyelembe 
venni, nem szabályozták. A pazarlás megelőzése végett több éven át
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hallgatólagosan azt a gyakorlatot érvényesítették, hogy ezeknél a 
munkáknál csak a közvetlen költségek elszámolását tették lehetővé, 
azzal az indoklással, hogy az egységáras munkák az erdőművelés teljes 
rezsi- és nyereséghányadára úgyis fedezetet nyújtanak.

E szabályozatlanság miatt egyre gyakrabban jelentkező problémákat 
az 1965/66. évi tervező munka rendjével foglalkozó 24/1965. OEF. sz. 
utasítás [22] oldotta meg. Ez előírta, hogy saját rezsiben történő kivitelezés 
esetén a ráfordításos alapon elszámolható munkák értékét 1965/66-tól 
kezdve -  a kivitelezésre átvett fásításokhoz hasonlóan -  a közvetlen 
költségek után fix rezsi- és nyereséghányad felszámításával kell képezni. A 
fix rezsi- és nyereséghányadokat a következők szerint határozta meg:

-  az erdősítésekkel kapcsolatos műszaki létesítményeknél 30 %,
-  vadkárelhárító kerítések építésénél 30 %,
-  a többi ráfordításos alapon elszámolható munkánál 70 %.
Idegen kivitelezés esetén a számla összegén felül rezsi- és

nyereséghányadot nem volt szabad elszámolni.
Ehhez hasonló árképzési módszert alkalmazott a vízügyi fásítások 

elszámoló rendszerét szabályozó 26/1961. OVF. sz. utasítás (102) is. E 
szerint a fásítások közvetlen költségeit 84 % rezsi + szociális teher + 
nyereséggel lehetett pótlékolni.

Az 1967-1978-ig terjedő időszak elején a 42/1967. MÉM. sz. 
utasítással [27] bevezetett erdőművelési árrendszer árképzési módszerét 
alkalmazták:

Az erdősítési egységárakat az új irányítási rendszerre való áttérés 
előkészítése során -  a munkák sajátos jellegét figyelembe véve, az ezzel 
egyidőben előkészített általános árrendezéstől eltérően -  nem egyetlen 
év, hanem az 1961/62-1965/66-ig eltelt öt év országos önköltségi 
adataiból indultak ki, s ezt helyesbítették az új mechanizmus ár- és 
költségviszonyainak megfelelően. A levezetett új áras önköltséget 37 % 
rezsivel és 3 % nyereséggel pótlékolták, majd ezt az alapul vett 5 év alatt 
keletkezett eredményes erdősítések területével osztották, s így nyerték a 
mageredetű erdősítések új áras egységárát.

Hasonló módszerrel, tehát 5 éves bázis alapján, minden egyes 
erdőgazdaságra levezették az erdősítések tényleges önköltségét és új áras 
elszámoló árát. Ezek szóródásának figyelembevételével az erdőgazdaságokat 
úgy sorolták be a kialakított 7 árkategória valamelyikébe, hogy átárazott 
önköltségük és a bázisévek tényleges erdősítési eredményeinek 
(eredményesség, minőségi összetétel) figyelembevételével az erdőművelés 
minden erdőgazdaságnál egyformán 3-5 % nyereséget adjon [105].
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Az egységárakkal el nem számolható, de az állományok érdekében 
feltétlenül elvégzendő, s ezért a központi finanszírozás körébe sorolt, 
ráfordításos alapon elszámolható munkák értékének meghatározására 
vonatkozólag előírták, hogy ráfordításként

-  saját kivitelezés esetén -  az erdősítési egységárakhoz hasonlóan -  
az összes közvetlen költségen felül egységesen 37 % rezsit és 3 % 
nyereséget, idegen kivitelezés esetén pedig csak a kivitelező által 
számlázott összeget lehet elszámolni.

Ezenkívül az utasítás pontosította a talaj előkészítés állomány- 
változásának meghatározását is: Előírta, hogy azt a talaj előkészítés 
összes közvetlen költségeinek az egymást követő tenyészeti évek 
különbségével kell számításba venni.

Az 1960-1968. közötti időszakban az erdőművelési egységárakat
-  az előzők szerint -  egyéb, megbízható adatok hiányában lényegében 
országos, illetve erdőgazdaságonkénti globális önköltségi tényszámokra, 
feltételezett pótlási és befejezési időszükségletre alapozták. Kezdettől 
fogva ismertek voltak azonban e módszer hibái. Ezek kiküszöbölése, 
illetve a hibák számszerű feltárása érdekében egyes erdőgazdaságoknál 
már az 1960-as évek elején megindultak az erdősítés és erdőművelés 
önköltségelemzésére vonatkozó vizsgálatok, melyek új korszakot 
nyitottak az erdősítési egységárak megállapításának módszere és azok 
ökonómiai megalapozása terén [118, 119].

A vizsgálatokba az ÉRTI gazdaságiam osztálya is bekapcsolódott 
és a MÉM részéről 1967-ben adott megbízás alapján kidolgozta az 
erdőművelés részletes, számítógépes adatfeldolgozásra alkalmas 
önköltségelemzési módszerét. Ezt követően tájcsoportonként néhány 
erdőgazdaság részletes önköltségi, valamint a befejezésig szükséges 
pótlások mértékére és a befejezés időszükségletére is terjedő 
adatnyilvántartásai, mintegy 15-20.000 erdőrészlet „erdősítési törzslap”- 
jának adatai alapján kidolgozták a célállománytípusok és erdőgazdasági 
tájak szerint differenciált erdőművelési egységárak megállapításának 
bázisaként felhasználható önköltségét [120, 121].

Az 1971-ben bevezetett új, célállománytípusok szerint differenciált 
erdőművelési árrendszer [28, 29] lényegében ezekre az ÉRTI által 
kidolgozott adatokra épült. így ez az ármegállapítás terén, annak 
ökonómiai alátámasztása révén, a korábbi módszerhez képest 
kiemelkedő minőségi fejlődést jelentett.

Az ÉRTI által levezetett önköltségi adatokra támaszkodva a 
befejezett erdősítések egységárát -  az értékesebb fafajok telepítése
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irányába való ösztönzés érdekében -  úgy képezték, hogy az alapár és a 
felár összege minden erdőgazdasági táj csoportban, minden fafaj és 
célállománytípus esetében fedezetet nyújtson az erdősítés 1969. évi 
költségszinten mért közvetlen költségeire, s ezen felül 
célállománytípusonként 30-66 %-ig változó mértékű rezsi és nyereség 
fedezetét biztosítsa. Az egységárak tehát a felárral nem ösztönzött 
fafajok esetében is a közvetlen költségeken felül legalább 30 % rezsi és 
nyereség fedezetét tartalmazták [122],

A célállomány 
fő fafaja

A befejezett erdősítés

egységára önköltsége rezsi és 
nyereséghányada

1000 Ft/ha %
Bükk 28,1 16,9 11,2 66
Nemes nyár 33,1 20,4 12,7 62
Lucfenyő 29,5 19,3 10,2 53
Erdeifenyő 34,9 23,1 11,8 51
Tölgy 30,5 20,2 10,3 51
Akác 22,5 15,3 7,2 47
Feketefenyő 30,9 21,5 9,4 44
Hazai nyár 26,4 19,5 6,9 36
Cser 22,5 17,5 5,2 30

A ráfordításos alapon elszámolható munkák esetében az 1971. évi 
szabályozás keretében -  takarékossági célból -  az elszámolható rezsi és 
nyereség mértékét számottevően csökkentették. A munkák közvetlen 
költségein felül -  az 1968-1970-ig érvényesített 37 % rezsi + 3 % 
nyereséggel szemben -  csupán e költségek 13 %-ának megfelelő összegű 
rezsi és 5 % nyereség elszámolását engedélyezték, az épület és építmény 
termelőeszköz csoportba sorolt létesítmények kivételével. Ez utóbbiak 
esetében a költségvetést és elszámolást az építési beruházásokra előírt 
szabályok szerint kellett elkészíteni.

Az 1976. évi újabb szabályozással [40] életbe léptetett erdősítési 
és erdőművelési egységárak az állami erdőgazdaságok 1973-1975. évi 
tényleges ráfordításaira és ezeknek -  az 1971. évihez hasonlóan -  az 
ÉRTI számítógépes elemzésére épültek, s a munkabérek közterheinek az 
állami vállalatoknál 1976. január 1-jén életbe léptetett emelését is 
figyelembe vették. Az önköltségelemzés adatbázisának a kiszélesítése 
lehetővé tette az erdősítési egységáraknak fafajok és erdőgazdasági
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táj csoportok szerinti -  a korábbinál -  részletesebb tagolását. Az 
önköltségelemzéssel feltárt ráfordításbeli különbségek viszont 
szükségessé tették az erdőfelújítások és erdőtelepítések egységárainak 
különválasztását és az erdőtelepítési egységárak mintegy 10 %-os 
csökkentését; miután az utókaikulációk adatai szerint az elmúlt években 
az erdőtelepítésen az elfogadható 8-10 %-nál nagyobb nyereség 
képződött [81].

Az egységes árak érvényesítése (melyek az állami erdőgazdaságok 
tényleges ráfordításaira és azoknál érvényesített közterhekre épültek) és 
a termelőszövetkezetekre előírt közterheknek az állami 
erdőgazdaságokénál lényegesen alacsonyabb volta a szövetkezetek 
számára kedvezőbb helyzetet teremtett, ösztönzést adhatott volna a 
felújítási hátrálékok felszámolásához [81].

A ráfordítások alapján saját vállalkozásban kivitelezett munkák 
elszámolható értékét az 1976. évi rendelkezés a korábbiaktól eltérően 
szabályozta: Az általános pénzügyi előírásoknak [123] megfelelően a 
munkák szűkített önköltségének és az időszaki fel nem osztott költségek 
(rezsi) arányos részének összegében határozta meg, vagyis e munkák 
esetében nyereség elszámolását nem tette lehetővé. A fel nem osztott 
költségeknek e munkákra eső hányadát -  a rendelet értelmében -  az 
összes fel nem osztott költség és az összes szűkített önköltség előző évi 
tényszámainak aránya alapján kellett megállapítani.

Az 1979-1990 közötti időszak elején a 3/1981. MÉM-PM-ÁH. 
sz. együttes rendelet [42] az árképzés módszerét az 1976. évi 
szabályozáshoz képest nem módosította. A finanszírozás körébe újból 
bevont vadkárelhárító kerítések építésének szintén -  az 1976. évi 
szabályozáshoz hasonlóan -  szűkített önköltségen történő elszámolását 
írta elő.

Az erdőművelési egységárak lényegében 1983-ig -  részletes 
müveletenkénti önköltségelemzés alapján -  az országos átlagköltségekre 
épültek. Ezek ugyan az országos átlagnak megfelelő rezsi- és nyereség
fedezetet is tartalmaztak, az országos átlagnál magasabb ráfordítást 
igénylő, országosan jelentős hányadot képviselő technológiák 
alkalmazását nem tették lehetővé, illetve olyan területeken, ahol az 
erdősítést csak ezekkel lehetett eredményesen elvégezni, ott az országos 
átlagra épült egységárak mellett az erdőművelés veszteségessé vált. Az 
ebből eredő feszültségek feloldása érdekében 1985-ben az erdőművelés 
árképzési módszerét alapvetően módosították, mely ezen a téren újabb 
minőségi változást eredményezett.
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Lényeges új eleme ennek, az ÉRTI gazdaságtani osztálya által 
kidolgozott új módszernek egyrészt az, hogy az egységárakat a 
ráfordítások országos átlagai helyett a mértékadó, jellemző 
technológiákra levezetett önköltségre alapozták; másrészt az, hogy az 
egyes technológiák önköltségét nem a több éves költségadatokból, s azok 
átárazásával, hanem a ráfordítások naturális mérőszámaiból vezették le:

-  Az egyes erdőművelési munkák müveletenkénti ráfordításai 
naturális mérőszámainak (munkaóra, gépi óra, anyagfelhasználás 
mennyisége) több éves tényszámaiból képzett országos műveleti 
átlagokból az aktuális költségtényezőkkel (átlagbér, gépóraköltség stb.) 
meghatározták az egyes műveletek átlagos szűkített önköltségét.

-  A műveletek önköltségi adatai összegezésével felépítették az 
„Erdőművelési irányelvek” című MÉM kiadványban az egyes 
célállománytípusokra előírt, műveletek szerint tagolt technológiák 
fajlagos (Ft/ha) önköltségét.

-  Tapasztalati adatok alapján célállománytípusok szerint 
meghatározták, melyek azok a jellemző technológiák, melyek az adott 
célállománytípusban az erdőfelújítás, illetve -telepítés területének 
legnagyobb hányadát képviselik, ennélfogva az illető célállománytípusra 
mértékadónak tekinthetők. Az egyes célállomáynytípusok egységárait e 
mértékadó technológiák közvetlen költségeinek átlagára alapozták.

-  A vállalati általános költségeket -  a halmozásból eredő hibák 
kiküszöbölése céljából -  az anyagmentes közvetlen költségek arányában 
osztották fel az egyes üzemágak, illetve az erdőművelési üzemágon belül 
a munkák és célállománytípusok között.

-  Nyereségként -  az erdőfelújítási egységárak esetében -  az 
erdőgazdaságok teljes önköltségének (közvetlen költség + rezsi) 
átlagához viszonyított nyereséghányaddal számoltak.

-  Az erdőtelepítési egységárak az erdőfelújítással azonos elvi 
alapokra épültek. Azoknál mégis jóval alacsonyabbak, egyrészt azért, 
mert az itt alkalmazott technológiák kevésbé költségigényesek, másrészt 
azért, mert ezeknél jóval alacsonyabb normatív nyereségkulccsal 
számoltak, tekintettel arra, hogy az erdőtelepítés általában a 
mezőgazdaságilag veszteséges területeken történik, így a telepítés 
minimális nyeresége is biztosítja a gazdálkodói érdekeltséget.

Nagy előnye ennek az ármegállapítási módszernek az, hogy
-  az így levezetett egységárak lényegében a legrosszabb természeti 

feltételek között is biztosítják az újratermelés költségfedezetét, a kedvezőbb 
körülmények között pedig többletjövedelem realizálását teszik lehetővé;
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-  feleslegessé teszi az egységáraknak erdőgazdasági tájak szerinti 
differenciálását; bizonyos műveletek ugyanis egyes tájakban tömegesen 
fordulnak elő; az Alföldön pl. a tuskózás, hegyvidéken pedig a 
padkakészítés olyan műveletek, melyek elkerülhetetlenek az erdősítés 
sikere érdekében; az új szabályozás ezeket a teljesítményeket külön 
egységárral ismeri el.

Ez a módszer -  a dolog természetéből következőleg -  az országos 
átlagköltségekre alapozott egységáraknál magasabb egységárakat 
eredményezett. Az 1985. évi szabályozás keretében érvényesített 
erdőművelési áremelés jelentős részben erre vezethető vissza.

Az 1988-ban és az 1990-ben hatályba lépett új szabályozások [85, 
44] az árképzés módszerét nem változtatták. Az erdősítési egységárakat 
továbbra is a tömegesen előforduló, mértékadó technológiák költségeire 
alapozták.

5. A finanszírozás forrása
Az erdőművelés elszámolási rendszerének 45 éves történetében 

legnagyobb jelentőségű változások a finanszírozás forrásaiban 
következtek be. Most ezeket tekintsük át.

Az 1947-1950 közötti kezdeti időszakban a finanszírozás körébe 
vont minden, az erdőállományok kapacitását növelő munkát, vagyis

-  az új erdők telepítését, ezek pótlását és ápolását 5 éves korig,
-  a régi felúj ítatlan vágásterületek beerdősítését,
-  a rontott állományok átalakítását és
-  az elmaradt tisztításokat

„beruházási hitel”-ből finanszírozták. Minden egyéb, a tartamos 
erdőgazdálkodás elsődleges feltételét képező erdőművelési munkát a 
rendes évi vágásfelújításokat, azok pótlását, ápolását és tisztítását az 
erdőgazdaságoknak saját árbevételükből kellett fedezniük.

1951-1955 között döntő változást jelentett ezen a téren az 
„erdőtőke fejlesztéséit célzó beruházások fogalmának 1951. évi új 
meghatározása [5]. Ez gyakorlatilag minden erdőművelési munkát, a 
klasszikus beruházásnak minősülő és az üzemi munkákat is, 
beruházásnak minősített. Ennek alapján 1951-től kezdve az 
erdőművelési munkákat teljes egészében a beruházási hitelből 
finanszírozták.

Ez azonban nem jelentette azt, hogy az erdőművelés egyedüli 
finanszírozási forrása csak a beruházási hitel volt. Az évi vágásterületek 
újraerdősítését és az ahhoz kapcsolódó „üzemi” erdőművelési munkákat

174



-  az akkori rendelkezések szerint -  közvetve maguk az erdőgazdasági 
üzemek fedezték, mégpedig oly módon, hogy a kitermelt fatömeg után 
az újraerdősítés biztosítása érdekében meghatározott, „újraerdősítési 
beruházási elvonás”-t fizettek a beruházásokat finanszírozó 
pénzintézetnek [8]: kezdetben az Országos Szövetkezeti Hitelintézetnek 
(OSZH-nak), majd a Mezőgazdasági és Szövetkezeti Banknak (MSZB- 
nek), 1954-től kezdve pedig a Magyar Beruházási Banknak (MBB-nek).

Az elvonás és a finanszírozás között azonban ebben az időben 
számszerű, szerves kapcsolat nem volt. Az évi vágások felújítására 
szükséges hiteleket a bank, a kapacitást növelő erdőművelési beruházási 
hitelekkel együtt, ömlesztve bocsátotta az üzemek rendelkezésére. Az 
időszaki banki ellenőrzések során ugyan számon kérték az üzemektől az 
előírt beruházási elvonás teljesítését [63], de az e téren esetleg tapasztalt 
befizetési lemaradásnak a beruházási hitelek folyósítására semmi 
következménye nem volt.

Ez a szabályozás akkor hallatlan nagy jelentőségű volt. 
Megteremtette az erdőgazdálkodás gyors ütemű fejlesztésének, majd az 
1950-es évek közepén, az 1040/1954. MT. sz. határozat alapján 
kidolgozott szakmai követelmények és fejlesztési célok 
megvalósításának feltételét.

Ennek jelentősége akkor vált igazán nyilvánvalóvá, amikor az évek 
folyamán a finanszírozás körét egyre több „üzemi” jellegű erdőművelési 
munkára (vadvédelmi kerítések építésére, karácsonyfatelepek létesítésére, 
meghatározott célú kutatásra) is kiterjesztették [9], s az új rendszerben ezek 
zavartalan finanszírozása is -  a beruházási elvonástól függetlenül -  
biztosítva volt.

1954-ben az erdőművelés finanszírozási forrásai az „országfásítás” 
előmozdítása érdekében bevezetett „ingyenes csemeteakció” révén az 
„állami támogatásosai bővültek.

Az erdőtelepítő állomások 1954. évi megszüntetése kapcsán a 
fásítások tervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokat az 
állami erdőgazdaságokra bízták, s a fásítások folytatása és előmozdítása 
érdekében a 41/1954. FM-PM. sz. együttes rendelet úgy intézkedett, 
hogy „A fásító termelőszövetkezetek laza homok- és tőzegtalajon 
történő fásításaikhoz szükséges anyagot ingyen kapják. A leszállított 
fásítási anyag értékét, valamint a szállítással kapcsolatban felmerülő 
költségeket vissza nem térítendő állami támogatásból kell a szállító 
erdőgazdaságnak megtéríteni. Az egyénileg termelők a laza homok- és 
tőzegtalajon történő fásításaikhoz szükséges anyagot ugyancsak ingyen

175



kapják. A részükre kiszolgáltatott fásítási anyag értékét az MSZB 
illetékes járási fiókja téríti meg az erdőgazdaságnak az FM által 
megnyitott keretek terhére.” [124]

Később az ingyenes csemeteakciónak a laza homok- és tőzegtalajokon 
végzett fásításra történt korlátozását feloldották, és e támogatást a 
termelőszövetkezetek és egyéni gazdálkodók új erdőtelepítéseire, fásításaira 
és ezek pótlására vonatkozólag általánossá tették, a fásítási anyag szállítási 
költségét azonban a fásítókra terhelték [125],

1956-1959 között, lényegében 1956-ban, ismét rendkívül nagy 
jelentőségű változás következett be.

Az 1953 júliusában Nagy Imre által meghirdetett új gazdasági 
program részeként központi határozat született az 1951. évi árrendszer 
hibáinak kiküszöbölését célzó, átfogó, teljes körű árreform 
előkészítésére, és 1957. január 1-jén egy új alapokra helyezett árrendszer 
bevezetésére. Barlai Ervin e reform előkészítésébe bekapcsolódva a 
Faipari Kutató Intézetnél végzett közgazdasági kutatásai során az akkori 
faárrendszerből levezetett példák alapján rámutatott az árrendszer 
alapvető, súlyos hibáira, többek között arra, hogy

-  a fatermékek értékükön alul kerülnek forgalomba, ezért 
anyagpazarlásra ösztönöznek, gátolják az ésszerű helyettesítést, így 
közvetve a faimport növekedését idézik elő;

-  az indokolatlanul alacsony árak a fatermékek újraelőállítási, 
egyszerű újratermelési költségeit sem fedezik; a fatermelés veszteséges, 
annak ellenére, hogy ennek költségeként elszámolt „újraerdősítési 
beruházási elvonás” az üzemi erdőművelés költségszükségletét 
megközelítőleg sem fedezi [126],

Ezek alapján Barlai -  Madas Andrásnak, az OT mezőgazdasági 
főosztályvezető-helyettesének és Tömpe Istvánnak, az OEF vezetőjének 
ösztönzésére, az OEF-nél szervezett munkabizottság közreműködésével -  
kidolgozta az általa felvetett problémák kiküszöbölésére alkalmas új 
faár-rendszert.

Ennek adatai alapján az OT 1955. december 27-én előterjesztést 
nyújtott be a minisztertanácshoz a faárak emelésére. A minisztertanács 
az előterjesztést 3052/1956. (I. 17.) MT. sz. határozattal jóváhagyta, s 
elrendelte a faáraknak mintegy 150 %-os emelését. Ezt egyelőre csak az 
erdőgazdaságok és a fűrész-lemezipar területén 1956. február 1-én 
léptették életbe [127].

Ennek eredményeként az OEF 1955/56. évi tervösszesítője [128] 
szerint
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-  a fahasználat régi áron számított üzemi eredménye a termelési 
értékhez viszonyítva -  mintegy 2,7 %-os veszteségről új áron 4,8 % 
nyereségre módosult,

-  az erdősítés (üzemi erdőművelés) termelési értéke és eredménye 
nem változott (2,9 %),

-  az erdőfenntartási járulékbefizetés az üzemi erdőművelés 
termelési értékét új áron teljes egészében, a korábbi beruházási elvonás 
viszont annak csak 22,8 %-át fedezte.

Megnevezés
Fahasználat Erdősítés

régi új régi új
áron, mFt

Termelési érték 371632 615822 213391 213409
Összes költség 381512 576083 207176 207193
ebből: újraerdősítési bér. elvonás 48670

ill. erdőfenntartási járulék 213409
Üzemi eredmény -9880 +29739 +6215 +6216

A faárak jelentős emelésével megteremtették az üzemi 
erdőművelés önfinanszírozásának biztonságos fedezetét. így az OEF és 
az OT gyors és bátor kezdeményezésének és Barlai nagy szakmai és 
gazdaságpolitikai felkészültségének volt köszönhető az erdészet, illetve 
az erdőművelés pénzügyi önállósulásának megteremtése, az 
erdőfenntartási alap létrehozása.

Ennek az intézkedésnek rendkívüli jelentősége kezdettől fogva 
érződött, de igazán akkor bontakozott ki, amikor az ennek alapján 
bevezetett új rendszer a finanszírozás körének a szakmai követelmények 
emelésével diktált folyamatos bővítését és zavartalan finanszírozását is 
lehetővé tette.

Az új faáraknak az OEF területén történt bevezetésével 
egyidejűleg

-  a 20/1956. OT. sz. utasítással módosították az erdőművelési 
beruházások fogalmát, a beruházások köréből az erdők vágásfelújítását 
törölték [129],

-  előírták, hogy az 1956. évre erdősítésre megnyitott beruházási 
hitelnek felújításra szolgáló részét törölni kell,

-  a faárakban a tervezett veszteség helyett -  az újraerdősítés teljes 
költségszükségletének biztosításán felül -  átlagosan 4 % nyereséget kell 
érvényesíteni,
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-  a bruttó árbevétel, valamint az önköltség és a nyereség együttes 
összegének különbözetét forgalmiadósítani kell,

-  ennek megfelelően a faárak emelésének fedezetét a 
nyereségbefizetési és forgalmiadó-többletből, valamint az erdősítés 
önfinanszírozásából származó beruházási hitelmegtakarításból kell 
fedezni [130],

Ez az intézkedés a finanszírozásba bevont erdőművelési munkák 
körét nem módosította, de azok finanszírozási forrását kettéválasztotta:

-  az új fogalmi meghatározással [131] szűkített körben 
beruházásnak minősített munkák (új erdők telepítése, azok ismétlődő 
pótlása, ismétlődő ápolása, beleértve a kapálást is 5 évig, szikes és kopár 
talajon telepített erdőknél 10 évig, továbbá ismétlődő tisztítási munkái, 
amelyeket elegyes állományokban legalább 2-3 évenként, elegyetlen 
állományokban legalább 5 évenként kell ismételni, gyorsannövő 
fafajoknál általában 10, lassannövöknél 20 éves korig kell végezni) 
pénzügyi forrása változatlanul a beruházási tervhitel maradt,

-  a továbbiakban beruházásnak nem minősülő erdőművelési 
munkák finanszírozására pedig az új faárakba beépített tőáraknak 
„erdőfenntartási járulék” címén történő befizetéseiből létrehozták az 
erdőfenntartási alapot, a magyar erdészet, illetve az állami 
erdőgazdaságok első saját finanszírozási forrását.

Meglepő, hogy ezt az erdészet számára oly alapvető jelentőségű 
intézkedést magasabb rendű jogszabály nem tárgyalja, csupán a 22/1956. 
OEF. sz. utasítás tesz róla említést [131].

Ennek az intézkedésnek akkori különös jelentőségét az állami 
erdőgazdaságok 1962. évi mérlegbeszámolójának összeállítását 
szabályozó PM kiadvány fogalmazta meg egészen világosan: „Az 
erdőfenntartási alap az erdészetnek ugyan az MBB által kezelt, de saját 
forrása, melynek maradványa egyik évről a másikra átvitelre kerül, 
eltérően a beruházási keretektől, melyek csak 1-1 évre szólnak és a 
pótkezelési időszakon túl érvényüket vesztik. [99]

Az erdőfenntartási alap létrehozása tehát megszüntette az éves 
keretgazdálkodás kötöttségeivel járó problémákat, s az erdők 
felújításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok megoldását -  saját 
finanszírozási forrás biztosítása révén -  az erdészet belügyévé és 
felelősségévé tette.

A beruházási fogalmak új meghatározásával foglalkozó OT 
rendelkezés és a 22/1956. OEF. sz. utasítás [131] sem tárgyalta korábban 
a finanszírozás körébe bevont új csemetekertek és vadvédelmi kerítések
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létesítését. Ezt a hézagot az állami erdőgazdaságok 1956/57. évi vállalati 
részletterveinek elkészítéséhez adott módszertani útmutató hidalta át: Az 
új csemetekertek létesítését nem beruházási tevékenységnek minősítette, 
ezzel gyakorlatilag kizárta a finanszírozás köréből. A vadvédelmi 
kerítések finanszírozási forrását pedig -  attól függően, hogy ezek 
erdőtelepítések vagy erdőfelújítások védelmét szolgálták -  megosztotta a 
beruházási hitel és az erdőfenntartási alap között [16].

Az 1960-1966 közötti időszakban az erdőművelési munkák 
finanszírozási forrásaiban ismét jelentős változások következtek be

A 25/1960. OEF. sz. utasítással [21] bevezetett új elszámolási 
rendszerben

-  az erdőfenntartási alapból fedezték az erdőfelújítások, 
állománykiegészítések, minden tisztítás, minden vadkárelhárító kerítés 
létesítésével és fenntartásával összefüggő munkákat, valamint a 
parkerdők különleges költségeit;

-  az erdőtelepítési beruházási keretből csak az erdőtelepítéseket 
és azokkal összefüggő különleges műszaki létesítmények költségeit 
fedezték.

Az új rendszerben a korábbiakkal ellentétben lényeges változás az, 
hogy számottevően növelték az erdőfenntartási alap terhelését. Ehhez 
feltehetően az adott alapot, hogy -  levéltári anyagok tanúsága szerint -  
az OEF az erdőgazdaságok által 1955/56. gazdasági évben az 
erdőfenntartási alapra befizetendő összeget 233,4 millió Ft-ban határozta 
meg, az alapot terhelő munkák költségvetéseit pedig 156,6 millió Ft-tal 
hagyta jóvá. így az erdőfenntartási alapban forrástöbblet keletkezett, s 
ennek alapján

-  az erdőtelepítéssel összefüggő, a beruházási keret terhére 
elszámolható munkák körét a befejezettként történő átvétel időpontjáig 
felmerült munkákra korlátozták, az ezt követően szükséges tisztításokat 
és a befejezett erdősítésekben esetleg szükséges talajápolási munkákat, 
továbbá

-  mind az erdőfelújítások, mind pedig az erdőtelepítések védelmét 
szolgáló vadkárelhárító kerítések létesítésének és fenntartásának költségeit
-  a korábbi megosztott finanszírozással szemben -  egységesen, végül

-  a parkerdők különleges költségeit is az erdőfenntartási alapra 
terhelték.

Mindez lényegesen nagyobb terhelést jelentett az erdőfenntartási 
alapban, mint az erdőtelepítések különleges létesítményei, melyekkel a 
beruházási keretet -  egyedüli többletként -  megterhelték.
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A 25/1960. OEF. sz. utasításnak [21] ezenkívül új eleme az is, 
hogy az erdősítésekben időszakosan jelentkező rendkívüli elemi 
károkból származó eredményromlás ellensúlyozásának forrásaként -  az 
erdőművelési üzemágak eredményjavulása terhére létrehozta az állami 
erdőgazdaságok „Erdővédelmi Alap”-ját.

A 10/1964. OEF. sz. utasítás [26] az erdőtelepítések és azokkal 
kapcsolatos különleges létesítmények tekintetében a finanszírozás 
forrását nem módosította, az továbbra is a „beruházási tervhitel” maradt. 
Az erdőfenntartási alap terhelését azonban a finanszírozásba bevont 
újabb munkák költségeivel tovább növelte:

-  az erdőfelújítással kapcsolatos különleges létesítmények,
-  a befejezett erdősítések ápolási,
-  az arborétumok és populétumok fenntartási, valamint
-  a szálaló erdők felújítási és ápolási költségeit is újabb 

többletként, mind az erdőfenntartási alapra terhelte.
Az 1967-1978 közötti időszak az erdőművelési munkák 

finanszírozási forrásai terén is új korszak kezdetét jelenti. Az új 
gazdaságirányítási rendszerben a közvetlen tervirányítást megszüntették, 
de a különböző hibás ideológiai nézetek továbbélése a vállalatok 
önállóságát -  még a hosszútávú társadalmi érdekek miatt korlátozást 
egyáltalán nem igénylő tevékenységek területén is -  számos közvetett 
állami beavatkozással korlátozta. így pl.

-  az erdőgazdaságok által felhasznált anyagok többségénél szabad 
ármozgást tettek lehetővé, az 1968-ban életbe léptetett faárakat azonban 
rögzítették, és gyakorlatilag 1973-ig semmiféle áremelést nem 
engedélyeztek, ezt követően is minden ármódosítást a központi hatalom 
keserves jóváhagyási procedúrájától tettek függővé;

-  a termékforgalmazás teljes körű tervlebontásos rendszerét 
ugyan megszüntették, a termelésre és értékesítésre, annak irányaira 
ugyan kötelező tervszámokat nem írtak elő, mégis a kötelező 
tervszámokkal majdnem egyenértékű „elvárások”-kal a piac működését 
lehetetlenné tették, és a kedvezőbb értékesítési lehetőségek kihasználását 
megakadályozták.

Lényegében e kétirányú korlát az erdőgazdaságok 
jövedelemhelyzetének folyamatos romlását idézte elő, amely már 
röviddel az új irányítási rendszer bevezetése után megkezdődött, az 
1970-es évek elején pedig már majdnem kritikussá vált. E miatt egyesek 
az erdőművelés válságáról, az egyszerű újratermelés veszélyez
tetettségéről is beszéllek. Valóban nehéz, válságos helyzet volt.
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Ezt azonban egyrészt az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok 
jövedelemhelyzetének javulását eredményező részleges faáremelés 
kierőszakolásával, másrészt az erdőfenntartási alap tehermentesítését 
célzó intézkedéssorozattal sikerült feloldani. Az intézkedések 
mindegyike gyakorlatilag kétségbeesett erőfeszítés volt arra, hogy az 
erdőgazdaságoknak a helytelen központi ideológia következtében 
mindinkább válságossá váll jövedelemhelyzetét javítsák, és 
megteremtsék az erdőművelés finanszírozásának biztonságát, részben az 
erdőfenntartási járulék csökkentése, részben pedig egyéb forrásoknak az 
erdőművelési munkák finanszírozásába való bevonása révén.

Az erdőművelés elszámolási és finanszírozási rendszerét az új 
irányítási rendszer bevezetésének kezdeti időszakára szabályozó 
42/1967. MÉM. sz. utasítás [27] előkészítése során ezeket a tendenciákat 
még sejteni sem lehetett. Ezért ez a finanszírozás forrásai terén csak 
viszonylag kis mértékű változásokat érvényesített.

Jelentős azonban az a változás, melyet az „erdőfelújítást pótló 
telepítés” fogalmának bevezetésével kapcsolatban érvényesített: Az 
erdőterületek más célra történt igénybevételéért kapott kártérítés 
összegét az erdőfenntartási alap forrásává tette. Előírta, hogy az erdő 
művelési ágból kibocsátott területek pótlását célzó telepítéseket -  a 
területkibocsátásért az erdőfenntartási alapba befolyó kártalanítási 
összegek terhére -  az erdőfenntartási alapból kell finanszírozni.

Az utasítás az erdőtelepítések és azokhoz kapcsolódó műszaki 
létesítmények forrását lényegében nem módosította, de annak a korábbi, 
közgazdaságilag hibás elnevezését „célcsoportos állami beruházás ’'-ra 
változtatta.

Az erdősítésekben keletkezett károknak a 25/1960. OEF. sz. 
utasítással létrehozott kártalanítási forrását, az „Erdővédelmi Alap”-ot 
megszüntette, az erdei kártérítéseket az Állami Biztosító és az állami 
erdőgazdaságok között kötendő megállapodás keretébe utalta.

Az új irányítási rendszer bevezetését követő 3 év alatt (1968-tól 
1970-ig) az erdőművelési munkák forrásai még nem változtak. Az 1971- 
ben életbe léptetett új szabályzás [28] azonban ezen a téren is lényeges 
változásokat vezetett be. Ezek egyrészt az erdőgazdaságok akkor már 
kritikussá vált jövedelemhelyzetének javítása érdekében az 
erdőfenntartási alap tehermentesítését célozták, másrészt az egységes 
elszámolási rendszernek a 9/1971. MÉM-PM-ÁH. sz. rendelettel [29] az 
állami erdőgazdaságokon kívül a termelőszövetkezetekre és egyéb 
erdőgazdálkodó szervekre történt kiterjesztésével függtek össze.
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Az első jelentősebb változás az erdők osztályozása során 
gazdaságtalannak minősített erdők felújításához kapcsolódott. Az erdők 
ökonómiai osztályozását [77] annak idején abból az elvből kiindulva 
kezdeményezték, hogy a nyereséges vállalati gazdálkodást követelő új 
irányítási rendszer viszonyai között az erdőgazdálkodókat nem lehet 
gazdaságtalan tevékenység folytatására kényszeríteni, ezért őket a 
gazdaságtalan erdők társadalmi érdekből szükséges fenntartásának 
költségei alól tehermentesíteni kell, s mivel ezek a költségek nem 
vállalati, hanem össztársadalmi érdeket szolgálnak, ezeket az állami 
költségvetésre kell hárítani [132, 133].

Az osztályozás elvi alapja az, hogy minden termőhelyen, ahol a 
„megtermelhető fahozam” eléri azt a minimális szintet, amelyet átlagos 
körülmények között gazdaságosan ki lehet termelni, ott a gazdálkodást 
fenn kell tartani, és a terület feltárásával, az állományszerkezet 
átalakításával (esetleg fafaj cserével) meg kell teremteni a hatékony 
gazdálkodás feltételeit. Ahol azonban erre nincs mód, de az erdőt 
közérdekből, talajvédelmi, egészségvédelmi, üdülési stb. célból mégis 
fenn kell tartani, ott az ilyen gazdaságossá nem tehető erdők felújításával 
és fenntartásával összefüggő költségeket nem lehet a gazdálkodókra 
terhelni, azokat -  a közérdekre való tekintettel -  az állami 
költségvetésnek kell viselnie.

Az 1971-ben bevezetett új elszámolási rendszer ezt az elvet 
elfogadva, a gazdaságtalannak minősített, de közérdekből fenntartandó 
erdők újraerdősítése alól az erdőfenntartási alapot mentesítette, s e 
költségek forrásául a célcsoportos állami beruházást jelölte meg.

Az 1971. évi szabályozásnak ez egyik legnagyobb, elvi 
jelentőségű új eleme:

-  egyrészt azért, mert rendezte a vállalati érdekből nem, de 
társadalmi érdekből szükséges erdőművelési munkák pénzügyi forrását,

-  másrészt azért is, mert -  miután nemcsak a jelenleg meglévő, 
hanem a termőhelyfeltárás alapján fafajcserével átalakítható új állomány, 
vagy a „megtermelhető fahozam” minősítését is előírta és szabályozta -  
az egyes termőhelytípusokon alkalmazható célállományok tudományos 
meghatározásával együtt megteremtette az állományszerkezet tudatos 
átalakításának, az ökonómiai követelményekkel összehangolt 
differenciált gazdálkodásnak az alapját [122].

A másik, ugyancsak az erdőfenntartási alap tehermentesítését 
célzó, jelentős változás ezen a téren az, hogy az új szabályozás az állami 
erdőgazdaságok esetében
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-  az erdőrendezőségek által nyilvántartott parkerdők létesítési, s 
ezek közjóléti szerepét növelő erdőfeltárási és egyéb műszaki 
létesítményei megvalósításának, valamint

-  az új erdők kezelését szolgáló erdészlakások építésének 
költségeit szintén az erdőtelepítési és fásítási célcsoportos állami 
beruházási keretre terhelte.

Ugyancsak az erdőfenntartási alap tehermentesítését és 
körültekintőbb, takarékosabb gazdálkodásra való ösztönzést célozta a 
vadkárelhárító kerítések és berendezések létesítésével és fenntartásával 
összefüggő költségeknek a központi forrásból történő kizárása és a 
vállalati fejlesztési alapra történt terhelése is.

Az új szabályozás az elszámolási rendszernek minden 
erdőgazdálkodó szervre történt kiterjesztése révén is számos változást 
vezetett be: az erdőművelés tervezési, nyilvántartási és elszámolási 
rendszerét gyakorlatilag országos viszonylatban egységesítette, s ezzel 
jelentős lépést tett előre. A finanszírozás forrásai terén azonban még 
fenntartotta a korábbi gyakorlatot, mely szerint az erdőművelési munkák 
költségeit

-  az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek elkülönítetten 
kezelt (nem központosított) „erdőfenntartási tartalék”-ukból finanszírozták, 
s amennyiben az nem volt elegendő, erre a célra évről évre központilag 
tételesen meghatározott állami támogatást vehettek igénybe;

-  az egyéb állami szervek (vízügyi igazgatóságok, közút, vasút) 
saját fejlesztési alapjukból fedezték [29].

1972-1973-ban az állami erdőgazdaságok területén folytatódott az 
erdőfenntartási alap tehermentesítésére irányuló törekvés. Ennek 
érdekében -  a gazdaságtalan erdők közérdekből történő fenntartásával 
kapcsolatos megfontoláshoz hasonló indokok alapján -  kezdeményezték

-  1972. január 1 -jétől kezdve a parkerdők fenntartási költségeinek,
-  1973. január 1-jétől kezdve pedig a nyilvántartott arborétumok, 

élőfagyűjtemények és cserjegyűjtemények, üdülő- és parkerdők műszaki 
létesítményei fenntartási költségeinek az erdőfenntartási alap helyett 
szintén az állami költségvetés terhére nyújtott dotációból való 
finanszírozását [132. 133].

1973-tól kezdve az állami gazdaságoknál is bevezették az 
erdőfelújítási tartalékok központosított -  de az állami erdőgazdaságok 
erdőfenntartási alapjától egyelőre elkülönített -  kezelését. így az 
erdőfelújítás költségeinek forrása az állami gazdaságoknál is a 
központosított alap lett [39].
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1973-ban a termelőszövetkezetek erdőfelújításainak finanszí
rozásában is jelentős változásokat érvényesítettek. A szövetkezeteknél 
felhalmozódott felújítási hátrálékok felszámolásához szükséges pénzügyi 
fedezet megteremtése céljából a 37/1972. PM-MÉM. sz. együttes 
rendelet [134] -  változatlan összegű állami támogatás mellett -  az 
erdőfelújítások saját forrásának általában kétszeresére való növelését 
rendelte el. A kedvezőtlen adottságúnak kijelölt termelőszövetkezeteket 
azonban -  egyelőre -  csak a rendeletben előírt járulék 50 %-ának 
befizetésére kötelezte.

Az 1976. évi szabályozás [40] a finanszírozás forrásai terén ismét 
jelentős változásokat vezetett be.

Az egyik ilyen változás az, hogy 1976-tól kezdve az erdőművelés 
központosított saját forrását az erdő felújítási hátrálékból eredő 
növedékveszteséggel összefüggő, büntető jellegű befizetésekkel 
növelték.

Ennél azonban közgazdasági szempontból is jelentősebb az, hogy
-  az 1972-1973. évi kezdeményezéseket törvényesítve, a gazdaságtalan 
erdők felújításán kívül -  az erdőfenntartási alapot az erdőszerkezet
átalakítás többletköltségeitől, valamint az erdőrendezőségek által 
nyilvántartott arborétumok, élőfagyűjtemények és botanikus kertek, 
továbbá a nyilvántartott üdülő- és parkerdők közjóléti műszaki 
létesítményei és berendezései fenntartásának költségeitől is 
mentesítették. 1976-tól kezdve a szerkezetátalakítás többletköltségeit a 
célcsoportos állami beruházási keretből, az arborétumok, botanikus 
kertek, s az üdülő- és parkerdők fenntartási költségeit a MÉM 
költségvetés terhére lehetett elszámolni.

A saját forrásnak ezt a tehermentesítését az a közgazdaságilag 
megalapozott felvetés tette lehetővé, hogy a szerkezetátalakítás 
többletköltségeire, valamint az arborétumok és üdülőerdők, stb. 
fenntartásának költségeire -  ugyanúgy, mint a gazdaságtalan erdők 
felújítására -  a faárak nem nyújtanak fedezetet. Azokat nem is lenne 
célszerű a faárakba beépíteni, s ezáltal a mai társadalomra, illetve annak 
egy viszonylag szűk rétegére, a fafelhasználókra hárítani, mert a 
szerkezetátalakítás a távoli jövő társadalmának, az üdülő- és parkerdők 
fenntartása pedig jelenleg is a társadalom egészének, nem csak a 
fafelhasználóknak a jólétét, egészségét szolgálja. Ezért indokolt, ha 
ezeket a költségeket az állami költségvetés viseli [133].

A szerkezetátalakítás többletköltségeinek elszámolása egyébként 
úgy történik, hogy -  mivel ezeket csak a befejezéskor lehetett elszámolni -
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az egységárral elszámolt szerkezetátalakítási többletköltség értékét a 
befejezéskor a célcsoportos állami beruházási keretből az erdőfenntartási 
alapnak megtérítették.

A másik lényeges új eleme az 1976. évi szabályozásnak az, hogy 
az erdészeti törzsültetvények és csemetekertek létesítési- és a termőre 
fordulásig felmerülő fenntartási költségeinek forrásává szintén a 
célcsoportos állami beruházási keretet tette, s a rendelet ezzel is 
csökkentette az erdőfenntartási alap terhelését.

Jelentős új eleme az 1976. évi szabályozásnak végül az, hogy -  az 
állami erdőgazdaságokhoz és állami gazdaságokhoz hasonlóan -  a 
termelőszövetkezeteknél is bevezette a központosított erdőfenntartási alap 
képzését, ugyanakkor megszüntette a szövetkezetek erdőfelújításainak állami 
támogatását és a kedvezőtlen adottságok között gazdálkodó szövetkezetek 50 
%-os járulékbefizetési kedvezményét is. így 1976. január 1-jétől kezdve az 
erdőfelújítási és erdőfenntartási munkák költségszükségletét minden 
termelőszövetkezetnek teljes egészében saját forrásból kellett fedeznie. Azok 
a szövetkezetek, melyeknek „erdőfenntartási tartalék” számlájukon még volt 
maradványuk, saját forrásként először azt kellett felhasználniuk. A 
maradvány felhasználása után az erdőfenntartási tartalékszámlát 
megszüntették, és csak azt követően történhetett a finanszírozás a 
termelőszövetkezetek központosított erdőfenntartási alapjából.

Összegezve: 1976-tól kezdve az erdőművelési és erdőfenntartási 
munkákat

-  központosított vagy saját erdőfenntartási forrásból,
-  célcsoportos állami beruházási előirányzatból,
-  a MÉM költségvetéséből finanszírozták.
Egymástól független, négy központosított erdőfenntartási alapot 

képeztek:
-  MÉM felügyelete alá tartozó erdő- és fafeldolgozó gazdaságok, 

állami erdő- és vadgazdaságok, a Nyugat-magyarországi Fagazdasági 
Kombinát, valamint a Pilisi Parkerdőgazdaság és a Tanulmányi Állami 
Erdőgazdaság,

-  a HM felügyelete alá tartozó állami erdőgazdaságok,
-  az állami gazdaságok és
-  a termelőszövetkezetek.
Saját erdőfenntartási forrás volt az egyéb állami vállalatoknál és 

szerveknél az erdőfenntartási munkák finanszírozására elkülönítve kezelt 
fejlesztési alap, valamint egyes termelőszövetkezetek erdőfenntartási 
tartalék számláján még rendelkezésre álló maradvány.
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Központosított vagy saját forrásból fedezték az erdők felújításával 
és fenntartásával kapcsolatos, a finanszírozás körébe vont minden munka 
költségét.

Célcsoportos állami beruházási előirányzatból finanszírozták az 
új erdők telepítését és a fásításokat, a gazdaságtalan erdők felújítását, az 
erdők szerkezetátalakításának többletköltségeit, erdészeti 
törzsültetvények létesítését és fenntartását a termőre fordulásig, továbbá 
az új erdők telepítésével összefüggő, valamint az erdők szociális-üdülési 
funkcióját növelő műszaki létesítmények és berendezések 
megvalósításának költségeit.

A MÉM költségvetése fedezte az arborétumok, populétumok és 
botanikus kertek fenntartásának, valamint az üdülő- és parkerdők 
műszaki létesítményei fenntartásának költségeit.

Az 1979-1990 közötti időszakban az 1980. évi jelentős 
faáremelés, az árak fokozatos felszabadítása, s a termékforgalmazási 
kötöttségek feloldása lehetővé tette az erdőfenntartási járulék számottevő 
emelését, az erdőfenntartási alap bővítését. így ezt az időszakot 
általánosságban az erdőművelés forrásainak nagymértékű növekedése, s 
a lehetőségek bővülése jellemzi.

Az erdőfenntartási járuléknak a faárak emelése révén lehetővé vált 
emelésén kívül új eleme az időszak kezdetén bevezetett új 
szabályozásnak [41 ] többek között az, hogy

-  a MÉM felügyelete alá tartozó vállalatok (állami 
erdőgazdaságok és állami gazdaságok), valamint a termelőszövetkezetek 
korábban háromfelé tagolt központosított erdőfenntartási alapját 
összevonták, s egyetlen közös erdőfenntartási alapot hoztak létre (a HM 
felügyelete alá tartozó állami erdőgazdaságok továbbra is elkülönített 
központosított alappal dolgoztak). Ennek ellenére a MÉM az összevont 
alapot továbbra is úgy kezelte, mintha az három elkülönített alapból 
állna, a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok járulékbefizetéseit 
évről évre az alapnak a szövetkezetek, illetve az állami gazdaságok 
részéről várható igénybevétele alapján állapították meg;

-  a termelőszövetkezetek korábban képzett erdőfenntartási 
tartalékának az 1979. évi munkák elszámolása után is rendelkezésre álló 
maradványát más beruházási célokra felszabadították. így 1980. január 
1-jétől a termelőszövetkezetek esetében is az erdőművelés egyetlen 
finanszírozási forrásává a központosított erdőfenntartási alapot tették.

A 3/1981. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendeletnek (42) jelentős új 
eleme az erdősítések pénzügyi forrásának az ún. zárványterületek
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beerdősítésének előmozdítása érdekében történt kibővítése. A rendelet a 
10 hektárt meg nem haladó, alakja vagy kis mérete miatt nagyüzemi 
mezőgazdasági művelésre nem alkalmas vagy legalább három oldalról 
erdőterület közé ékelődött ún. zárványterületek beerdősítését üzemviteli 
költségből megvalósított beruházásnak minősítette, és lehetővé tette, 
hogy ezek 1981-1982-ben megkezdett erdősítésének költségeit az 
adózatlan nyereség terhére számolják el, és ennek forrását az erdősítés 
befejezése után 5 év alatt évi egyenlő részletekben különféle 
ráfordításként képezzék.

Hasonlóképpen új eleme az 1981. évi finanszírozási rendszernek -  
az erdőtelepítés és fásítás forrásai terén -  az 1981-ben bevezetett 
pályázati rendszer [107] is, mely a központi állami forrásoknak az 
erdőtelepítést végző szervek saját forrásaival történő kiegészítését, s 
ezáltal az erdőtelepítési és fásítási lehetőségek bővítését célozta.

Az erdőfenntartási alap képzése terén szintén új eleme az 1981. 
évi szabályozásnak az, hogy az alap forrásait a vadkárelhárító kerítések 
építésének az erdőfelügyelőség által jóváhagyott értékével kibővítette, 
fenntartva a vadkerítés-építés korábbi önfinanszírozását, miután az új 
rendelkezés a vadkárelhárító kerítésépítésnek az alap terhére történő 
finanszírozását csak a befizetés mértékéig tette lehetővé.

Az 1985. évi szabályozás [43] az erdőművelés finanszírozásának 
forrásait lényegében nem módosította. Továbbra is az erdőfenntartási 
alap, valamint az „erdőtelepítés és fásítás, erdőszerkezet-átalakítás” 
elnevezésű célcsoportos állami beruházási forrás, továbbá a MÉM 
költségvetése maradt e munkák pénzügyi forrása.

Az erdőfenntartási alap forrásai -  némi kiegészítéssel -  ugyancsak 
változatlanul

-  a fakitermelési költségek terhére elszámolt, valamint a 
vadkárelhárító kerítések értékének megfelelő összegű, továbbá -  a 
finanszírozás körének a füztelepek létesítésére történt kiterjesztésével 
kapcsolatban -  a szakvállalat által befizetett erdőfenntartási járulék,

-  az erdők más célra történt igénybevétele miatt befizetett 
kártalanítás összege, végül

-  a szakszerűtlen gazdálkodás (erdőtervtől eltérő fafajjal, 
engedély nélkül végzett felújítás, erdősítési hátrálék, engedély nélküli 
fakitermelés, befejezett erdősítések felülvizsgálata során megállapított, a 
gazdálkodó hibájából bekövetkezett károk) miatt az erdőfelügyelőség 
által előírt befizetések voltak.
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Az erdőfenntartási alap, a célcsoportos állami beruházási forrás és 
a MÉM költségvetése terhére szintén továbbra is a korábbi 
rendelkezésekben előírt munkák értékét lehetett elszámolni, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a fűztelepek létesítését is az erdőfenntartási alapból 
fedezték.

Az 1988-ban hatályba lépett új szabályozás [85] a finanszírozás 
forrásait csak annyiban módosította, hogy az erdők más célra történő 
igénybevételéért kapott kártalanítás összegének -  a MÉM engedélyével
-  egyéb, az erdőgazdálkodás fejlesztését szolgáló célra (gépbeszerzés, 
stb.) történő felhasználását is lehetővé tette.

Ez a módosítás a korábbiakhoz képest lényeges változást jelent. 
Az erdőterületek kibocsátásáért kapott kártalanítás ugyanis jogszerűen az 
erdőfelújítást pótló telepítések fedezetét hivatott biztosítani, mert hiszen 
a felújítást pótló telepítés a kibocsátott területek pótlását célozza. így az 
új rendelkezés csökkentette a felújítást pótló telepítések és az 
erdőtelepítés lehetőségeit. Ennek következtében a kibocsátott erdőterület 
évek óta meghaladta a felújítást pótló telepítés területét.

A 2/1990. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet a korábbiakhoz 
képest jelentős változást vezetett be a járulékbefizetés módja és az 
erdőnek más célra történő igénybevételéért fizetett kártalanítással 
kapcsolatos előírás terén.

Az erdőgazdálkodó szervezetek fizetőképességének megőrzése, 
illetve javítása céljából az erdőgazdálkodókat felmentette a járulék éves 
összegének teljes egészében előre történő befizetése alól. Csupán a nettó 
befizetőket, akiknek az előírt éves befizetési kötelezettsége az éves terv 
szerinti erdőfenntartási költségek összegét meghaladja, kötelezték arra, 
hogy az éves járuléktöbbletet negyedévenként egyenlő részletekben 
fizessék be.

Az erdő más célra történt igénybevételéért kapott kártalanítással 
kapcsolatos korábbi rendelkezést úgy módosították, hogy nem a 
kártalanítás teljes összegét, hanem csak az erdő pótlásához, az 
igénybevett területtel azonos területen és azonos fafajjal végzendő 
erdősítésnek és erdőápolásnak az erdőfelügyelőség által megállapított 
költségét kell az Alapba befizetni. Ez azonban nem haladhatja meg a 
kártalanítás összegét. Az esetleg visszamaradó összeget lehet csak az 
erdőgazdálkodási alaptevékenység fejlesztésére, de csak arra, 
felhasználni.
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6. A finanszírozás forrásfedezeténck meghatározása
Az előzőek szerint az elmúlt 40 év alatt az erdőművelési munkákat 

az 1955. év végéig egységesen „beruházási hiteP’-ből, 1956-tól 1967-ig 
részben beruházási hitelből, részben pedig az „erdőfenntartási alap”-ból, 
az erdősítésekben keletkezett károk miatti veszteséget pedig az 1960-ban 
létesített „Erdővédelmi Alap”-ból finanszírozták. 1968-tól kezdve az 
„Erdővédelmi Alap”-ot megszüntették, a kártérítés az Állami Biztosító 
hatáskörébe került, a beruházási hitel „célcsoportos állami beruházás”-sá 
alakult át. E mellett az erdőművelési munkák fő finanszírozási forrása 
továbbra is az erdőfenntartási alap maradt, melyet 1970 után bizonyos 
költségvetési források egészítettek ki.

Ezek a finanszírozási források különböző elvonásokból, járulék- 
befizetésekből nyertek fedezetet. Az évek folyamán ezek mértéke és 
meghatározásának módja számottevően változott. Ez a változás szerves része 
az erdőművelés elszámolási rendszere fejlődésének. Ezért indokolt ezt külön 
is áttekinteni, annál is inkább, mert a rendszer közgazdasági értelemben vett 
fejlődése -  az elszámoló árak meghatározásának módszerén kívül -  
leginkább ezen a téren érzékelhető.

1947-1950 között az erdőművelési munkák egyébként is kis 
mértékű finanszírozási forrásának, a beruházási hitelnek kizárólagos és 
közvetlen fedezetét a nemzeti jövedelem, az állami költségvetés 
biztosította. Ebben az időszakban az erdőgazdaságokat az 
erdőműveléssel kapcsolatban elvonással nem terhelték, mert az üzemi 
erdőművelési munkák költségszükségletét saját eszközeikből fedezték.

Az 1951-1955 közötti időszakban az erdőművelés egységes és teljes 
körű finanszírozási forrása a beruházási hitel lett. Ennek az üzemi 
erdőművelési munkákra eső részének ellentételéül a fatermelés árbevételének 
egy részét az állami erdőgazdaságoktól elvonták. Ebben az időszakban ezt az 
elvonást „beruházási elvonásinak, „élőfaállomány beruházási elvonásinak, 
illetve „újraerdősítési beruházási elvonásinak nevezték.

Az állami erdőgazdaságok 1951. évi üzemi részletterv készítését 
szabályozó utasítás és OT kiadvány [6] az elvonás mértékét az 
erdőművelési munkák teljes önköltségében határozta meg. Az 
erdőgazdaságoknak vállalati részletterveikben az üzemi erdőművelési 
munkáknak az előírt részletes módszertani utasítás alapján levezetett 
teljes önköltségét a „beruházás elvonási alap ira kellett befizetniük.

Az 1952-ben hozott rendelkezések az „élőfaállomány beruházási elvonás”-t 
már függetlenítették az üzemi erdőművelés ráfordításaitól, s annak mértékét -  a 
kitermelt föld feletti fatömeg arányában -  számszerűen meghatározták.
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Az állami erdőgazdaságok 1951. évi zárszámadását szabályozó 
rendelkezés [135] pl. az elvonást -  a kitermelt föld feletti fatömegre 
vonatkoztatva -  21 Ft/m3-ben, egy másik, az államerdészeti kezelésbe vett 
erdőkkel kapcsolatos elszámolásokról szóló rendelkezés az állami és a 
kezeléses erdőkre vonatkozólag egyaránt 22 Ft/m3-ben állapította meg [136].

Az 1952. évi erdőgazdasági számlakeret egyes kérdéseinek 
szabályozásával foglalkozó rendelkezés [137] aztán -  az OT idevonatkozó 
rendeletére hivatkozva -  előírta, hogy „az állami erdőgazdaságoknak az 
állami és kezeléses erdőkből ténylegesen kitermelt föld feletti fatömeg 
minden m3-e után 19,30 Ft-ot kell élőfaállomány beruházási elvonás 
címén befizetniük az igazgatóság értékcsökkenési gyűjtőszámlájára.”

A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok szerint az 
elvonásnak ez a mértéke, és a föld feletti, ténylegesen kitermelt 
fatömeghez kötött, lineáris számítási módszere maradt érvényben 
egészen 1955 végéig.

Arra vonatkozólag azonban, hogy a 19,30 Ft/m3 egységnyi elvonás 
megállapításának volt-e elvi alapja, s az mi volt, semmiféle dokumentum 
nem áll rendelkezésre. Ennek akkoriban hallgatólagosan deklarált indoka az 
volt, hogy a faárak ekkora elvonásra nyújtanak fedezetet. Ezt az állítást 
azonban pl. az OEF 1955. évi mérlegbeszámolójának adatai cáfolják. Az 
adatok szerint [116] ugyanis a fatermelés 1955. évi

termelési értéke 344,7 millió Ft
összes költsége 350,1 millió Ft
ebből:
beruházási elvonás 46,3 millió Ft
üzemági vesztesége 5,4 millió Ft

volt. Az itt közölt beruházási elvonás -  a fakitermelés akkori volumene 
alapján -  nagyjából 19,30 Ft/m3-nek felelt meg. Ebből következőleg az 
a feltételezés, hogy a faárak az előírt 19,30 Ft/m3 elvonásra fedezetet 
nyújtanak, az 1955. évi tényszámok szerint nem helytálló.

A beruházási elvonás ebben az időszakban nemcsak a fatermelést, 
hanem a karácsonyfa-termelést és a köztes művelést is terhelte, mivel a 
karácsonyfatelepek létesítését és az erdősítéseknek köztes műveléssel 
történő ápolását is beruházási hitelből finanszírozták. Az elvonásnak 
ezekkel kapcsolatos akkori mértékére hiteles dokumentumok nem állnak 
rendelkezésre. Fel lehet azonban tételezni, hogy erre vonatkozólag 
ugyanazok a szabályok voltak érvényben, melyeket később a 7/1959. 
OEF. sz. utasítás is rögzített [138].
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Az 1956-1959 közötti időszakban az elvonást már 
„erdőfenntartási járulékának nevezték. Ennek mértékét az 1956. február
1-jén életbe léptetett faárrendezés előkészítése során végzett, feltehetően 
az előző évek tényszámaira támaszkodó elemzéssel állapították meg.

Erre vonatkozólag az erdőfenntartási alapot létrehozó, nagy 
jelentőségű 22/1956. OEF. sz. utasítás [131] a következőképpen 
rendelkezett: „Az erdőfenntartási alapot az új faárak önköltségében 
köbméterenként 84,60 Ft összegben megállapított tőárakból kell 
képezni. A tőárat a ténylegesen kitermelt föld feletti fatömeg minden 
m3-e után erdőfenntartási járulék címén az MBB központjához kell 
befizetni. Az 1956. február 1-jén készletben volt fakészletek régi és új 
nettó folyó ára közötti különbözetet készletátértékelési különbözet címén 
ugyancsak az erdőfenntartási alap számlára kell befizetni... Az 1956 
január hónapban történt kitermelések után befizetésre kerülő 19,30 Ft/m3 
tőárat az eddigi előírások szerint változatlanul az MBB-hez kell 
befizetni. Mivel az erdősítésnek az erdőfenntartási alap terhére történő 
elszámolása 1956. január 1-jétől kezdődik, az MBB a januári kitermelés 
után befizetett tőárat átvezeti az erdőfenntartási alap számlára.”

Arra vonatkozólag, hogy az erdőfenntartási járulék 84,60 Ft/m3- 
ben előírt fajlagos értékét hogyan határozták meg, semmiféle 
dokumentum nem áll rendelkezésre.

A 22/1956.OEF. sz. utasítás előzőkben idézett szövegrészének 
első mondata e tekintetben az új faárak önköltségében megállapított 
tőárakra hivatkozik, holott az 1956. évi termelői faárrendszer a tőárat 
19,30 Ft/m3-ről 130 Ft/m3-re, és nem 84,60 Ft/m3-re emelte. Az új 
faárakra való hivatkozás tehát téves. Azt sem lehet megállapítani, hogy 
akkor volt-e valamilyen számítás az erdőfenntartási alap szükségletére 
vonatkozólag, és a járulék összegét esetleg ennek alapján határozták 
meg, a faárakban számításba vett értéktől függetlenül.

Ennek a rendelkezésnek mégis különösen tanulságosak a régi 
rendszerből az újba történő átmenetre vonatkozó, körültekintő 
intézkedései, melyek az erdőfenntartási alap biztonságos feltöltődését 
eredményezték, később pedig az alap terhelésének folyamatos növelését 
tették lehetővé.

A járulékelvonás a karácsonyfa-termelést és a köztes művelést 
ebben az időszakban is terhelte.

Az erdőfenntartási járulék megállapításának -  gyakorlatilag -  
1952-ben életbe léptetett módszere, mely a ténylegesen kitermelt 
nettó fatömeg minden m3-ét lineárisan azonos összeggel (1955
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végéig 19,30 Ft-tal, 1956 elejétől kezdve pedig 84,60 Ft-tal) 
terhelte, 1958. október 1-jéig volt érvényben.

Az 1956. elején életbe léptetett faárrendezés viszonylag rövid idő, 
másfél év alatt felszínre hozta az egyes választékok erősen differenciált 
árai és a lineáris elvonás közötti ellentmondást, és kiélezte a gyengébb 
állományokkal rendelkező, alacsonyabb értékű választékok termelésére 
képes erdőgazdaságok és a kedvező adottságú erdőgazdaságok 
jövedelemhelyzetében e miatt kialakult feszültségeket.

Ezért a 7/1959. OEF. sz. utasítás [138] az erdőfenntartási 
járulékbefizetést 1958. október 1-jétől kezdődőleg hozzávetőlegesen az 
egyes választékok nyereségtartalma alapján differenciálta, s előírta, hogy az 
újraerdősítésnek a faárakban biztosított fedezetéül választékonként, minden 
kitermelt m3 után a következő erdőfenntartási járulékot kell befizetni:

-  Tölgy, kőris és egyéb kemény lombos rönk, cölöpfa és 
vezetékoszlop után 500 Ft/m3

-  Hárs és fenyő rönk, valamint egyéb szerfa után 400 Ft/m3
-  Bükk, gyertyán, éger, nyír és nemes nyár rönk, valamint rúdfa 

után 300 Ft/m3
-  Akác és egyéb lágy lombos rönk, továbbá pillérfa és kivágás 

után 250 Ft/m3
-  Cser rönk, bányafa, bányadorong és karámfa után 200 Ft/m3
-  Fagyártmányfa után 120 Ft/m3
-  Papírfa és sarangolt szerfa után 100 Ft/m3
-  Vastag tűzifa, rostfa és faszénfa után 54 Ft/m3
-  Vékony tűzifa után 35 Ft/m3
Az utasítás azt is előírta, hogy ha valamely választékot, melynek 

alacsony az erdőfenntartási járuléka, olyan választékként értékesítenek, 
mely után magasabb erdőfenntartási járulékot kellene fizetni, akkor a 
járulékkülönbözetet az alapba be kell fizetni.

Szabályozta továbbá a karácsonyfa-termelés és a köztes művelés 
erdőfenntartási járulékbefizetési kötelezettségét is: A karácsonyfa
termelés után fizetendő járulékot 2 Ft/fm-ben állapította meg, a köztes 
műveléssel kapcsolatban pedig előírta, hogy a házilagos köztes 
művelésből származó mezőgazdasági termények teljes, az idegen köztes 
művelésből pedig az államot megillető rész elszámoló áron számított 
értékét, mint a mezőgazdasági ágazatot terhelő erdőfenntartási járulékot, 
be kell fizetni az erdőfenntartási alapba.
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Az 1960-1966 közötti időszakban a finanszírozási források 
fedezetét biztosító elvonások terén lényeges változás nem történt.

Viszont erre az időszakra esik és tulajdonképpen a 25/1960. OEF 
sz. utasításhoz kapcsolható az elvonás mértéke és az erdőfenntartási alap 
szükséglete közötti szerves, számszerű kapcsolat megteremtése. Ettől 
kezdve az elvonás meghatározásának kiinduló alapja az erdőfenntartási 
alap szükséglete lett.

Az elvonás országos összegét egyenlővé tették az erdőfenntartási 
alapnak a 25/1960. OEF. sz. utasítással [21] bevezetett egységárak 
alapján számított szükségletével, ezt osztották a fakitermelés tervezett 
választékonkénti mennyiségével, s így megkapták az erdőfenntartási 
járulék fajlagos értékeit.

A választékonként differenciált elvonás a következő évben is 
érvényben maradt, annak mértékét azonban többször módosították.

Az 1963/64. évi tervező munka rendjét szabályozó 29.271/1963. 
OEF sz. leirat [25] pl. a differenciálás skáláját széthúzta, s a járulékok 
mértékét az értékesebb választékok esetében számottevően emelte, a 
tűzifa választékokra és a rostfára vonatkozólag pedig csökkentette, a 
következők szerint:

-  Cölöpfa és vezetékoszlop után 700 Ft/m3
-  Feketedió rönk után 600 Ft/m3
-  Magas kőris rönk után 450 Ft/m3
-  Tölgy és juhar rönk után 400 Ft/m3
-  Normál és rövid rúdfa után 350 Ft/m3
-  Hárs rönk és egyéb szerfa után 300 Ft/m3
-  Fenyő rönk és kivágás után 250 Ft/m3
-  Akác, cser, gyertyán, szil, egyéb kemény lombos, éger, nyír, 

nemes nyár rönk, valamint bányafa és pillérfa után 220 Ft/m3
-  Bükk, hazai nyár, fűz és egyéb lágy lombos rönk és 

fagyártmányfa után 200 Ft/m3
Ládadeszka alapanyag, fagyapotfa és karámfa után 150 Ft/m3

-  Sarangolt szerfa, papírfa és vastag tűzifa után 50 Ft/m3
-  Vékony tűzifa után 30 Ft/m3
-  Farostfa és forgácslapfa után 10 Ft/m3
A karácsonyfa és a köztes művelés erdőfenntartási járulékát e 

leirat nem módosította. A vágásterületek kituskózásának és a 
tuskóirtásos döntésnek az előmozdítása érdekében azonban a kitermelt,
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vágáslap alatti fatömeg után m3-enként 120 Ft negatív járulékot, vagyis 
a járulékbefizetésből levonható kedvezményt állapított meg.

Az erdőművelési munkák új forrásaként már a 25/1960. OEF sz. 
utasítás is előírta, hogy -  mivel a vadkárelhárító kerítések létesítésének 
egységes finanszírozási forrása az erdőfenntartási alap lett -  1960. 
október 1-jétől kezdve minden vadkerítés értékcsökkenési leírását az 
erdőfenntartási alapba kell befizetni. A 29.271/1963. OEF. sz. 
rendelkezés ezt az előírást számszerűsítette, e szerint „1963. október 1- 
jétől kezdve a vadkárelhárító kerítések és berendezések bruttó értéke 
után az addigi 6,5 % helyett 12 % erdőfenntartási járulékot kell fizetni.” 
Ezt a rendelkezést aztán a 10/1964. OEF. sz. utasítás [26] 
intézményesítette, s egyúttal előírta, hogy a vadkárelhárító kerítések 
selejtezéséből eredő minden befizetést is az erdőfenntartási alap javára 
kell teljesíteni.

A finanszírozás forrásainak bővítése és az új forrás fedezetének 
megteremtése terén új eleme szintén már a 25/1960. OEF. sz., majd a 
10/1964. OEF. sz. utasításnak is az „Erdővédelmi Alap” létrehozása. 
Ennek forrásául

-  a 25/1960. OEF. sz. utasítás az erdőgazdaságok erdőfelújítási és 
erdőtelepítési ágazatain évenként jelentkező terven felüli nyereség 40 %- 
át, illetve maximum a vállalati eredményjavulás összegét jelölte meg,

-  a 10/1964. OEF. sz. utasítás pedig ezt még az OEF által 
megállapított, választékonként differenciált erdőfenntartási járulékbefizetés 
3 %-ával is kiegészítette. (Ugyanakkor az erdőfenntartási alap forrását a 
járulékbefizetések 97 %-ára mérsékelte.)

A 10/1964. OEF. sz. utasításnak a finanszírozási forrásképzés 
terén ez az egyik leglényegesebb új vonása.

1967-1978 között, elsősorban az új gazdaságirányítási rendszerre 
való áttérés előkészítése során, a legtöbb problémát az erdőfenntartási 
járulékrendszernek az új követelményekhez való igazítása jelentette.

Az új rendszer ugyanis elvileg csak nyereséges vállalat 
fenntartását tette lehetővé. Az erdőgazdálkodásban azonban a vállalat 
nyereséges, vagy veszteséges voltát jórészt a termőhelyi tényezők és 
egyéb adottságok (a talaj termőképessége, az erdőterület feltártsága, 
stb.) határozzák meg. Az erdőgazdálkodáshoz fűződő társadalmi érdekek 
nem teszik lehetővé a kedvezőtlen adottságok miatt veszteséges 
vállalatok felszámolását. Mivel azonban az országosan egységes faárak 
az erdőállományok minőségének és a felújítás költségeinek a természeti 
adottságokból eredő helyi eltéréseit nem fejezik ki, az erdőfenntartási
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járulékrendszerrel szemben új követelményként jelentkezett, hogy
-  elsődleges rendeltetésének fenntartása, vagyis az erdőfelújítás és 
fenntartás költségszükségletének a fatermékek árbevételén keresztül 
történő biztosítása mellett -  az egyes erdőgazdaságok eltérő faállomány
viszonyaiból adódó jövedelemkülönbségeket is egyenlítse ki.

E követelmény kielégítésének egyik formája lehetett volna, hogy a 
kedvező adottságokkal rendelkező erdőgazdaságoknál visszahagyják az 
erdő felújítási munkák költségszükségletét, s az azon felüli többlet- 
jövedelmet -  az egyéb adókkal együtt -  befizettessék az állami költség- 
vetésbe; a kedvezőtlen adottságú erdőgazdaságok erdőfelújításainak 
fedezeti hiányát pedig az állami költségvetés fedezze.

A másik megoldás az, amikor az erdőfelújítások országos 
költségszükségletének fedezése céljából az egyes erdőgazdaságok természeti 
adottságaik, illetve ezek által determinált jövedelmezőségi viszonyaik alapján 
differenciált erdőfenntartási járulékot fizetnek a központosított erdőfenntartási 
alapba, és minden (kedvező és kedvezőtlen adottságú) erdőgazdaság 
erdőfelújításainak tényleges teljes költségszükségletét, egységes elvek 
alapján, az erdőfenntartási alapból fedezik.

A jövő érdekeit, az erdőművelés költségszükségletének 
biztonságos fedezetét figyelembe véve, az új irányítási rendszerre való 
áttérés előkészítése során a második megoldás mellett döntöttek (104). 
Ezért a 42/1967 OEF. sz. utasítás [27] ezt a megoldást érvényesítette. 
így 1968 óta az erdőfenntartási járulékrendszer -  az erdőfelújítások 
költségfedezetének folyamatos biztosításán kívül -  jövedelemszabályozó 
szerepet is betöltött.

1970-től 1975-ig, már nemcsak a jövedelemszabályozás, hanem a 
termelés ösztönzése, a termékforgalmazás, a fakitermelés és feldolgozás 
termékszerkezete szabályozásának eszközévé is tették.

így amíg a finanszírozási rendszer (a finanszírozás körének 
meghatározása, az egységár és a minősítési rendszer stb.) továbbra is 
kizárólag az erdőművelés minőségi fejlesztését szolgálta, addig az 
erdőfenntartási járulékrendszer heterogén, a központi közgazdasági 
szabályozás hézagainak pótlását célzó ágazati szabályozó eszközzé vált.

A 42/1967. MÉM. sz. utasítás a járulékrendszert -  a jövedelem
szabályozáson kívül -  a fakitermelés fafajonkénti összetételének 
szabályozására, a nagyobb tartalékkal rendelkező fafajok kitermelésének 
növelésére, ezenkívül a vágástéri hulladékok csökkentésére való ösztönzés 
eszközeként is fel akarta használni. Ezért a járulékot e hármas funkció 
érvényesítése céljából
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-  nem a nettó, hanem a bruttó fakitermeléshez kapcsolták,
-  nem a választékok, hanem a fafajok szerint, de továbbra is,
-  erdőgazdaságonként, úgy differenciálták, hogy a járulék 

összege a fahasználat és fagyártmánytermelés együttes rezsi nélküli 
eredményének minden erdőgazdaságtól azonos százalékát vonja el.

A szabályozás az 1965/66. évi választékösszetétel, termelési 
volumen és önköltség alapján történt. Az attól való minden pozitív 
eltérés, vagyis a termelés mennyiségének növelése, a fafaj és 
választékösszetétel javulása, az önköltség csökkenése automatikusan 
növelte, minden negatív eltérés pedig csökkentette a nyereséget.

A járulék választékonkénti differenciálásának megszüntetése és a 
fafajonkénti differenciálás bevezetése a fahasználatban az új irányítási 
rendszer alapelvét akarta érvényesíteni. A központi beavatkozást a 
fafaj gazdálkodásra korlátozta, csupán -  az üzemtervben rögzített távlati 
céloknak megfelelően -  az egyes fafajok összes fatömegének 
kitermelését akarta szabályozni. A választéktermelés befolyásolásának 
megszüntetésével a fafajokon belül lehetővé tette a piaci mechanizmus 
érvényesülését, a reális értékarányok kialakulását. A járulék fafajonkénti 
differenciálását azonban csak a véghasználati és gyérítési fatömegre 
alkalmazták, mivel ekkor a tisztítási fatömegre vonatkozólag 
fafajonkénti statisztika még nem állt rendelkezésre. Ezért a tisztítások 
erdőfenntartási járulékát differenciálás nélkül, minden erdőgazdaságra 
azonos értékkel állapították meg. Az egészségügyi fakitermeléseket 
elkülönítve tartották nyilván, azok után erdőfenntartási járulékot nem 
számoltak el.

A járuléknak a bruttó fakitermeléshez kapcsolt elvonása a 
megtermelt faanyag lehetőleg hulladékmentes hasznosítását kívánta 
előmozdítani, feltételezve, hogy az elvonásnak az árbevételtől független 
megállapítása arra fogja ösztönözni az erdőgazdaságokat, hogy a bruttó 
fatömegnek minél nagyobb hányadát, ha minimális áron is, de 
értékesítsék, mert az az erdőfenntartási járuléknak legalább részbeni 
megtérülését eredményezheti.

Az új rendszerre való áttérés során bevezetett új erdősítési 
egységárak emelése és a ráfordításos munkák körének bővítése 
következtében az erdőfelújítási és erdőfenntartási munkák összes 
költség-, illetve forrásigénye mintegy 38 %-kal nőtt. Az erdőfenntartási 
járulékbefizetést azonban megközelítőleg sem kellett ilyen mértékben 
emelni. A régi erdősítési egységárak mellett ugyanis az erdőművelés 
veszteséges volt. Ezért az erdősítési egységárakat oly mértékben kellett
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emelni, hogy az erdőművelésnél a veszteség helyett 3 % nyereség 
képződjék. A régi faárakban kalkulált erdőfenntartási járulék elegendő 
lett volna arra, hogy az erdőművelés költségeit fedezze, s a veszteséget 
kiküszöbölje. Annál is inkább, mert a 42/1967. MÉM. sz. utasítás az 
Erdővédelmi Alapot megszüntette, s így -  miután azok a kötöttségek, 
melyek a gazdasági éves tervezést szükségessé tették, az új irányítási 
rendszerben megszűntek, az áttéréssel egyidőben a naptári éves 
tervezésre és elszámolásra tértek át -  1968. január 1-jétől kezdve az 
erdőfenntartási járulékbefizetés a korábbi 97 % helyett 100 %-ban az 
erdőfenntartási alap forrásává lett. Ennélfogva a járulékbefizetések 
összegét oly mértékben kellett emelni, hogy az erdőművelés és 
fenntartás régi áras költségeinek új árszintre történt átszámításából eredő 
költségtöbbletre és a 3 % nyereségre fedezetet nyújtson.

így az új szabályozás következtében az erdőfenntartási 
járulékbefizetés átlagértéke -  a föld feletti nettó fakitermelésre 
vonatkoztatva -  a kitermelés 1965/66. évi összetétele alapján az 1956. 
évi árrendezés során kialakított 84,60 Ft/m3-rel szemben 133 Ft/m3-re 
nőtt, ami az új viszonyítási alapra, a bruttó fakitermelésre vonatkoztatva 
117 Ft/m3-nek felelt meg [104],

Az új szabályozás szerint a járulékot havonta, a kitermelt faanyag 
készletbevételével egyidőben kellett az erdőfenntartási alapra befizetni.

Az új rendszert a 42/1967. MÉM. sz. utasítás -  az ismert 
bizonytalansági tényezőkre való tekintettel -  kísérleti jelleggel vezette be. A 
járulékoknak ebben az utasításban érvényesített fafajonkénti differenciálása 
még nem támaszkodhatott részletes, megbízható számításokra. A 25/1960. 
OEF. sz. utasítással bevezetett elszámolási rendszer hatására ugyan már az 
1960-as évek elején több erdőgazdaság, elsőként a Dél-somogyi Állami 
Erdőgazdaság próbálkozott az erdőgazdálkodásra alkalmazható 
önköltségelemzési módszer kidolgozásával [117, 118], ezek tapasztalatai 
alapján azonban az ÉRTI csak 1967 elején kapott megbízást arra, hogy 
kidolgozza az erdőgazdasági önköltségelemzés tudományosan 
megalapozott módszerét [119]. A megbízás alapján a kísérleti vizsgálatok 
és elemzések már 1967-ben megkezdődtek, de ezek eredményei még nem 
tudtak kellő alapot szolgáltatni ahhoz, hogy a 42/1967. MÉM. sz. utasítással 
életbe léptetett erdősítési egységárakat és járulékrendszert azokra alapozzák.

Ezért a járulékrendszerrel kapcsolatban már az első év 
tapasztalatai alapján számos probléma merült fel. így pl.

-  A járulékok differenciálása nem felelt meg a célnak. Nagy 
nyereséget biztosított azokon a fafajokon, melyekben kitermelési tartalék
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alig, vagy egyáltalán nem volt, ugyanakkor túl kicsi volt azoknak a 
fafajoknak a nyeresége, melyekben számottevő kitermelhető tartalékok 
álltak rendelkezésre.

-  A nagy tartalékkal rendelkező fafajokon képződött kis nyereség 
nem tette lehetővé, hogy az erdőgazdaságok e fafajokkal kapcsolatban a 
piac bővítése és a helyettesítés előmozdítása érdekében rugalmas, hatékony 
vállalati árpolitikát folytassanak, vagyis árengedményekkel e kevésbé 
keresett választékokban a kereslet olyan bővülését érjék el, amely a 
kitermelés növelését és -  az árengedmény ellenére -  a nyereségtömeg 
növekedését tette volna lehetővé.

-  járulékbefizetés mértéke túlzottnak bizonyult. Az évek 
folyamán az erdőfenntartási alapban feleslegek képződtek. 1968-ban is 
az alapra történt befizetés 46 millió Ft-tal meghaladta az alapnak az 
erdőfelújítással és -fenntartással összefüggő igénybevételét. Ennek 
ellenére az alap egyenlege -  az erdőfeltárás kiegészítő támogatására és 
egyéb célokra történt igénybevétel miatt -  1968 folyamán mintegy 28 
millió Ft-tal csökkent. Az 1968. év végi egyenleg azonban még mindig 
oly nagy volt, hogy -  az erdőfelújítással összefüggő változatlan 
igénybevétel mellett -  még további két éven át számolni lehetett az 
erdőfeltárásnak az alap terhére történő 50-50 millió Ft-tal való kiegészítő 
támogatásával [139].

Ezek alapján -  a befizetés és az erdőfenntartás céljára történő 
igénybevétel egyensúlyának megteremtése céljából -  1969-től kezdve a 
járulékbefizetési kötelezettségeket módosították, s a befizetések évenkénti 
összegét mintegy 50 millió Ft-tal csökkentették. Az erdőgazdaságonkénti és 
fafajonkénti differenciálást, s a bruttó fakitermeléshez kapcsolt elvonást 
fenntartották, de -  a jövedelmezőségi ellentmondások feloldása, illetve 
mérséklése céljából -  a legnagyobb tartalékkal rendelkező fafajok, általában a 
cser, akác, gyertyán és a hazai nyár erdőfenntartási járulékát m3-énként 20-40 
Ft-tal csökkentették. Ez a módosítás -  a tartalékkal rendelkező fafajok 
kitermelésének ösztönzésén kívül; más intézkedésekkel együtt -  a vastag tűzifa 
1969-ben elrendelt hatósági árcsökkentését is hivatva volt ellensúlyozni.

Az erdőfenntartási alap igénybevételének növelését eredményező 
1968-1969. évi intézkedések (fenyőerdősítések felára stb.), valamint a 
járulékbefizetés 1969. évi csökkentésének hatására, továbbá az alap 
tartalékának más célokra (erdőfeltárás támogatása stb.) történt 
igénybevétele következtében az alap maradványa 1969. év végére oly 
mértékben lecsökkent, hogy az már a finanszírozási rendszer 
működőképességét veszélyeztethette volna.
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Az ezzel kapcsolatos problémákat akkor -  a vállalatok 
jövedelemhelyzetének kirajzolódó kedvezőtlen alakulása miatt -  nem az 
erdőfenntartási járulék emelésével, hanem az alap igénybevételének, 
mindenekelőtt a ráfordításos alapon elszámolható munkák kereteinek 
szigorú korlátozásával oldották meg. Az 1970-ben végrehajtott vállalati 
átszervezéssel életre hívott erdő- és fafeldolgozó gazdaságok 
erdőfenntartási járulékait is lényegében a korábbi szervezetre előírt 
járulékok kerekítésével állapították meg (9. sz. melléklet).

A vállalatok jövedelemhelyzetének és forgóalap-ellátottságának 
javítása céljából 1970-től kezdve a járulékbefizetés terén némi 
könnyítést vezettek be: Lehetővé tették, hogy a járuléknak az előírt 
kulcsokkal és módszerrel kiszámított összegét ne havonta fizessék be az 
erdőfenntartási alapba, hanem csak évente egyszer, az év végén 
számolják el [140],

A szabályozó rendszer 1970-ben kidolgozott továbbfejlesztése 
során -  főleg a kedvező körülmények között gazdálkodó 
erdőgazdaságok részéről -  ismét felvetődött az erdőfenntartási járulékok 
központosított kezelésének és az erdőművelés közgazdasági eszközökkel 
történő szabályozásának megszüntetésére irányuló igény. Akkor -  az 
ezzel kapcsolatos lehetőségeket és problémákat mérlegelve -  ismét az 
addig alkalmazott rendszer fenntartása és néhány új elemmel való 
kiegészítése mellett döntöttek.

Az állami erdőgazdaságok erdőfenntartási járulékrendszerét első 
alkalommal külön miniszteri utasításban szabályozó 35/1970. MÉM. sz. 
utasítás [140] a járulékrendszer alapfunkciójaként továbbra is 
fenntartotta az erdőgazdaságok erdőművelési és erdőfenntartási munkái 
országos költségfedezetének biztosítását. Továbbra is fennmaradt 
jövedelemkiegyenlítő szerepe is. E mellett azonban funkciója -  az új 
irányítási rendszer bevezetésével előidézett problémák mérséklése 
céljából -  jelentős mértékben tovább bővült [121]:

-  egyrészt az erdőgazdaságok átlagos árbevételéhez igazodó, s 
ezáltal a fakitermelés és -feldolgozás szerkezetének befolyásolását célzó,

-  másrészt a fakitermelés növelésére ösztönző, s ennek 
csökkentését gátló,

-  végül az árrendszer kötöttségei miatt jelentkező ellátási 
problémák áthidalását, a termékforgalmazásnak értékesítési irányok 
szerinti befolyásolását célzó, lényegében árkiegyenlítő szerepkörrel.

Az új követelményeknek megfelelően az 1971. évi erdőfenntartási 
járulékrendszer három elvonó és két preferáló elemből tevődött össze:

199



-  Elvonó elemei: az alap, a kiegészítő és a fix összegben 
meghatározott tételes járulék.

-  Preferáló elemei: a fakitermelés növelésére, valamint egyes 
választékoknak meghatározott felhasználók részére történő szállítására 
ösztönző kedvezmények.

Az alapjárulék az egyes fafajok jövedelmezőségi arányai alapján
-  a véghasználati, gyérítési és egyéb fakitermelésekre vonatkozólag -  7 
fafaj csoportra erdőgazdaságonként -  a természeti adottságokból eredő 
jövedelemkülönbségek kiegyenlítését is célzó -  differenciált, a 
tisztításokra vonatkozólag nem differenciált, egységes elvonás volt. 
Ennek megállapítása -  az erdősítési egységárakhoz hasonlóan -  a 
fakitermelés önköltségelemzésére az ÉRTI által kidolgozott részletes, 
számítógépes adatfeldolgozásra támaszkodott. így ez a korábbiakhoz 
képest az ökonómiai megalapozás terén szintén nagy előrelépést 
jelentett. Az alapjárulék értéke -  a számítások szerint -  országos 
átlagban az összes bruttó elvonásnak mintegy 55 %-át képezte, s 
erdőgazdaságonként, az adottságoktól függően, 40 %-tól 71 %-ig 
változott.

A kiegészítő járulék az erdőgazdaságok árbevétele szerint változó, 
de a MÉM utasításban országosan egységes kulcsokkal szabályozott, a 
fakitermelés és feldolgozás összetételének a termelési célok szerinti 
irányba való terelését, lényegében az árrendszer hibás kötöttségeinek 
kiegyenlítését célzó elvonás volt. Ennek megállapításakor a feldolgozott 
fatermékek árbevételét alapanyagértékre kellett redukálni. Az utasítás az 
ehhez alkalmazandó redukciós tényezőket tételesen előírta. Ezek 
általában a vállalati utókalkulációkban szereplő átlagos árbevételi adatok 
alapanyaghányadának feleltek meg. Az előírt tényezőknek ettől való 
eltérései a feldolgozás szerkezetének átalakítására való ösztönzés irányát 
fejezték ki. A kiegészítő járulék értéke országos átlagban az összes 
bruttó elvonásnak mintegy 23 %-a volt.

A fix összegben megállapított tételes járulék az ellátási 
preferenciák fedezetét volt hivatva biztosítani, ezért erdőgazdaságonként 
azonos volt a kedvezmények címén tételesen számításba vett összeggel. 
Országos átlagban az összes bruttó elvonásnak 22 %-a volt.

A fakitermelés növelésére való ösztönzést célzó járulék- 
kedvezmény az akkor még meglévő fakitermelési tartalékok teljes 
kihasználását volt hivatva elősegíteni. A vastagfa kitermelés növelését 
m3-énként 100 Ft járulékkedvezménnyel preferálta, a termelés 
csökkenését pedig évről évre m3-énként 300 Ft járuléktöbblettel
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szankcionálta. A kedvezmény, illetve szankció összegét a vastagfa 
termelésnek a minisztérium által erdőgazdaságonként az utóbbi évek 
tényszámai és az üzemtervek adatai alapján meghatározott bázishoz 
képest elért növelése vagy csökkenése alapján számították. Ennek 
fedezetét -  az ellátási preferenciákkal ellentétben -  nem az elvonás 
növelése, hanem az erdőfenntartási alap tartaléka képezte.

Az ellátási kedvezmény mértékét az utasítás választék
csoportonként és értékesítési irányok szerint tételesen meghatározta. 
Mivel ez a faárrendszer aránytalanságait volt hivatva kiegyenlíteni, ezt 
csak a tételesen meghatározott választékokból a kijelölt üzemek részére 
a naptári évben leszállított és a maximált áron számlázott mennyiségek 
után lehetett igénybe venni.

Jellemző az akkori helyzetre, hogy -  az új irányítási rendszer 
bevezetését követő két év alatt kialakult kényszerítő körülmények 
hatására -  az 1971-ben életbe léptetett 35/1970. MÉM. sz. utasítás 
preferáló elemeit, azoktól ugyan némileg eltérő értékekkel, az 
erdőfenntartási járulékkedvezményekről szóló 30/1970. MÉM. sz. 
utasításban már az átfogó szabályozást megelőzően, 1970. évre érvényes 
hatállyal életbe léptették [141].

Lényeges új eleme az 1971-ben életbe léptetett járulékrendszernek
[140] az, hogy -  az értékesítési lehetőségek csökkenésére való tekintettel
-  a vékony tűzifát elvonással nem terhelte. Az alap- és a kiegészítő 
járulék számításának alapjává -  az addig alkalmazott bruttó fatömeg 
helyett -  a fafajonként elkülönítetten ténylegesen számba vett vastagfa 
mennyiségét tette. Az új rendszert megalapozó 35/1970. MÉM. sz. 
utasítás szerint vastagfának a választékonként számadásba vett iparifa, 
rostfa és az egységes tűzifa minősült.

A tűzifa akkori jövedelmezőségi viszonyaira (esetenként 
veszteséges voltára), s ezzel egyidejűleg jelentkező ellátási problémákra 
való tekintettel, az új rendszer a vastag tűzifa számbavételét 
szankcionálta: 1 méter, vagy annál hosszabb és mindkét végén legalább 
5 cm vastag faanyagnak a vágásterületen, felkészítés és számbavétel 
nélküli visszahagyása esetén az érintett erdőgazdaságot -  a kint maradt 
vastagfa mennyiségétől függetlenül -  az erdőrészletből kitermelt 
fatömeg alapján redukált véghasználati vágásterület minden hektárja 
után 9000 Ft, a gyérítéssel érintett terület minden hektárja után 3000 Ft 
erdőfenntartási járulékkal terhelte.

Az új rendszer az egészségügyi fakitermeléseknek a 
járulékbefizetés tekintetében korábban alkalmazott preferálását (vagyis,
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hogy ezek után járulékot nem kellett fizetni) megszüntette. Ezek 
vastagfa-hányadát a véghasználatokkal és gyérítésekkel azonos 
járulékkal terhelte.

Az új rendszerben a járulékelvonás bruttó tömege számottevően 
megnőtt. A többlet azonban az ellátási preferenciák fedezetét 
biztosította; ezért a kedvezmények igénybevételének, a preferált 
választékok tervezett mennyiségben történő értékesítésének elmulasztása 
csökkentette, a tervezettnél nagyobb mennyiség értékesítése viszont 
növelte a vállalat nyereségét.

A sokirányú követelmény egyidejű kielégítésére való törekvés 
következtében az állami erdőgazdaságok 1971-ben bevezetett új 
járulékrendszere rendkívül összetetté, áttekinthetetlenné vált.

A termelőszövetkezetek esetében az erdőfelújítási munkák forrásait 
és azok képzésének módját 1970 előtt általában a szövetkezetek állami 
támogatásának rendszerével foglalkozó kormányhatározatok és PM-FM, 
majd PM-MEM együttes rendeletek szabályozták. Ezekkel -  a felújítási 
hátrálékok növekedése miatti időszerűségre való tekintettel -  elsőként a 
termelőszövetkezetek 1965. évi állami támogatási rendszeréről szóló 
3004/7/1964. sz. kormányhatározat [30] és annak végrehajtási rendelete, 
az 1/1964. PM-FM. sz. együttes rendelet [31] foglalkozott. Az utóbbi 
úgy intézkedett, hogy „a termelőszövetkezetet saját kezelésű 
erdőfelújítási és ápolási költségeire olyan összegű állami támogatás illeti 
meg, amennyivel a tényleges szükséglet az erre a célra külön 
jogszabályban előírt módon, saját eszközökből tartalékolt összeget 
meghaladja.”

A termelőszövetkezetek 1967. évi állami támogatásáról szóló 
1/1966. PM-FM. sz. együttes rendelet [34] már számszerűsítette a 
szövetkezetek erdőművelési munkáinak saját forrását, s azt a tárgyévben 
kitermelt fatömeg után köbméterenként 10 (tíz) forintban határozta meg.

Ezt a rendelkezést a mezőgazdasági üzemek kedvezményeiről és 
támogatási rendszeréről szóló 2/1967 PM-MÉM. sz. együttes rendelet
[35] módosította. Az állami erdőgazdaságokhoz hasonlóan [27] az éves 
fakitermelés bruttó fatömegéhez kapcsolt, kötelező „erdőfenntartási 
tartalék”-képzés mértékét számottevően megemelte, és

a tölgy és bükk véghasználat és gyérítésre 60 Ft/m3-ben
az akác véghasználat és gyérítésre 40 Ft/m3-ben
az összes többi lombos véghasználat és gyérítésre 30 Ft/m3-ben 
a fenyő véghasználat és gyérítésre 50 Ft/m3-ben
a tisztításra, fafaj megkülönböztetés nélkül 10 Ft/m3-ben
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állapította meg. Érdemes megjegyezni, hogy az állami erdőgazdaságok 
ebben az időben -  a termelőszövetkezetekre is érvényes faárak mellett -  
a bruttó fakitermelésre vonatkoztatva 117 Ft/m3 erdőfenntartási járulékot 
fizettek. A termelőszövetkezetek esetében a 30/1968. MÉM-ÁH. sz. 
rendeletben [38] előírt műveleti egységárakkal számított tényleges 
erdőfenntartási költségnek a „tartalék”-ot meghaladó összegét a 
szövetkezetnek, állami dotáció formájában, megtérítették. Az 
erdőfenntartási munkák forrásképzésének ezt a rendszerét és mértékeit a 
2/1967 PM-MÉM. sz. együttes rendeletet követő rendelkezések is 
fenntartották, így ez gyakorlatilag 1968-1971. év végéig volt érvényben.

Az állami gazdaságok esetében a 42/1968. MÉM. sz. utasítás [37],
1968-ra érvényes hatállyal, lényegesen szigorúbb követelményeket 
támasztott. A föld feletti, kitermelt bruttó fatömeg után köbméterenként 
fizetendő erdőfenntartási járulékot az alábbiak szerint állapította meg:

Tölgy véghasználat és gyérítés után 180 Ft
Gyertyán véghasználat és gyérítés után 100 Ft
Cser és hazai nyár véghasználat és gyérítés után 80 Ft 
Akác, egyéb kemény lombos, valamint nemes nyár 
és egyéb lágy lombos végfelhasználat és gyérítés után 110 Ft
Fenyő véghasználat és gyérítés után 170 Ft
Tisztítás után, fafaj-megkülönböztetés nélkül 20 Ft.
Az utasítás előírta továbbá, hogy ha az így kiszámított összeg nem 

fedezi az illető állami gazdaság erdőfelújítási költségszükségletét, akkor 
a járulékbefizetést ennek megfelelően növelni kell.

1971-től kezdve az érvényes rendelkezések [28, 40] az állami 
gazdaságok járulékbefizetéseinek meghatározását az Állami Gazdaságok 
Országos Központja (ÁGOK) hatáskörébe utalták.

Az állami erdőgazdaságok járulékrendszerét 1972-ben a megváltozott 
körülményekhez való alkalmazkodás céljából módosították [142]:

-  A véghasználati termelésekből és gyérítésekből kikerülő vastag 
tűzifa összegyűjtésére ösztönző szankciót -  a tűzifaellátás terén 
bekövetkezett javulásra való tekintettel, s a veszteségforrások 
csökkentése érdekében -  hatályon kívül helyezték.

-  Az alapjárulék fafaj szerinti differenciálása és a 
vastagfakitermeléshez kapcsolt elvonása továbbra is érvényben maradt, 
egyes erdőgazdaságoknak a fenyőkitermelés alapjáruléka tekintetében 
való besorolását azonban -  a fenyő gömbfa termelési adójának 
csökkentésével összefüggésben -  módosították.
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-  A rönkértékesítéssel kapcsolatos járulékkedvezményeket -  az 
üzemek rönkellátása terén kialakult stabilitásra való tekintettel -  
megszüntették; a tűzifa-, rostfa- és a papírfa- értékesítéssel kapcsolatos 
kedvezmény azonban továbbra is érvényben maradt. Az Erdőkémia 
részére történő tűzifaszállítással összefüggő kedvezményt szintén 
megszüntették.

-  Az ellátási kedvezmények egy részének megszüntetésére való 
tekintettel az érintett erdőgazdaságok tételes erdőfenntartási járulékát 
csökkentették.

-  A kiegészítő járulék elszámolási rendszere érvényben maradt; a 
parkettléc- és a parkettaellátás terén kialakult problémák megoldása 
érdekében azonban e két választéknak a kiegészítő járulék számításánál 
alkalmazott redukciós tényezőjét számottevően csökkentették.

A termelőszövetkezeti erdőkben az erdőfelújítások támogatási 
keretének csökkentése miatt a felújítások biztonságos 
költségfedezetének megteremtése céljából a mezőgazdasági üzemek 
beruházásainak és termelési tevékenységének támogatásáról szóló 
37/1972. PM-MÉM. sz. együttes rendelet [134] a szövetkezetek 
erdőfenntartási tartalékképzési kötelezettségét 1972-re és 1973-ra is 
kiterjedő hatállyal -  az állami erdőgazdaságoktól eltérően -  a kitermelt 
bruttó fatömegre vonatkoztatva az alábbiak szerint megemelte:

Tölgy és bükk véghasználat és gyérítés után 120 Ft/m3
Akác véghasználat és gyérítés után 80 Ft/m3
Az összes többi lombos véghasználat és gyérítés után 60 Ft/m3 
Fenyő véghasználat és gyérítés után 100 Ft/m3
Tisztítás után, fafaj-megkülönböztetés nélkül 20 Ft/m3.
A tartalékképzés növelése elsősorban az anyagilag erős 

szövetkezeteket terhelte. A kedvezőtlen adottságú szövetkezetek ezen a 
téren kedvezményben részesültek; nekik az előírtak 50 %-ának megfelelő 
összegű erdőfenntartási tartalékot kellett képezniük. (A 
járulékrendszernek tehát a mezőgazdasági üzemeknél is volt az eltérő 
természeti adottságokból adódó jövedelemkülönbségek kiegyenlítését 
célzó szerepe!)

1973-ban, az új irányítási rendszer bevezetését követően első 
alkalommal, végre meglehetősen széleskörű faárrendezésre kerülhetett 
sor. Az árintézkedések azonban csak kis mértékben és inkább csak 
közvetve javították a kevésbé keresett fafajok egyébként is alacsony 
jövedelmezőségét. E fafajok feldolgozott termékeinek áremelése növelte 
volna ezek értékesítési nehézségeit, emiatt ezek áremelésére nem
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kerülhetett sor. Ezért e fafajok jövedelmezőségét 1973-ban ismét az 
erdőfenntartási járulékrendszer módosításával [142] kellett javítani. 
Ennek érdekében

-  a cser és azzal azonos csoportba sorolt többi kemény lombos 
fafaj alapjárulékát számottevően csökkentették,

-  az árrendezés ugyan elsősorban a fafeldolgozás 
jövedelmezőségét javította, mégis a feldolgozás további, erőteljesebb 
ösztönzése céljából általában jelentősen csökkentették a kiegészítő 
járulék redukciós tényezőit.

Az új redukciós tényezők -  az árrendezés során az 
erdőgazdaságok utókalkulációs adataira támaszkodva -  a fenyő 
fatermékek kivételével minden faipari termék előállítását preferálták. 
Ezek alapanyagértékét az utókalkulációkból levezetett átlagos értéknél 
jóval alacsonyabb értékkel vették számításba: Az építőipar és a bútoripar 
anyagellátásának javítása érdekében kiemelten preferálták a parkettléc és 
parketta, valamint a bútorléc és bútoralkatrész, s általában a magasabb 
készültségü termékek termelését.

1976-ban az erdőművelés elszámolási, finanszírozási és 
forrásképzési rendszerét is újból átfogóan módosították [40].

Az állami erdőgazdaságok 1971-ben életbe léptetett, majd 
többször módosított, áttekinthetetlen erdőfenntartási járulékrendszerét 
hatályon kívül helyezték. A járulékbefizetést a kitermelési tartalékok 
kihasználására való ösztönzés, illetve kényszerítő hatás erősítése céljából
-  nem a ténylegesen kitermelt, hanem az erdőgazdasági üzemtervekben 
kitermelésre előirányzott, tehát kitermelhető bruttó fatömeg alapján egy 
összegben -  de a természeti adottságok különbözősége miatt eltérő 
jövedelemhelyzet kiegyenlítése céljából -  továbbra is erdőgazdaságonként 
differenciáltan -  a MÉM állapította meg.

A differenciálás alapját a fakitermelésnek az ÉRTI által végzett 
fafájonkénti számítógépes önköltségelemzése képezte. A járulék 
fafajonkénti egységértékét (Ft/m3) a választékok tényleges árbevételi és 
közvetlen költség adatai alapján az egyes fafajokra, illetve 
fafaj csoportokra erdőgazdaságonként levezetett „fedezeti összeg”-nek 
(rezsi + nyereség + erdőfenntartási járulék) minden erdőgazdaságnál 
megközelítőleg azonos százalékában határozták meg. Ezeknek a fajlagos 
értékeknek az erdőgazdaság területén kitermelhető fatömegadatokkal 
való szorzásával és összegezésével határozták meg az egyes 
erdőgazdaságok tételes erdőfenntartási járulékbefizetési kötelezettségét. 
Az erdőfenntartási alapnak az új szabályozással bevezetett teher
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mentesítése következtében az állami erdőgazdaságok átlagos 
erdőfenntartási járulékbefizetése -  a bruttó fakitermelésre vonatkoztatva, 
a rendelkezésre álló adatok szerint -  az 1974. évi 101 Ft/m3-ről 82 
Ft/m3-re csökkent [81].

A termelőszövetkezeteknél és állami gazdaságoknál a 
járulékbefizetés alapja továbbra is a ténylegesen kitermelt bruttó 
fatömeg maradt. Ennek mértékét és befizetési rendjét az állami 
gazdaságok esetében az ÁGOK. állapította meg. A termelőszövetkezetek 
esetében a 2/1976. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet (40) az 1972. 
évinél magasabb, alábbi erdőfenntartási járulékoknak a szövetkezetek 
közös alapjába való befizetését írta elő:

Tölgy és bükk véghasználat és gyérítés után 150 Ft/m3
Nyár véghasználat és gyérítés után 50 Ft/m3
Összes többi lombos fafaj véghasználata és
gyérítése után 80 Ft/m3
Fenyő véghasználat és gyérítés után 150 Ft/m3
Tisztítás után, fafaj megkülönböztetés nélkül 20 Ft/m3
Az új szabályozás (elsősorban a kedvezőtlen adottságú szövetkezetek

kedvezményének megszüntetése) következtében a szövetkezetek átlagos 
erdőfenntartási járuléka az 1973-1975-ig érvényesült 53 Ft/m3-ről -  az 
állami erdőgazdaságokkal azonos szintre -  82 Ft/m3-re nőtt [81].

Az 1979-1990. évi időszakban az erdőfenntartási járulékrendszer 
lényegében nem változott. Egyéb megbízható adatok hiányában továbbra 
is az állami erdőgazdaságok fakitermelésének folyamatos önköltség
elemzésére támaszkodott, és az erdőművelési munkák összes 
költségszükségletével meghatározott összegű, erdőgazdaságonként az 
egyes fafajok „fedezeti összege” arányában differenciált elvonás maradt.

Az 5/1980. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [41] az állami 
erdőgazdaságokra vonatkozólag fenntartotta a járuléknak az 
üzemtervekben kitermelésre előírt bruttó fahozam, az állami gazdaságok 
és a termelőszövetkezetek esetében pedig a ténylegesen kitermelt bruttó 
fatömeg alapján, mindegyik esetben a természeti feltételek 
különbségének figyelembevételével történő, differenciált elvonását.

Az 1976. évi szabályozással ellentétben azonban lehetővé tette, hogy 
amennyiben a ténylegesen kitermelhető fahozam az erdőgazdaságon kívüli 
okból (elemi kár, hatósági intézkedés stb.) nem éri el az elvonás alapjául 
számításba vett mennyiséget, akkor a járulékbefizetés mértékét -  az 
illetékes erdőfelügyelőség javaslatára -  módosítani lehet.
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A járulék mértékét az állami erdőgazdaságok esetében a MÉM, az 
állami gazdaságok esetében az ÁGOK állapította meg, az 1976. évi 
szabályozáshoz hasonló módszerrel.

A termelőszövetkezetek által 1980. évben fizetendő 
erdőfenntartási járulék fajlagos, az 1976. évihez képest számottevően 
növelt értékeit a rendelet a következők szerint írta elő:

Tölgy és bükk véghasználat és gyérítés után 210 Ft/m3
Nyár véghasználat és gyérítés után 70 Ft/m3
Összes többi lombos fafaj véghasználata és 
gyérítése után 110 Ft/m3
Tisztítási fatömeg után, fafajra való tekintet nélkül 30 Ft/m3 
A 3/1981. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet [42] az 

erdőfenntartási járulék számítási alapjává -  minden erdőgazdálkodóra 
nézve -  az erdőgazdasági üzemtervekben kitermelésre előírt bruttó 
fahozamot tette. Ennek mértékét az állami erdőgazdaságokra 
vonatkozólag a MÉM a következő módszerrel állapította meg:

-  A természeti feltételek és a gazdálkodás színvonalából eredő 
különbségek kiegyenlítése céljából az erdőgazdaságokat hét földrajzi 
tájba sorolták: Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Kis-Alföld, Dunántúli
középhegység, Balaton-felvidék, Északi-középhegység, Nagy-Alföld.

-  Az erdőgazdaságok utókalkulációi és az egyes fafajok 
választék-összetételélére vonatkozó statisztikai adatai alapján az egyes 
választékok átlagos árbevételi és -  egyenértékszámok segítségével a 
választékokra bontott -  közvetlen költségadatok számítógépes 
feldolgozásával meghatározták az egyes fafajoknak a nyereséget, rezsit 
és az erdőfenntartási járulékot magába foglaló fajlagos (1 m3-re jutó) 
„fedezeti összeg”-ét. A számítást az ideiglenes jellegű ár- és 
költségváltozások hatásának kiegyenlítése céljából a három utolsó év 
átlagadataival végezték.

-  Az üzemtervek és a tényleges lehetőségek figyelembevételével 
az erdőfelügyelőségek megállapították az erdőgazdaságonként 
kitermelhető fafajonkénti fatömeget. Ezeknek az egyes erdőgazdaságok 
fajlagos fedezeti összegeivel való szorzásával és a szorzatok 
összegezésével nyerték az egyes erdőgazdaságokra vonatkozó, a 
kitermelhető fatömeg és az utolsó 3 év önköltségi adatai alapján 
számított fedezeti összeget.

-  Az erdőgazdaságonkénti és fafajonkénti fedezeti összegeket 
tájanként és országosan összegezték.
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-  Ezzel egyidejűleg az erdősítési és erdőművelési feladatok, s a 
tervezett erdőművelési egységárak alapján meghatározták az 
erdőfenntartási alap országos évi szükségletét. Ennek az erdőgazdaságok 
országos fedezeti összegével képezett hányadosa a fedezeti összegnek az 
erdőfenntartási járulékra eső részét adta.

-  Ezzel az egyes tájak fafajonkénti fedezeti összegét beszorozva 
az egyes fafajok tájankénti erdőfenntartási alaphányadát kapták, 
melynek a kitermelhető fatömegadatokkal való osztása az egyes fafajok 
tájankénti fajlagos erdőfenntartási járulékát adta.

-  Ennek az egyes erdőgazdaságok által kitermelhető fafajonkénti 
fatömegekkel való szorzata és a szorzatok összegezése az 
erdőgazdaságok tételes erdőfenntartási járulékát adta.

Az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek esetében a járulék 
megállapítása -  az önköltségelemzéshez és a fedezeti összeg 
kiszámításához szükséges adatok hiánya miatt is -  az állami 
erdőgazdaságokra levezetett fafajonkénti fajlagos mutatók alapján úgy 
történt, hogy az egyes állami gazdaságokra és termelőszövetkezetekre 
annak az állami erdőgazdaságnak a fajlagos mutatóit alkalmazták, 
amelyik megyébe az illető állami gazdaság vagy termelőszövetkezet 
tartozott.

Az 1985. évi szabályozás [43] az erdőfenntartási járulék számítási 
alapjaként -  a termelőszövetkezetek kivételével -  minden erdőgazdálkodó 
szervezetnél fenntartotta a hosszútávú erdőgazdasági üzemtervekben 
kitermelésre előírt bruttó fatömeget. A termelőszövetkezetek esetében 
azonban a számítás alapjává az éves fakitermelési tervben előírt bruttó 
fatömeget tette, s ezzel -  ha nem is a lehetőség szerinti, de legalább -  az éves 
kitermelési előirányzat teljesítésére ösztönzött. A járulékbefizetés összegét 
évenként, továbbra is -  minden gazdálkodó esetében -  a természeti feltételek 
különbségének figyelembevételével, differenciáltan állapították meg.

Az elvonás differenciálásának módszere azonban alapvetően 
módosult. Ebben két tényező játszott szerepet:

-  Az 1982-1983-ban bekövetkezett, és hatásában még 1984-1985- 
ben is érzékelhető, átmeneti világpiaci recesszió hatására az 
erdőgazdaságok és általában a fakitermelés jövedelmezősége visszaesett.

-  Részben a költségek emelkedése, részben pedig az 1985-ben 
bevezetett új erdőművelési árképzési módszer, az egységáraknak a 
tömegesen alkalmazott, mértékadó technológiák költségeire alapozott 
képzése következtében jelentősen megnőtt az erdőfenntartási alap 
szükséglete.
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A jövedelemcsökkenés oly mértékű volt, hogy a fakitermelés 
különbözeti járadéka nem fedezte az erdőfenntartási alap megnövekedett 
szükségletét. A korábbi módszer szerint egységesen, a fedezeti összeg 
arányában történő elvonás már egyes erdőgazdaságok egyébként is 
lecsökkent nyereségét terhelte volna. Ezt elsősorban a kedvezőbb 
körülmények között gazdálkodó erdőgazdaságok nem fogadták el, s 
azzal az indokkal, hogy az alap igénybevételének növekedése nem 
miattuk következett be, s az egységárak emelésének hasznát is ők 
kevésbé látják, azt kérték, hogy az erdőművelési árak emelésének terhét 
az alap igénybevétele arányában osszák meg.

Ennek alapján az 1985. évi szabályozás során az erdőfenntartási 
járulékelvonás differenciálására a következő kombinált módszert 
alkalmazták:

-  az erdőfenntartási alap szükségletének 80 %-át továbbra is a 
fakitermelés fedezeti összege arányában, az 1981-ben kidolgozott 
módszerrel,

-  az alap szükségletének 20 %-át pedig az erdőművelés 
erdőgazdaságonkénti, az 1985. évi szabályozással megállapított árakon 
számított összes értéke, vagyis az alap erdőgazdaságonkénti 
igénybevétele arányában vonták el az erdőgazdaságoktól.

A járulék e két összetevőjének erdőgazdaságonkénti összege 
alapján állapították meg az elvonásnak a termelőszövetkezeteknél és az 
állami gazdaságoknál is érvényesített fajlagos megyei értékeit.

Az 1988-ban életbe léptetett 17/1987. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes 
rendelet [84] az elvonás alapját és módját újból módosította. Előírta, 
hogy

-  az erdőfenntartási járulékbefizetési kötelezettséget -  minden 
erdőgazdálkodó szervezetre egységesen -  nem a hosszúlejáratú 
erdőgazdasági üzemtervekben előírt kitermelési lehetőség, hanem az 
éves fakitermelési tervben, illetve póttervben előírt bruttó fatömeg 
alapján, továbbra is a természeti feltételek különbségének 
figyelembevételével, differenciáltan kell megállapítani;

-  ha a tényleges fakitermelés az éves tervben és póttervben előírt 
mennyiséget meghaladja, akkor -  a különbözet mértékéig -  az év végi 
leszámoláskor pótjárulékot kell kivetni;

-  az éves fakitermelési terv és pótterv alapján megállapított 
járulékot akkor is be kell fizetni, ha a terv végrehajtásában lemaradás 
következik be, kivéve, ha a lemaradás nem az erdőgazdálkodó 
mulasztásának tulajdonítható.
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Az elvonásnak a természeti feltételek különbsége alapján történő 
differenciálása terén az új szabályozás visszatért az 1983-ig alkalmazott 
módszerhez: az erdőfenntartási alap szükségletét teljes egészében a 
fakitermelés fafajonként és földrajzi tájanként levezetett fedezeti összege 
arányában vonták el az erdőgazdálkodóktól.

Az 1990-ben életbe léptetett új szabályozás [44] a finanszírozás 
forrásfedezetének meghatározása terén lényegében fenntartotta a 
17/1987. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet előírásait.

210



FO R R Á SM U N K Á K

Rövidítések
ÁGEM. É. Állami Mező- és Erdőgazdaságok Értesítője
Érd. É. Erdészeti Értesítő
MÉM. É. Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő
Mg. É. Mezőgazdasági Értesítő
MK. Magyar Közlöny
OSZK. Országos Széchényi Könyvtár. Az utána következő szám a

könyvtári „jelzet” száma s az oldalszám.
PK. Pénzügyi Közlöny
Tg. É. Tervgazdasági Értesítő
UMKL. Új Magyar Központi Levéltár. Az utána következő római

számok és betűjelzések a hivatkozott iratcsomag
„törzsszám”-át, dobozszámát és az irat iktatószámát jelzik.

VÉ. Vízügyi Értesítő
A közlönyök rövidített megnevezése után következő számok az 
évfolyamot és annak oldalszámát jelölik.

Forrásmunkák a hivatkozási számok sorrendjében
[1] Dr. Pankotai Gábor személyes visszaemlékezései.
[2] Irányelvek a beruházások előirányzásához és elszámolásához. 

Tg. É. 1949. 8.o.
[3] OT kiadvány: Állami mezőgazdasági üzemek 1950. évi 

részlettervei. Erdőgazdasági üzemi részletterv. OSZK. 183.102.,
134.0.. 121.0., 132.0.

[4] MÁLLERD: 8000/1949. III. sz. Utasítás az erdőművelés körébe 
tartozó tervek és elszámolások összeállítására. OSZK. 172.322.

[5] OT kiadvány: 1951. évi beruházási részlettervek. OSZK. 
198.665, 3., 26. és 57.o.

[6] OT kiadvány: 1951. évi mezőgazdasági üzemi részlettervek: 
Állami erdőgazdaságok. OSZK. 203.319, 27-28.o., 69-70., 65. és
83.0.

[7] ÉRTI közleményei, 7.szám: Dr. Farkas Vilmos: Az 
erdőgazdasági önköltségszámítás üzemgazdasági alapelvei. 
OSZK. 184.681, ll.o .

[8] Vállalati tervezés: Állami gazdaságok és erdőgazdaságok 
tervezése, 1952. PM kiadvány. OSZK. 24.142 B/5, 207-209. és
242.0.

211



[9] Erdősítési költségvetések jóváhagyása. UMKL. FM Erdészeti 
Főo., XIX-K-l-hh, lO.doboz, ikt.sz. XIV-20-6/9.11.16/1954.

[10] A Dunántúli Erdők Igazgatóságának a tervkészítéssel kapcsolatos 
előzetes tájékoztató utasítása. UMKL. FM.Érd.Főo., XIX-K-1- 
hh, 14.doboz, ikt.sz.XIV-661-19/1954

[11] ÉRTI: Ivánci fenyőnevelőtelep költségvetése. UMKL. 
FM.Erd.Főo., XIX-K-l-hh, 14.doboz, ikt.sz.XIV-661-24/1/1954.

[12] Az 1954. évi erdőművelési elszámolások rendjének 
szabályozása. UMKL. FM.Erd.Főo. XIX-K-l-hh, lO.doboz, 
ikt.sz. XIV-20-6/50/1954.

[13] 152/1954. FM. sz. utasítás az erdőművelési és fásítási tervezés új 
rendjéről. Mg É. 1954. 677-680.o.

[14] Erdősítési költségvetések jóváhagyása. UMKL. FM.Érd.Főig. 
XIX-K-l-hh. lO.doboz, ikt.sz. XIV-20-6/17/1954.

[15] Csemetekert létesítés. UMKL. ÁGEM. Erd.Főo., XIX-K-2-a, 49. 
doboz, ikt. sz. 6616/1953.

[16] Módszertani utasítás az állami erdőgazdaságok 1956/57. évi 
vállalati részletterveinek elkészítéséhez. OEF kiadvány OSZK. 
C-19.0. 12, 16.o„ 15.o„ 57.0.

[17] 57/1954. OT. sz. utasítás a beruházási fogalmak alkalmazásáról. 
Tg. É. 1954. 327.0.

[18] 46/1956. OEF. sz. utasítás a korhatár feletti állományokban 
erdőfenntartási alapból végezhető tisztítási munkák 
engedélyezéséről. Érd. É. 1956. 195.0.

[19] 22/1957 OEF. sz. utasítás előhasználati állományok létesítéséről. 
Érd. É. 1957. 108.0.

[20] Az erdőművelés elszámolási rendje egyes rendelkezéseinek 
végrehajtása. Érd. E. 1961. 84.o.

[21] 25/1960. OEF. sz. utasítás az erdőművelés elszámolási rendjéről 
és ügyviteléről. Érd. É. 1960. 130.o.

[22] 24/1965. OEF. sz. utasítás az állami erdőgazdaságok 1965/66. 
gazdasági évi tervező munkájának rendjéről, Érd. É. 1965. 155-
156.0.

[23] 21/1961. OEF. sz. utasítás a korhatáron felüli tisztítások 
tervezéséről. Érd. É. 1961. 115.0.

[24] 44/1963. OEF. sz. utasítás a tisztítási korhatárok módosításáról. 
Érd. É. 1963. 187.0.

212



[25] 29.271/1963. OEF sz. leirat: Az állami erdőgazdaságok és 
erdőgazdasági szakvállalatok 1963/64. évi tervező munkájának 
rendje és időbeosztása.

[26] 10/1964. OEF. sz. utasítás az erdőművelési munkák elszámolási 
rendjéről. Érd. É. 1964. 51.-52.0.

[27] 42/1967 MÉM. sz. utasítás az erdőművelési munkákról és azok 
1967-70. évi elszámolási és finanszírozási rendjéről. MÉM. É. 
1967 1074-1089.O.

[28] 32/1970. MÉM. sz. utasítás egyes erdőművelési munkákról, azok 
elszámolási és finanszírozási rendjéről. MÉM. É. 1970. 1207-
1218.0.

[29] 9/1971. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet az erdőművelési 
munkákról, finanszírozási és elszámolási rendjükről. MÉM. É.
1971. 561-578.0.

[30] 3004/7/1964. Korm. sz. határozat a termelőszövetkezetek 1965. 
évi állami támogatásának rendszere. Mg. É. 1964. 715.0.

[31] 1/1964. PM-FM. sz. együttes rendelet a termelőszövetkezetek 
1965.évi állami támogatásáról. Mg. É. 1964. 723.0.

[32] 44/1965. FM. sz. utasítás a termelőszövetkezetekben a fásítási és 
erdőtelepítési munkák 1966. évi. végrehajtásáról. Mg. É. 1965. 
718-719.0.

[33] 3004/9/1966. Korm. sz. határozat a termelőszövetkezetek 1967. 
évi állami támogatásáról. Mg. É. 1966. 867.0.

[34] 1/1966. PM-FM. sz. együttes rendelet a termelőszövetkezet 
1967. évi állami támogatásáról. Mg. É. 1966. 874.0.

[35] 2/1967 PM-MÉM. sz. együttes rendelet a mezőgazdasági 
üzemek kedvezményeinek és támogatásának rendszeréről. MK. 
1967. 1039.o.

[36] 9/1967 FM. sz. utasítás a termelőszövetkezetekben a fásítási 
erdőtelepítési és erdőfelújítási munkák 1967. évi állami 
támogatásáról. Mg. É. 1967 169.0.

[37] 42/1968. MÉM. sz. utasítás az állami gazdaságok erdőművelési 
munkáiról és azok elszámolási és finanszírozási rendjéről. MÉM. 
É. 1968. 753-754.0.

[38] 30/1968. MÉM-ÁH. sz. rendelet egyes erdőtelepítésekkel és 
fásításokkal kapcsolatos díjakról. MÉM. É. 1968. 927-939.0.

[39] 1/1973. MÉM. sz. utasítás az egyes erdőművelési munkákról, 
azok elszámolási és finanszírozási rendjéről szóló 32/1970 
MÉM. sz. utasítás módosításáról. MÉM. É. 1973. 1-6.0.

213



[40] 2/1976. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet az erdőművelési 
munkák pénzügyi forrásainak képzéséről és finanszírozási 
rendjéről. MÉM. É. 1976. 36-51.0.

[41] 5/1980. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet az erdők 
fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről. MÉM. É. 
1980. 143-157.0.

[42] Az erdők fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről szóló, 
3/1981. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelettel módosított és 
kiegészített 5/1980. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet hatályos 
szövege. MÉM. É. 1981. 444-459.0.

[43] 16/1985. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet az erdők 
fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről. MÉM. É. 
1985.682-698.0.

[44] 2/1990. (1.23.) MÉM-PM együttes rendelet az erdők fenntar
tásának és bővítésének pénzügyi rendjéről szóló 16/1985. 
(XII.28.) MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet módosításáról.

[45] 103/1955. OEF sz. utasítás az 1955-60. évi legfontosabb 
erdősítési és fásítási feladatokról. Érd. É. 1955. 398.0.

[46] A 3 év alatt végzett erdősítések állapotának, pótlási 
szükségletének felmérése. UMKL. ÁGEM. XIX-K-2-a, ó.doboz, 
ikt.sz. 6613-58/1952.

[47] 6615-69/1952. ÁGEM. sz. utasítás az erdősítések minősítéséről. 
ÁGEM. É. 1952. 596-597.0.

[48] 89. sz. ÁGEM. utasítás az erdősítési alapokmány bevezetéséről. 
ÁGEM. É. 1953. 94.0.

[49] 129. sz. ÁGEM. utasítás a fafajok megválasztásáról. ÁGEM É. 
1953. 311.0. és UMKL. ÁGEM. XIX-K-2-a, 49.doboz. ikt.sz.
6616-70/1953.

[50] Veszprémi Állami Erdőgazdaság levele a 129. sz. ÁGEM. 
utasítással kapcsolatban. UMKL. ÁGEM. XIX-K-2-a, 49.doboz, 
ikt.sz. 6616-38/1953.

[51] Közlemény: Az erdőművelési értekezlet tapasztalatairól és 
megállapításairól. Érd. É. 1958. 240.o.

[52] 6619-40/1953. sz. miniszteri utasítás az erdősítések 
eredményességének megállapításáról, ÁGEM. É. 1953.477.0.

[53] Az erdészeti főigazgató 95/E/l954. sz. utasítása az erdősítések 
minősítési eljárásának újbóli szabályozásáról. Mg. É. 1954. 810-
811.0.

214



[54] 158/E/l 953. sz. főigazgatói utasítás a mezőgazdaságilag 
előművelt területek szántásáról. UMKL. ÁGEM. XIX-K-2-a, 49. 
doboz, ikt.sz. 6616-78/1953.

[55] 8/E/1954. sz. főigazgatói utasítás a tisztítási munkák 
minősítésének bevezetéséről. Érd. É. 1954. 43.o.

[56] 75/E/1954. OEF. sz. utasítás a vállalati részlettervek készítéséről. 
UMKL. FM.Erd.Főo., XIX-K-l-hh, 11.doboz ikt.sz. XIV-20- 
91/1954.

[57] 32/1955. OEF. sz. utasítás az ötéves terv folyamán végzett 
erdősítések felülvizsgálatáról. Érd. É. 1955. 96.o.

[58] 80/1955. OEF sz. utasítás az erdőművelési alaptervek 
készítéséről és az elvégzett erdőművelési munkák kötelező 
műszaki átvételéről, valamint minősítéséről. Érd. É. 1955. 332-
334.0.

[59] 108/1955. OEF. sz. utasítás az erdőművelési alaptervek 
készítéséről és az elvégzett erdőművelési munkák kötelező 
műszaki átvételéről, valamint minősítéséről szóló 80/1955. OEF. 
sz. utasítás módosításáról. Érd. É. 1955. 413-414.0.

[60] Jelentés a tervhitelek felhasználásáról. UMKL. MÁLLERD, 
XIX-K-l-gg, 73.doboz, ikt.sz. 188.720/1948. és 189.893/1948.

[61] 369-42/1952. ÁGEM. sz. utasítás az állami erdőgazdaságok év 
végi leltározása és 1952. évi mérlegbeszámolója. ÁGEM. E. 
1952. 806.O.

[62] MSZB vizsgálati jelentés a soproni erdőgazdaságnál végzett 
vizsgálatról. UMKL. ÁGEM., XIX-K-2-a, 41.doboz, ikt.sz. XIV-
6617-74/1953.

[63] Erdőművelési elvonási alap befizetése. UMKL. ÁGEM., XIX-K-
2-a, ó.doboz, ikt.sz. 6612-17/1952.

[64] 19/1952. FM. sz. rendelet. UMKL. ÁGEM., XIX-K-2-a, 
18.doboz ikt.sz .6617-22/1952.

[65] 2028/11/1954. MT. sz. határozat a tisztítási korhatár 
felemeléséről. UMKL. FM.Erd.Főo., XIX-K-l-hh, lO.doboz, 
iktsz. XIV-20-6/32/1954.

[66] Vadkárelhárító kerítések szabályozása. UMKL. OEF. XIX-K-13 
50.doboz, ikt.sz. 661-239/1956.

[67] 33/1957 OEF. sz utasítás az erdősítések eredményességének 
értékeléséről és premizálásáról. Érd. É. 1957. 145.0.

[68] 43/1958. OEF. sz. utasítás az erdőművelési kötelezettségek 
számbavételéről és nyilvántartásáról. Érd. E. 1958. 185.0.

215



[69] 19/1959. OEF sz. utasítás az elmaradt tisztítások 
felszámolásának befejezéséről. Érd. E. 1959. 62.o.

[70] 21/1959. OEF. sz. utasítás a vágásterületek felújításáról és az 
erdőtelepítések fokozásáról. Érd. É. 1959. 75-76.0.

[71] Élüzemcélkitűzések 1957/58. évre. Érd. É. 1958. 37.o.
[72] Élüzemcélkitűzések 1961/62. évre Érd. É. 1962. 23.o.
[73] Közlemény: A nyereségrészesedést és vállalatfejlesztési alap 

mértékét befolyásoló tényezők. Érd. É. 1958. 107.O.
[74] Körlevél: Rontott erdők átalakítása. Érd. É. 1960. 27.o.
[75] 83/1968. MÉM. sz. utasítás az erdőművelési munkákról és azok 

1967-70. évi elszámolási és finanszírozási rendjéről szóló 
42/1967. MÉM. sz. utasítás kiegészítéséről MÉM. É. 1968. 1405-
1410.O.

[76] 32/1969. MÉM. sz. utasítás az erdőművelési munkákról és azok 
1967-70. évi finanszírozási rendjéről kiadott 42/1967. MÉM. sz., 
valamint az azt kiegészítő 83/1968. MÉM. sz. utasítás egyes 
rendelkezéseinek módosításáról, illetve kiegészítéséről. MÉM. É.
1969. 697-698.0.

[77] 26/1970. MÉM. sz. rendelet az erdők osztályozásáról, MÉM. É.
1970. 1197-1199.0.

[78] 1045/1970. Korm. sz. határozat a mezőgazdasági üzemek és az 
élelmiszeripar egyes ágainak szabályozó rendszeréről. MÉM. É. 
1970. 1012.o.

[79] Tájékoztató a népgazdaság és a fagazdaság 1972. évi 
fejlődéséről, az 1973. évi terv célkitűzéseiről és a szabályozó 
rendszer változásairól, MÉM kiadvány 33-34. és 36.o.

[80] Tájékoztató az 1974. évi népgazdasági terv fagazdasági 
célkitűzéseiről. MÉM kiadvány 37.o.

[81] HALÁSZ A.: A vállalati és népgazdasági érdekek kapcsolata a 
fagazdaságban. Vezetés (MÉM Információs Központ Kiadványa)
1972. 4. szám, 235.0.
Tájékoztató az V ötéves terv és az 1976. évi népgazdasági terv 
erdőgazdasági és faipari célkitűzéseiről. MÉM kiadvány, 25.-29. 
és 67-68.0.
HALÁSZ A.: 4. Tervgazdálkodás. In „Magyar Erdészet 1954- 
1979” Szerk.: Keresztesi. Budapest, Akadémiai Kiadó, 82.o.

[82] 1961. évi VI. törvény a mezőgazdasági rendeltetésű földek 
védelméről, 11.§. MK. 1961. 989.0.

216



[83] 4/1983. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet az erdők 
fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről szóló 5/1980. 
MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet módosításáról. MÉM. É. 
1983. 179.0.

[84] 27/1981. MÉM. sz. rendelet az erdőkről és vadgazdálkodásról 
szóló 1961. évi VII. törvény és a 73/1981. MT. sz. rendelet 
végrehajtásáról. MK. 1981. 1379.o.

[85] 17/1987 MÉM-PM-ÁH. sz. rendelettel módosított 16/1985. 
MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet hatályos szövege. MÉM. É. 
1988.314-329.0.

[86] Erdőművelési elszámoló egységárak megállapítása 1954. évre. 
UMKL. FM.Erd.Főo., XIX-K-l-hh, W.doboz, ikt.sz. XIV-661- 
119/1954.

[87] 1952. IV negyedévi operatív terv jóváhagyása. UMKL. ÁGEM., 
XIX-K-2-a, 6.doboz, ikt.sz. 6612-3/14/1952.

[88] Többlet engedélyezése más erdőgazdaság terhére. UMKL. 
ÁGEM. XIX-K-2-a, 49.doboz, ikt.sz. 6616-83/1953.

[89] Előrehozás engedélyezése. UMKL. ÁGEM., XIX-K-2-a, 
49.doboz, ikt.sz. 6616-75/1/1953.

[90] Többlet munka engedélyezése. UMKL. ÁGEM., XIX-K-2-a, 
49.doboz, ikt.sz. 6616-3/75/1953.

[91] Javaslat gazdasági éves tervezésre való áttérésre. UMKL. 
ÁGEM., XIX-K-2-a, ó.doboz, ikt.sz. 6612-42/1952.

[92] Áttérés a naptári éves tervezésre. UMKL. FM.Erd.Főo. XIX-K- 
l-hh, lO.doboz, ikt.sz. XIV-20-6/33/1954.

[93] 4/1952. FM. sz. rendelet erdőtelepítő állomások létesítéséről 
MK. 1952. 118-119.0.
25/1952. FM. sz. rendelet újabb erdőtelepítő állomások 
létesítéséről. MK. 1952. 325.0.
52/1952. FM. sz. utasítás újabb erdőtelepítő állomások 
létesítéséről. MgÉ. 1952. 569.0
95/1952. FM. sz. utasítás újabb erdőtelepítő állomások 
létesítéséről. Mg. É. 1952. 835-836.0.

[94] Az ETÁLL-ok 1953. őszi fásítási tervösszesítőinek összeállítása. 
UMKL. ÁGEM., XIX-K-2-a, 54.doboz, ikt.sz. 6619-137/ 1953.

[95] 201-4/193/1955. OEF. sz. utasítás az OVF által beruházási hitel 
terhére végzett fásítások országos egységárainak 
megállapításáról. VÉ. 1955. 204-207.o. és Érd. É. 1955. 400.o

217



[96] Útmutató az erdőművelés új kísérleti elszámolási rendszeréhez. 
ÉRTI Alpokaljái Kísérleti Állomás levéltára. 102.doboz.

[97] Állami erdőgazdaságok kötelező számlakerete, 1960. PM 
kiadvány. OSZK. B-37.065, 132.0.

[98] Az erdőművelési munkák finanszírozása. Az OEF 
főkönyvelőségének közleménye. Érd. E. 1960. 187.0.

[99] Állami erdőgazdaságok mérlegbeszámolójának összeállítása, 
1962. PM kiadvány. OSZK. B-46. 846, 60.o.

[100] Közlemény: Az erdő- és vadgazdálkodás viszonya. Érd. É. 1961.
117.0.

[101] Körlevél: Állami erdőgazdaságok 1961/62. gazdasági évi tervező 
munkájának rendje. Érd. É. 1961. 172.o.

[102] 26/1961. OVF utasítás a vízügyi igazgatóságok kivitelezésében 
végzett fásítási beruházások 1960. évi egységárainak 
megállapításáról. VÉ. 1961. 87-89.0.

[103] Az OEF vezetőjének és a MEDOSZ elnökének felhívása az 
állami erdőgazdaságokhoz az 1960. évi tervfeladatok 
teljesítésére. Érd. É. 1960. 46.o.

[104] Közlemény: Az állami erdőgazdaságok és erdőgazdasági 
szakvállalatok 1965/66. gazdasági évi munkájának értékelése. 
Érd. É. 1966. 227.0.

[105] HALÁSZ, A: Az erdőgazdaságok új irányítási rendszerének 
legfontosabb elemei. Az Erdő, 1968. 154-166.0.

[106] 8/1970. MÉM. sz. utasítás az erdőművelési munkákról és azok 
1967-70. évi elszámolási és finanszírozási rendjéről kiadott 
42/1967. MÉM. sz. utasítás módosításáról. MÉM. É. 1970.
169.0.

[107] Tájékoztató az erdőtelepítések és fásítások célcsoportos állami 
beruházási keretből való részleges finanszírozásának pályázati 
feltételeiről. MÉM. É. 1981. 599-600.O.

[108] 22/1983. MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet az erdők 
fenntartásának és bővítésének pénzügyi rendjéről szóló 5/1980. 
MÉM-PM-ÁH. sz. együttes rendelet módosításáról. MÉM. É. 
1983. 955.0.

[109] Vállalati tervezés: Állami gazdaságok és erdőgazdaságok 
tervezése, 1953. Számviteli Főiskola kiadványa. OSZK. 24.142- 
b/7, 115.0.

[110] Jóváhagyott béralappal kapcsolatos problémák. UMKL. ÁGEM., 
XIX-K-2-a, 49.doboz, ikt.sz. 6616-3/22/1953.

218



[111] Hitelnyitással kapcsolatos probléma. UMKL. OEF., XIX-K-13, 
3.doboz, ikt.sz. 201-3/56/1955.

[112] Tervteljesítés kiértékelése. UMKL. ÁGEM., XIX-K-2-a, 18. 
doboz, ikt.sz. 20.113-10/1952.

[113] Beruházási normatívák az 1955-60. évi ötéves tervhez. UMKL. 
OEF., XIX-K-13, 4.doboz, ikt.sz. 201-176/1955.

[114] A termelői árak megállapításánál figyelembe vehető nyereség. 
UMKL. OT, XIX-A-16-a, 586. doboz, 281. csoport: Árügyek.

[115] Erdőművelési egységárak összesítő kimutatásának megküldése. 
UMKL. OEF, XIX-K-13, 38.doboz, ikt.sz. 202-3/45/1956.

[116] Jelentés az OEF felügyelete alá tartozó vállalatok 1955/56. II. 
negyedévi tervteljesítéséről. UMKL. OT, XIX-A-15-b, 
1414.doboz: Mérlegbeszámolók 1955-56.

[117] Az OEF 1955. évi mérlegbeszámolója. UMKL. OT, XIX-A-16- 
b, 1083.doboz.

[118] KISS L.-MOLNÁR F Erdősítési munkák önköltségelemzése 
Dél-Somogyban. Az Erdő, 1967 241-246.0.

[119] KISS L.-MOLNÁR F.: A célállományok különbözőségének 
hatása az erdőfelújítás pénzügyi eredményére. Az Erdő, 1967 
312.-316.0.

[120] A célállományok erdősítési egységárainak vizsgálata. Előadás az 
1969. márciusi tudományos ülésszakon. ÉRTI Alpokaljái 
Kísérleti Állomás levéltára, 63 .doboz.

[121] Dr.SOPP L.: Kísérlet az erdősítés önköltségének megállapítására. 
Az Erdő, 1968. 10-15.o.

[122] Tájékoztató a népgazdaság negyedik ötéves tervének fagazdasági 
célkitűzéseiről és a gazdasági szabályozó rendszer 
továbbfejlesztéséről. MÉM kiadvány, 1970. 46-47.0.

[123] 46/1975. PM sz. rendelet a mezőgazdasági nagyüzemek és a 
vízgazdálkodási társulatok saját vállalkozásban végzett 
beruházási teljesítményértékének megállapításáról. PK., 1975.
426.0.

[124] 41/1954. FM-PM sz. együttes utasítás az erdőtelepítő állomások 
megszüntetéséről szóló minisztertanácsi határozat 
végrehajtásáról. Mg. É. 1954. 192-197.0.
1002/1954. MT. sz. határozat az erdőtelepítő állomások 
megszüntetéséről. MK. 1954. 3-4.o.

219



[125] 1012/1958. Korm. sz. határozat a fásításokhoz szükséges 
facsemeték, suhángok és sorfák ingyenes juttatásáról. Érd. E. 
1958. 106.O.
23/1958. OEF. sz. utasítás az 1012/1958. Korm. sz. határozat 
végrehajtásáról. Érd. É. 1958. 128-130.o.

[126] BARLAI E.: A termelői árrendszer hatásának tapasztalatai a 
faiparban. Közgazdasági Szemle, 1955. 89-97.0. és 1955. 1458-
1467.0.

[127] 3052/1956.(1.17.) MT. sz. határozat a faárak rendezéséről.
[128] Az OEF 1955/56. évi terve. UMKL. OT XIX-A-16-b, 

1083.doboz
[129] 20/1956. OT. sz. utasítás a beruházási fogalmak alkalmazásáról 

szóló utasítások módosításáról. Tg. É. 1956. 444.0.
[130] 1956. 1.20-i jegyzőkönyv: Az új faárak 1956. február 1-i 

bevezetése az OEF területén. UMKL. OT, XIX-A-16-a, 
602.doboz, ikt.sz. 281/XXVIII.

[131] 22/1956. OEF sz. utasítás az erdőművelési munkák elszá
molásáról. Érd. É. 1956. 106-107.o.
211/S/1956. sz. OT levél az OEF-nek: Az erdőművelési munkák 
pénzügyi bonyolítása. UMKL. OEF, XIX-K-13, 39.doboz, ikt.sz. 
202-5/124/1956.

[132] HALÁSZ A.: Hozzászólás az OEE 1973. évi közgyűlésén. Az 
Erdő,1973. 455-457

[133] HALÁSZ A.: A vállalati tevékenység közgazdasági szabályo
zása. Az Erdő, 1973. 545-551.0.

[134] 37/1972. PM-MÉM. sz. együttes rendelet a mezőgazdasági 
üzemek beruházásainak és termelő tevékenységének 
támogatásáról szóló 43/1970. PM-MÉM. sz. együttes rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről. MK. 1972. 1075.o.

[135] Az állami erdőgazdaságok 1951. évi évzáró számadása. ÁGEM. 
É. 1952. 9.o.

[136] 365-22/1952. ÁGEM. sz. utasítás az államerdészeti kezelésbe 
vett erdőkkel kapcsolatos elszámolásokról. ÁGEM. É. 1952.
35.0.

[137] 365-147/1952. ÁGEM. sz. rendelkezés az 1952. évi 
erdőgazdasági számlakeret egyes kérdéseinek szabályozásáról. 
ÁGEM. É. 1952.434.0.

[138] 7/1959. OEF. sz. utasítás az erdőfenntartási járulék 
megállapításáról. Érd. É. 1959. 32.o.

220



[139] HALÁSZ A.: Az új mechanizmus első évének eredményei és 
tapasztalatai a fagazdaság területén. Az Erdő, 1969. 193-203.o.

[140] 35/1970. MÉM. sz. utasítás az állami erdőgazdaságok 
erdőfenntartási járulék-rendszeréről. MÉM. É. 1970. 1326-
1331.0.

[141] 30/1970. MÉM. sz. utasítás az erdőfenntartási 
járulékkedvezményről. MÉM. É. 1970. 1044.o.

[142] 4/1972. MÉM. sz. utasítás az állami erdőgazdaságok 
erdőfenntartási járulékrendszeréről szóló 35/1970. MÉM. sz. 
utasítás módosításáról. MÉM. É. 1972. 26.0.

[143] 2/1973. MÉM. sz. utasítás az állami erdőgazdaságok 
erdőfenntartási járulékrendszerérői szóló 35/1970. MÉM. sz. 
utasítás módosításáról. MÉM. É. 1973. 6-7.0.

221



MELLÉKLETEK

223



1. sz. melléklet

A bruttó termelői árak összetevői 1951-1959-ben

M egnevezés Fuvarátalány
Termelői 

forgalmi adó, %

Elosztó 
kereskedelm i 

ju ta lék , %
Mértékegység 1951 1959 1951 1959 1959

Erdei fa te rm ék ek
Rönk, kemény lombos Ft/m3 - 78 - - -

lágy lombos és fenyő - 60 - - -

Cölöpfa, állványfa, kem ény »? - 78 ~ 40 2
lágy és fenyő - 60 - 40 2

Vezetékoszlop, kem ény , , - 78 - 50 2
lágy és fenyő - 60 - 50 2

Bányafa, pillérfa, bányadorong, kemény - 62 - - -

lágy és fenyő - 48 - - -

Papírfa, bükk Ft/üm 3 - 50 ~ - -

lágy és fenyő - 40 - - -

Rúdfa, kemény Ft/l 00 fm - 70 ~ 10 2
lágy - 50 ~ 10 2
fenyő — 50 - 30 2

Kivágás, kemény Ft/m3 - 78 - - -

lágy és fenyő - 60 - - -

Sarangolt szerfa Ft/t - 61 — — —

Tűzifa, egységes vastag Ft/q 5,10 6,10 31 8 -

vékony „ 5,10 6,10 12 8 -

Erdei fag y ártm án y o k
Faragott gerenda, kem ény Ft/m3 - 78 - 40 2

lágy és fenyő - 60 - 15 2
Bányászati fagyártm ányok, kem ény - 78 - -

lágy és fenyő - 60 — - -

Szőlőkaró (hasított), kemény Ft/l 000 db - 180 - - -

Fűrészipari te rm ék ek
Fűrészáru, tölgy, kőris Ft/m3 - 83 33 23 2

gyertyán, akác - 83 33 24 2
juhar, szil - 83 33 20 2
éger, hárs, cser í} - 83 33 12 2
dió, nyár, fűz, nyír - 83 33 — 2
bükk és egyéb lombos - 83 33 18 2
fenyő „ - 35 33 15 2

Parkettléc » 60 80 - - -

Bányaszéldeszka, lombos, széles Ft/l 000 fm 160 180 33 - -

keskeny 160 130 33 -

fenyő ,, 120 150 10,5 - -

Talpfa (fűrészelt) tölgy és szil Ft/m3 60 80 - 35 -

bükk ,, 60 80 - 45 -

akác, cser 60 80 - 52 -

fenyő 55 80 ~ 42 -

Donga (fűrészelt), ászok, boros, sörös 60 80 33 ~ -

élelm iszer ,, 60 80 33 20 -



1. sz. melléklet folytatása

M egnevezés Fuvarátalány
Termelői 

forgalmi adó, %

Elosztó 
kereskedelmi 

jutalék, %
M értékegység 1951 1959 1951 1959 1959

L em ezipart te rm é k e k
Enyvezett lemez, nedves eljárás Ft/m3 50 43 - 4 2

száraz eljárás 50 43 35,5 - 2
Bútorlap yy 40 25 23,5 - 2
Székülés és háttám la yy 75 50 39 ~ 2
Színfurnír, dió Ft/m2 - 0,10 72 - 2

mahagóni - 0,10 72 23 2
tölgy >■> - 0,10 72 7 2
egyéb 9) - 0,10 72 16 2

Vakfiim ír - 0,20 41 - 2
Farostlemez Ft/m3 - 43 - - 2
Faforgácslap - 25 - - 2
M egjegyzés:
1. A termelői forgalmi adó és az elosztó kereskedelmi ju talék  a bruttó leadóállomási termelői ár % -ában.
2. A faragott talpfa és a hasított donga fuvarátalánya 90 Ft/m3.
3. A fuvarátalányt 1951-re vonatkozólag az árszabályozásról szóló 600.200/1951. OT-ÁH sz. rendelet mellékleteként 

kiadott "Országosan Egységes Árak Je g y zék é in ek  140. sz. kötete, illetve a tűzifaárakat szabályozó 600.240/1951. 
(Tg. É. XII. 30.) OT-ÁH sz. rendelet (1 1.§ l.bek .) szabályozta. 1959-re vonatkozólag a hivatalos árjegyzékben (67. és 
68. kötet) közölték.

4. A term elői forgalm i adókulcsokat 1951-re vonatkozólag az 1/1952. (1.5.) PM sz. rendelet (P.K. 1952. 2-3. sz.) 
szabályozta. 1959-re vonatkozólag -  a fuvarátalánnyal együtt -  a hivatalos árjegyzékekben közölték.

5. A fenyő fűrészáru leadóállom ási árainak összetevői 1968-1982-ig a következők:
1968-73 1976 1980-82

Fuvarátalány Ft/m 3 46 
Elosztó kér. ju talék , %  2,5

54
2,5

80
2,0



2. sz. melléklet
A fontosabb fatermékek termelői árának változása

Feladóállomási nettó termelői ár 
Ft/m3

Feladóállomási 
bruttó termelői ár 

Ft/m3
A termékjellemzői

1946 1951 1959 1968 1973 1976 1980 1981 1982 1951 1959
Rönk, tölgy 154 230 922 1620 1620 1620 2610 3300 3140 230 922 II. osztályú fürészrönk, 2-4 m hosszú (1946-ban 25-30 mm vastag)

bükk 141 180 672 1220 1220 1220 2030 1800 - 1710 180 672
akác 148 180 622 920 780 780 1070 1300 1240 180 622 v>
nemes nyár 132 160 690 730 730 1030 1320 1730 1610 160 670
fenyő 150 185 700 980 1310 1950 2280 2880 2560 185 700 II. osztályú fíirészrönk, 3-6,5 m hosszú

Vezetékoszlop, tölgy 235 250 978 2110 2110 3210 4170 5420 5420 250 2122 Kemény lombos, 6-8 m, illetve 6-9 m hosszú
fenyő 222 323 1140 2420 2420 3680 4780 6360 6360 323 2440 6-9 m hosszú

Bányafa, tölgy 160 186 538 570 570 1140 1600 2190 2190 186 538 9-18 cm középátmérőjű, illetve Hl. vastagsági csoport
akác 160 186 538 570 570 830 800 1040 1040 186 ^  538
fenyő 160 181 552 730 820 1070 1750 2330 2330 181 552

Pillérfa — — 488 520 520 520 580 790 790 — 488
Papírfa, nemes nyár — 181 986 597 694 833 1097 1653 1653 181 486 Fehérre hántolt (az üm3-ben kifejezett árból 1 üm3=0,72 m3-rel 

számítva)
bükk — — 625 764 764 917 1181 1583 1583 — 625
fenyő — 236 708 826 958 1153 1444 2111 2111 236 708 *

Rostfa, nyár és fenyő — — — 207 313 313 418 731 731 — - - (Az üm3-ben kifejezett árból 1 üm3=0,67 m3-rel számítva)
bükk — — — 264 284 284 388 687 687 — —

Tűzifa, egységes kemény 66 83 200 264 210 252 301 399 518 136 221 A t-ban vagy q-ban kifejezett áijegyzéki árból 1 m3=7 q, a lágy és 
fenyő esetében 5,5 q-val számítva

Fűrészáru, tölgy 600 496 1680 2930 3520 4930 7050 10500 8660 740 2267 EL osztályú szélezetlen légszáraz, 2-4 m hosszú, 22-25 mm vastag 
fűrészáru

bükk (gőzölt) 580 446 1389 2730 3000 4200 5830 5860 5390 665 1757
akác 570 438 1175 1850 1700 2380 3240 4210 3870 655 1617
nemes nyár 450 385 1 1583 1260 1260 2600 3170 3910 3520 575 1617
fenyő 485 464 1318 1885 2538 3563 5268 5771 6163 692 1595 II. osztályú szélezett légszáraz, 3-6,5 m hosszú, 22-40 mm vastag 

keskeny áru
Talpfa, MÁV normál 441 434 1682 3400 3400 6800 7620 11350 10330 434 2630 I. osztályú tölgy (1946-ban és 1951-ben lm3=10,5 db tényezővel 

számítva)
váltó 663 540 1903 3800 3800 8500 9520 14180 12900 540 2970 tölgy

Parkettléc, tölgy 820 820 3220 4490 5390 7550 10420 13230 12040 820 3220 25 mm vastag (középméretű, illetve rövid, I osztályú)
bükk (gőzölt) 755 620 2380 3330 4000 5600 7560 7940 7230 620 2380

Farostlemez — — 3505 4230 3920 4700 4980 6470 6470 — 3505 I. osztályú, 4 mm vastag
Faforgácslap — — 3768 2950 2950 3920 3760 4290 4290 — 3768 I. osztályú, 19 mm vastag, általános felhasználásra



3. sz. melléklet
A fontosabb faterm ékek árszínvonal változása

Megnevezés
1951/46 1959/51 1968/59 1973/68 1976/73 1980/76 1981/80 1982/81 1982/76

nettó bruttó nettó bruttó nettó bruttó nettó
feladóállomási termelői árindex

Erdei fatermékek
Rönk, tölgy 149 149 401 401 176 , 176 100 100 161 126 95 194

bükk 128 128 373 373 182 182 100 100 166 87 95 140
akác 122 122 346 346 148 148 85 100 137 121 95 159
nemes nyár 121 121 431 431 106 106 100 141 128 131 93 156
fenyő 123 123 388 388 140 140 134 149 117 126 89 131

Vezetékoszlop, tölgy 106 106 391 849 216 99 100 152 130 130 100 169
fenyő 145 145 353 755 212 99 . 100 152 130 133 100 173

Bányafa, tölgy 116 116 289 289 106 106 100 200 140 137 100 192
akác 116 116 289 289 106 106 100 146 96 130 100 125
fenyő 113 113 305 305 132 132 112 130 164 133 100 218

Pillérfa — — . . 107 107 100 100 112 136 100 152
Papírfa, nemes nyár 269 269 123 123 116 120 132 151 100 198

bükk — 122 122 100 120 129 134 100 173
fenyő m # # m 300 300 117 117 116 120 125 146 100 183

Rostfa, lágy és fenyő — — — — m # 151 100 134 175 100 234
bükk — — — — 108 100 137 177 100 242

Tűzifa, egységes kemény 126 206 241 163 132 119 80 120 119 133 130 206
Fűrészipari term ékek
Fűrészáru, tölgy 83 123 339 306 174 129 120 140 143 149 92 196

bükk (gőzölt) 77 115 311 264 197 155 110 140 139 101 92 128
akác 77 115 268 247 157 114 92 140 136 130 92 163
nemes nyár 86 128 411 281 80 78 100 206 122 123 90 135
fenyő 96 143 284 231 143 118 135 140 121 134 107 173

Talpfa, MÁV normál 98 98 388 607 202 129 100 200 112 149 91 152
MÁV váltó 81 81 352 550 200 128 100 224 112 149 91 152

Parkettléc, tölgy 100 100 393 393 139 139 120 140 138 127 91 159
bükk (gőzölt) 82 82 384 384 140 140 120 140 135 105 91 129

Lemezipari term ékek
Farostlemez — — 121 121 93 120 106 130 100 138
Faforgácslap — — # # 78 78 100 133 96 114 100 109

Megjegyzés: A termékek jellemzőit lásd az 1. sz. mellékletben



4. sz. melléklet
Az erdei fatermékek választéki árarányai a fontosabb fafajok esetében

Megnevezés Feladóállomási nettó termelői ár, Ft/m3
------------- ■ • ■■ r  ■ ■ — ■ ................................---------------------------- - -------

Árarány: Rönk = 100
1946 1951 1959 1968 1973 1976 1980 1981 1982 1946 1951 1959 1968 1973 1976 1980 1981 1982

Tölgy
Rönk 154 230 922 1620 1620 1620 2610 3300 3140 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vezetékoszlop 235 250 978 2110 2110 3210 4170 5420 5420. 153 109 106 130 130 198 160 164 173
Bányafa 160 186 538 570 570 1140 1600 2190 '2190 104 81 58 35 35 70 61 66 70
Pillérfa — — 488 520 520 520 580 790 790 — — 53 32 32 32 22 24 25
Kivágás, egyéb célra 140 133 622 820 820 1150 1440 2150 2040 91 58 68 51 51 71 55 65 65
Tűzifa, egységes 66 83 200 264 210 252 301 399 518 43 36 22 16 13 16 12 12 17
Bükk
Rönk 141 180 672 1220 1220 1220 2030 1800 1710 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pillérfa — — 488 520 520 520 580 790 790 — 73 43 43 43 29 44 46
Papírfa — — 625 764 764 917 1181 1583 1583 — — 93 63 63 75 58 88 93
Rostfa — — — 264 284 284 388 687 687 — — — 22 23 23 19 38 40
Kivágás, egyéb célra — 118 462 620 620 870 1310 1410 1340 66 69 51 51 71 65 78 78
Tűzifa, egységes 66 83 200 264 210 252 301 399 518 47 46 30 22 17 21 15 20 30
Akác
Rönk 148 180 622 920 780 780 1070 1300 1240 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vezetékoszlop 235 250 978 2110 2110 3210 4170 5420 5420 159 139 157 229 271 412 390 417 437
Bányafa 160 186 538 570 570 830 800 1040 1040 108 103 87 62 73 106 75 80 84
Pillérfa — — 488 520 520 520 580 790 790 — — 79 57 67 67 54 61 64
Kivágás, egyéb célra .  . 133 622 600 530 740 750 980 930 .  # 74 100 65 68 95 70 75 75
Tűzifa, egységes 66 83 200 264 210 252 301 399 518 45 46 32 29 27 32 28 31 42
Nemes nyár
Rönk 132 160 690 730 730 1030 1320 1730 1610 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Papírfa — 181 486 597 694 833 1097 1653 1653 — 113 70 82 95 81 83 96 103
Rostfa — — — 207 313 313 418 731 731 — — — 28 43 30 32 42 45
Kivágás, egyéb célra .  . 107 480 540 540 760 860 1300 1210 .  . 67 70 74 74 74 65 75 75
Tűzifa, egységes 50 63 155 207 165 198 237 314 518 38 39 23 28 23 19 18 18 32
Fenyő
Rönk 150 185 700 980 1310 1950 2280 2880 2560 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Vezetékoszlop 222 323 1140 2420 2420 3680 4780 6360 6360 148 175 163 247 185 189 210 221 1 248
Bányafa 160 181 552 730 820 1070 1750 2330 2330 107 98 79 75 63 1 55 77 81 91
Papírfa — 236 708 826 958 1153 1444 2111 2111 — 128 101 84 73 59 63 73 83
Rostfa — — — 207 313 313 418 731 731 — — — 21 24 16 18 25 29
Kivágás, egyéb célra 83 116 540 610 710 990 1340 1780 1690 55 63 77 62 54 51 59 62 66
Tűzifa, egységes 50 63 155 207 165 198 237 314 518 33 34 22 21 13 10 10 11 20



5. sz. melléklet
A rönkök és fűrészáruk fafaj-árarányainak változása

Megnevezés Feladóállomási nettó termelői ár, Ft/m3 Árarány: tölgy = 100
1946 1951 1959 1968 1973 1976 1980 1981 1982 1946 1951 1959 1968 1973 1976 1980 1981 1982

Rönkök (Lombos: II. osztályú, 2~* m hosszú; fenyő: II. osztályú, 3-6,5 m hosszú) '
Tölgy 154 230 922 1620 1620 1620 2610 3300 3140 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bükk 141 180 672 1220 1220 1220 2030 1800 1710 92 78 73 75 75 75 78 55 55
Akác 148 180 622 920 780 780 1070 1300 1240 96 78 68 57 48 48 41 39 39
Cser 141 180 522 720 600 600 730 860 820 92 78 57 44 37 37 28 26 26
Gyertyán 145 180 672 1220 1220 1220 1710 1660 1580 94 78 73 75 75 75 66 50 50
Juhar-jávor 154 230 1022 1620 1620 1620 2590 2550 2420 100 100 111 100 100 100 99 77 77
Magas kőris 170 230 1022 1620 1620 1620 2590 3200 3040 110 100 111 100 100 100 99 97 97
Szelíd gesztenye 154 230 922 1420 1420 1420 . . . . 100 100 100 88 88 88 . . . • . .

Gyümölcs (körte stb.) 170 230 972 1420 1420 1420 2340 2700 2570 110 100 105 88 88 88 90 82 82
Szil, platán 145 180 672 1120 1120 1120 1790 2050 1950 94 78 73 69 69 69 69 62 62
Eger 139 160 690 1030 930 930 1260 1260 1200 90 70 75 64 57 57 48 38 38
Hárs 148 190 840 1430 1430 1430 2290 2050 1950 96 83 91 88 88 88 88 62 62
Nyír 137 160 690 1030 1030 1030 1440 1350 1280 89 70 75 64 64 64 55 41 41
Nemes nyár 132 160 690 730 730 1030 1320 1730 1610 86 70 75 45 45 64 51 52 51
Hazai nyár, fűz 132 160 610 730 730 730 950 1100 1020 86 70 66 45 45 45 36 33 33
Fenyő 150 185 700 980 1310 1950 2280 2880 2560 97 80 76 61 81 120 87 87 82
Fűrészáruk (Lombos: II. osztályú, 2-4 m hosszú, 22-25 mm vastag, szélezetlen; fenyő: EL osztályú, 3-6,5 m hosszú, 22-40 mm vastag, keskeny, szélezett áru)
Tölgy 600 496 1680 2930 3520 4930 7050 10500 9660 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bükk, gőzölt 580 446 1389 2730 3000 4200 5830 5860 5390 97 90 83 93 85 85 83 56 56

gőzöletlen 550 412 1309 2460 2840 3970 5370 5390 4960 92 83 78 84 81 81 76 51 51
Akác 570 438 1175 1850 1700 2380 3240 4210 3870 95 88 70 63 48 48 46 40 40
Cser 525 402 1130 1490 1340 1740 2190 2850 2620 88 81 67 51 38 35 31 27 27
Gyertyán 580 449 1279 2030 2330 3260 4400 4420 4070 97 91 76 69 66 66 62 42 42
Juhar-jávor 600 496 1867 2640 2990 4190 6490 6520 6000 100 100 111 90 85 85 92 62 62
Magas kőris 660 496 1792 2640 3170 4440 6350 8260 7600 110 100 107 90 90 90 90 79 79
Szelíd gesztenye 600 496 1797 2800 2800 3920 5610 7290 6710 100 100 107 96 80 80 80 69 69
Gyümölcs (dió kivét.) 660 1869 2800 2990 4190 5990 7790 7170 110 111 96 85 85 85 74 74
Szil, platán 580 449 1352 2390 2390 3350 4790 6230 5730 97 91 81 82 68 68 68 59 59
Eger 530 395 1379 2480 2340 3040 4410 4430 4080 88 80 82 86 67 62 63 42 42
Hárs 580 449 1775 2760 2760 3860 5980 6010 5530 97 91 106 94 78 78 85 57 57
Nyír # # 1583 2400 2400 3360 4870 4890 4500 94 82 68 68 69 47 47
Nemes nyár 450 385 1583 1260 1260 2600 3170 3910 3520 75 78 94 43 36 53 45 37 36
Hazai nyár, fűz 450 328 1299 1260 1260 1950 2400 2960 2660 75 66 77 43 36 40 34 28 28
Fenyő 485 464 1318 1885 2538 3563 4320 5771 6163 81 94 78 64 72 72 61 55 64



6. sz. melléklet
A rönkök és fűrészáruk minőségi-árarányainak változása

Megnevezés
Feladóállomási nettó termelői ár, Ft/m3 
(I. osztályú fürészrönk, ill. fűrészáru)

Árarány: Leggyengébb minőség = 100 
(I. osztályú minőség a leggyengébb minőség %-ában)

1946 1951 1959 1968 1973 1976 1980 1981 1982 1946 1951 1959 1968 1973 1976 1980 1981 1982
Rönkök (Lombos: II. osztályú, 2-4 m hosszú; fenyő: I. osztályú, 3-6,5 m hosszú)
Tölgy 175 260 1122 1920 1920 1920 3920 5200 4940- 114 144 155 146 146 146 231 158 157
Bükk 159 220 822 1420 1420 1420 2630 2700 ' 2570 113 138 158 139 139 139 185 150 150
Akác 168 220 762 1120 1000 1000 1500 1900 1810 114 138 158 156 172 172 200 146 146
Cser 159 220 642 920 820 820 1020 1220 1160 113 138 152 148 164 164 170 142 142
Gyertyán 163 220 822 1420 1420 1420 1990 2100 2000 112 138 158 139 139 139 139 127 127
Juhar-jávor 175 260 1242 1920 1920 1920 3200 3350 3180 114 144 155 146 146 146 152 131 131
Magas kőris 200 260 1242 1920 1920 1920 3200 4000 3800 118 144 155 146 146 146 152 125 125
Gyümölcs (dió kivét.) 200 260 1182 1720 1720 1720 2840 3600 3420 118 144 155 154 154 154 154 133 133
Szil, platán 163 220 822 1360 1360 1360 2180 2750 2610 112 138 158 148 148 148 148 134 134
Eger 158 190 840 1230 1150 1150 1550 1600 1520 114 146 156 158 169 169 169 127 127
Hárs 170 230 1020 1630 1630 1630 2610 2700 2570 115 135 155 158 158 158 158 132 132
Nyír 155 190 840 1230 1230 1230 1720 1800 1710 113 146 156 158 158 158 158 133 134
Nemes nyár 178 190 840 880 880 1230 1720 2300 2140 135 146 156 154 154 158 200 133 133
Hazai nyár, fűz 148 190 740 880 880 880 1140 1500 1400 112 146 144 154 154 154 154 136 137
Fenyő 160 225 850 1180 1660 2470 2960 3300 2940 123 136 144 142 157 156 169 115 115
Fűrészáruk (Lombos: Ét. osztályú, 2-4 m hosszú, 22-25 mm vastag, szélezetlen; fenyő: II. osztályú, 3-6,5 m hosszú, 22-40 mm vastag, keskeny, szélezett áru)
Tölgy 730 610 2212 3840 4610 6450 9870 14710 14120 162 169 236 215 214 214 226 226 247
Bükk, gőzölt 700 539 1805 3580 3940 5520 8390 8610 8270 156 163 224 217 218 221 240 251 274
Akác 695 546 1552 2430 2280 3190 4400 5720 5490 208 172 239 217 235 235 227 227 247
Cser 635 492 1370 1960 1810 2350 2730 3550 3410‘ 198 169 211 220 245 245 192 192 209
Gyertyán 690 543 1686 2660 3060 4280 5780 5930 5690 216 167 238 215 214 214 205 213 232
Juhar-jávor 730 610 2452 3450 3920 5490 8510 8730 8380 209 169 234 216 215 215 204 213 232
Magas kőris 800 610 2355 3450 4150 5810 8310 10800 10370 211 169 234 216 214 214 205 205 223
Szelíd gesztenye 730 610 2365 3660 3660 5120 7320 9520 9140 209 169 235 214 214 214 203 203 222
Gyümölcs (dió kivét.) 800 2453 2660 3920 5490 7850 10210 9800 211 234 214 215 215 204 204 222
Szil, platán 690 543 1781 3130 3130 4380 6260 8140 7810 216 167 237 216 216 216 205 205 223
Eger 640 486 1818 3240 3100 4030 5840 5990 5750 200 171 237 284 310 310 292 304 296
Hárs 705 553 2334 3610 3610 5050 7830 8040 7720 204 170 235 254 254 254 242 252 275
Nyír 2083 3140 3140 4400 6380 6550 6290 235 215 215 216 204 213 232
Nemes nyár 560 489 2083 1630 1630 3380 4120 5080 4780 200 176 235 209 209 209 201 201 219
Hazai nyár, fűz 560 419 1573 1630 1630 2520 3120 3840 3610 200 179 210 209 209 210 208 208 227
Fenyő 540 516 1418 2040 2752 3866 5168 6898 7299 124 124 169 186 188 188 230 228 221



ORSZÁGOS ERDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG 7. sz. melléklet
Tervgazdasági Főosztály

Az erdőgazdaságok erdőművelési elszámoló egységárai *
(költségvetések szerint)

Erdőgazdaság
Új cse

metekert 
létesítés

Karácsony
fa telep 
létesítés

Vadvédel
mi berend. 

létesítés

Talajelőkészítés Erdősítés és pótlás összesen Erdőápolás

Tisztításkopáron vágás
terület

egyéb
terület

lomb fenyő lomb fenyp suháng-
gal

sima dug
vánnyal

kapálás
sarlózás, 
saij leve

rés
egyéb ápo
lás és véd.

házilagos
köztes
művelés

idegen
köztes
művelés

maggal csemetével
Ft/ár Ft/ár Ft/fm F ó r i n t / h e k t á r

Bajai 38,3 21,1 30,5 — 1098 401 — 2$23 2318 5343 1269 541 486 452 — 100 821
Tamási 35,5 33,3 24,8 772 1124 708 1464 — 2256 3112 4192 1269 514 511 471 100 693
Pécsi 59,1 — 26,5 745 611 1401 — 2298 3302 3333 500 721 582 1056 100 777
Zamárdi 36,2 28,0 1420 766 — 2157 3118 — — 708 435 537 — 100 759
Kaposvári 41,1 38,0 30,0 759 825 961 — 2625 2917 3000 587 595 417 1630 100 830
Nagyatádi 30,2 23,0 15,6 555 1187 857 489 — 2058 2394 2854 635 498 451 264 1300 100 805
Zalaegerszegi 77,0 21,7 13,0 — 961 498 1300 2901 2412 — — 774 568 653 — 100 978
Nagykanizsai 102,0 41,0 21,0 — 937 585 — 1800 2664 2523 2040 - - 580 657 576 — 100 755
Szombathelyi — 12,0 24,7 429 487 504 1616 1194 2418 1227 667 587 399 400 — 641
Sárvári 70,0 50,0 25,0 728 512 2450 2050 3320 2030 — 457 400 316 1800 100 927
Soproni 37,0 149,0 11,4 — 588 2120 1300 3320 4347 — 1089 785 393 — 100 1320
Győri 91,7 133,5 33,8 894 858 389 1132 — 1941 2412 10200 768 544 557 630 555 100 910
Pápai 30,0 20,0 27,5 2363 671 621 1600 — 2806 3064 — — 670 587 479 — 100 1123
Keszthelyi 104,9 92,5 20,6 3948 788 514 1267 2476 2812 3560 — 571 632 575 498 — 100 1038
Veszprémi 20,0 10,0 19,0 1800 679 634 2110 1200 2637 3514 — 500 660 603 495 — 890
Tatabányai 178,0 4,0 36,9 972 845 506 820 400 2790 2858 — — 742 598 534 — 100 1098
Esztergomi — 19,8 20,6 2583 747 562 — 2200 3305 3750 — — 893 652 812 — 100 1248
Székesfehérvári 28,3 30,0 25,8 2250 438 352 1785 — 2168 2616 — 550 478 358 218 — 100 1305
Budapesti 65,0 14,9 20,6 2940 246 391 — 1679 1643 — 495 474 576 826 1175 100 950
Gödöllői — 29,0 172 216 — — 1857 2486 2000 — 657 368 737 — 100 706
Váci — 13,3 12,1 1357 76 — 2438 3368 4180 — — 671 485 — — — 1250
Balassagyarmat 66,0 20,0 30,4 610 583 1187 — 3484 4502 2000 2100 723 633 514 — — 952
Recski 45,0 45,1 22,2 576 568 1534 1571 3278 4450 — — 720 597 — — — 891
Mátrafuredi 30,4 38,1 24,1 — 654 544 882 2100 3127 4619 — — 773 521 — — 100 810
Egri 24,7 10,8 23,2 3125 928 600 — 3580 4859 — — 745 628 1100 — 100 744
Miskolci 58,9 54,4 26,2 1522 1252 709 — 2500 4190 5300 2286 1500 1265 613 777 2000 100 1256
Szendrői 82,0 31,4 23,8 1357 907 692 — — 3750 3741 — — 741 774 412 — — 727
Sátoraljaújhelyi 114,5 132,3 21,7 2904 898 862 1661 1675 3094 4028 3800 539 873 826 804 1242 100 1166
Nyíregyházai 7,0 5,0 — 687 652 — — 1996 2836 — — 543 322 65 1693 100 842
Debreceni — — — — 263 218 — — 2000 1633 — 591 567 — 92 — 100 596
Gyulai 54,0 116,0 24,0 — 429 507 2610 — 2281 — 3671 700 385 203 130 1836 100 622
Szegedi 11,7 10,0 400 541 418 1572 1900 1701 — — 536 769 1205 100 1310
Kecskeméti 34,0 — 144 237 1040 — — 1546 2752 — — 332 — 115 1620 100 437
Kiskunhalasi — — 476 532 474 — — 1453 2496 — — 343 106 — 404 100 545
Szolnoki — — — — — 741 1000 — 2871 3083 — 781 751 590 296 3199 100 753

Budapest, 1955. június hó 18.-án.



8. sz. melléklet

Az állami erdőgazdaságok 1955/56. gazdasági évi erdőművelési elszámol(fegységárai
(Ft/ha)

Erdőgazdaság
Erdősítés Erdőtelepítés

Talaj-
előkészítés

Vágásfelújítás, 
alá telepítés

Ápolás
Tisztítás

Talajelő
készítés

Telepítés Ápolás
Tisztítás

Uj esem. 
kert 
ár

Vadvéd.
kerítés

fm
Köztes
nélkül

Házi
köztes

Idegen
köztes

Vetés Ültetés Köztes
nélkül

Házi
köztes

Idegen
köztesVetés Ültetés

Dunaártéri 660,0 1552,0 3312,0 891,0 2523,0 279,0 930,0 1264,0 2142,0 2100,0 462,0 1257,0 385,0 800,0 17,00 27,00
Tolnamegyei 750,0 1723,9 2985,5 504,4 1086,4 409,0 1153,8 2189,0 613,8 — 42,43
Mecseki 710,0 979,0 3244,0 633,0 — 881,.0 557,0y * 1531,0 2444,0 636,0 — — 30,31
Eszaksomogyi 1080,0 1620,0 2474,0 462,0 1000,0 207,0 1007,0 455,0 1830,0 2172,0 512,7 — 41,40
Középsomogyi 808,0 1653,0 2815,0 623,0 778,0 1004,0 745,0 1273,0 2675,0 573,0 2400,0 1210,0 875,0 96,00 30,90
Délsomogyi 1283,0 1382,0 2439,0 474,0 2331,0 518,0 954,0 997,0 981,0 2354,0 397,0 1896,0 500,0 917,0 12,30 22,90
Eszakzalai 1149,0 1682,0 2792,0 710,0 — 334,0 957,0 804,0 2364,0 3150,0 564,0 — — 111,00 8,00
Délzalai 739,0 2174,0 2598,0 564,0 400,0 111,0 693,0 681,0 — 2904,0 736,0 48,04 28,19
Szombathelyi 414,0 2050,0 2402,0 452,0 651,0 543,0 2095,0 2444,0 489,0 126,00 24,00
Sárvári 1270,0 2900,0 2800,0 313,0 2900,0 100,0 700,0 1050,0 2300,0 2320,0 212,0 — 750,0 50,00 52,00
Soproni 1123,0 2551,0 4233,0 605,0 986,0 1000,0 2833,0 3591,0 558,0 91,00 10,90
Kisalföldi 565,0 1514,0 2318,0 574,0 200,0 759,0 833,0 1941,0 2404,0 573,9 200,0 — 38,00 36,00
Magasbakonyi 597,8 2000,0 3056,3 572,6 — — 1087,5 233,3 1142,9 3382,2 580,8 -- 40,00 46,30
Keszthelyi 759,8 2571,4 3273,9 640,9 250,0 1070,0 9000,0 4400,0 — — — 141,17 114,83
Veszprémi 736,0 2305,0 3128,0 693,0 — — 1232,6 2816,3 1125,0 3266,0 467,0 — 13,30 49,80
Vértesi 1005,0 1568,0 2901,0 691,0 — 1100,0 674,0 5400,0 2741,0 — — — — 81,25 52,50
Pilisi 648,0 1926,0 2644,0 644,0 450,0 — 1080,0 652,0 1529,0 2940,0 635,0 440,0 — 920,0 142,00 25,60
Mezőföldi 454,0 1710,0 2630,0 418,0 — 462,0 1250,0 1503,0 1100,0 2376,0 380,0 1150,0 662,0 1050,0 130,00 26,70
Budapesti 1107,5 1200,0 1866,0 343,0 1250,0 68,9 806,7 911,6 1128,0 1873,0 329,0 1071,0 43,3 1823,5 52,73 28,36
Gödöllői 325,0 1400,0 3200,0 662,0 — 100,0 517,0 1345,0 — 3060,0 581,0 — 100,0 — 114,50 22,40
Börzsönyi 1061,0 1276,0 3486,0 582,0 — — 1241,0 1119,0 2400,0 3123,0 585,0 — — — 20,00 40,65
Cserháti 674,0 1466,0 3821,0 611,0 — — 1102,0 1803,0 — 3783,0 633,0 — 100,0 — — 31,00
Eszakmátrai 670,0 1200,0 3110,0 685,0 — — 904,0 800,0 — 3087,0 695,0 — — — — 27,66
Délmátrai 714,0 1205,0 3766,0 702,0 — 30,0 965,0 2560,0 923,0 3925,0 774,0 — 25,0 850,0 256,00 20,20
Nyugatbükki 717,0 1700,0 3780,0 730,0 — 585,0 721,0 1190,0 1400,0 3421,0 708,0 — — 680,0 60,20 40,10
Keletbükki 1290,0 1700,0 4390,0 1040,0 3520,0 244,0 1400,0 1020,0 1833,0 3320,0 1180,0 3480,0 196,0 — — 24,30
Északborsodi 752,5 2235,3 3599,1 724,8 735,2 265,1 5525,4 3463,8 606,8 — — 20,51
Zemplénhegységi 898,1 1480,5 3496,6 700,2 1294,9 73,7 1006,6 1050,9 1214,3 3758,6 828,9 — -- — — 31,31
Nyírségi 496,4 1067,2 2193,3 225,6 3525,6 625,0 654,8 390,0 857,1 2356,6 289,0 — 75,00 —
Hajdúsági 435,0 763,0 1776,0 525,0 — 331,0 638,0 333,0 815,0 1968,0 585,0 — 476,0 638,0 — 58,40
Békésmegyei 610,0 1438,0 1968,0 236,0 3120,0 900,0 750,0 450,0 1267,0 2910,0 246,0 3560,0 913,0 747,0 48,00 58,00
Csongrádmegyei 1068,0 2370,0 1829,0 432,0 1395,0 60,0 1021,0 412,0 1918,0 1561,0 434,0 3173,0 44,0 977,0 —
Eszakkiskunsági 666,0 8850,0 2313,0 282,0 — 100,0 348,0 643,0 — 1536,0 196,0 1305,0 100,0 350,0 64,00 19,50
Délkiskunsági 650,7 2366,0 2544,0 171,6 189,1 256,4 641,7 392,8 2049,2 139,2 163,1 213,5 708,9 12,40 —
Szolnokmegyei 912,0 1000,0 2308,0 447,0 — — 754,0 400,0 929,0 2538,0 447,0 2903,0 — 720,0 — 46,26

Budapest, 1956. január 6.-án



MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 9. sz. melléklet
Közgazdasági Főosztály

17379/1969.
Erdőfenntartási járulékok

Ft/bruttó m3

Tisztítás, tisztítás-jel-
Megnevezés Tölgy Bükk Akác Cser Gyertyán Egyéb Nemes Hazai Egyéb Fenyő legű gyérítés, eü. és

kemény nyár lágy egyéb termelés
1. Erdő- és Fafeldolgozó G í

Mecseki
izdaságo

220
k

240 100 80 100 110 130 90 100 170 20
Somogyi 200 220 80 70 90 110 90 80 130 140 20
Zalai 180 210 70 60 60 90 100 80 100 170 20
Szombathelyi 210 230 90 80 80 140 100 80 100 170 20
Balatonfelvidéki 220 220 80 60 85 120 100 80 110 150 20
Kisalföldi 210 190 70 60 70 120 120 70 110 150 20
Vértesi 200 220 90 80 110 120 120 100 120 170 20
Ipolyvidéki 170 160 60 60 70 90 90 70 90 130 20
Mátrai 140 150 40 40 40 70 100 30 90 100 20
Borsodi 145 160 30 30 40 100 70 30 70 130 20
Felsőtiszai 190 190 100 80 90 110 110 100 90 120 20
Nagykunsági 160 190 80 70 100 90 120 50 100 110 20
Kiskunsági 170 190 90 80 100 120 110 70 80 160 20
Délalföldi 160 190 60 70 100 100 100 50 70 170 20

2. Állami Erdő-és Vadgazd
Gemenci

aságok
250 190 90 70 70 140 130 70 80 190 20

Gyűl aj i 160 190 70 80 70 90 90 80 100 140 20
Mezőföldi 130 130 60 60 60 70 50 60 100 80 20
Budavidéki 110 110 40 40 40 50 50 40 50 70 20
Valkói 150 130 80 80 90 90 80 60 110 110 20
Pilisi 110 130 50 30 30 80 80 70 50 100 20
Tanulmányi 210 200 90 80 80 140 110 100 140 220 20

3. MN erdőgazdaságai 160 180 60 60 60 110 60 60 120 150 20

Budapest, 1969. november hó 13.



Az erdőfenntartási alap igénybevétele
Állami erdőgazdaságok 9

Millió Ft-ban

10. sz. melléklet

Megnevezés 1970 1971-75.
átlag 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Erdősítés
Erdőfelújítás (mag és saij; befejezett és bef.len) 311,3 264,3 276,0 313,7 357,7 356,7 324,4, 478,6 469,9 470,1 490,0 564,1 547,5 541,0 617,5 690,5
Felújítást pótló telepítés1) 28,7 15,1 20,9 18,7 13,2 10,1 11,2 15,0 18,8 1,2 14,6 15,5 13,6 9,5 8,7 15,5
Különleges rendeltetésű állományok erdősítése 4,3 13,6 22,4 6,6 9,6 8,5 8,3 12,4 13,0 15,1 27,3 34,5 27,6 24,7 32,5 32,5
Erdősítések minőségi felára ~ — — — ~ — — 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 1,8 4,0 0,5
Erdőszerkezet-átalakítás többletköltségei — ~ — -61,8 -61,8 -62,7 -52,4 -56,8 -26,4 -17,9 -15,1 -17,5 -16,6 -17,8 -16,6 -11,6
Tuskózás 38,1 36,6 35,0 — — — — — — — — — — 44,4 48,8 59,4
Mélylazítás, mélyforgatás ~ — — ~ — — — — — — — — — 41,1 41,9 57,8
Padkakészítés - - — — — — — — ~ — — — — - - 4,1 5,5 15,0
Vadkárelhárító kerítésépítés 13,0 — — — ~ — — — 20,4 23,1 23,5 27,2 37,1 50,8 67,3 97,0
Összesen 395,4 329,6 354,3 277,2 318,7 312,6 291,5 439,7 496,2 491,8 540,6 624,0 609,4 699,6 809,6 956,6
Ápolás, nevelés, fenntartás
Befejezett erdősítések ápolása 28,0 12,9 16,0 33,9 35,8 35,7 37,6 48,2 50,7 49,2 48,4 66,3 65,1 71,6 73,6 91,2
Tisztítás 58,2 58,3 51,2 54,5 52,9 52,3 50,5 58,4 56,3 55,6 58,3 70,8 70,6 82,7 77,8 107,4
Tisztítási anyag megsemmisítése - - — — 5,5 5,4 5,4 5,4 5,5 5,3 4,2 3,4 3,7 3,7 4,7 4,4 9,1
Nyesés 0,8 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 1,3
Törzskiválasztó gyérítés — ~ — — — — — 16,3 17,7 17,5 16,9 15,9 15,7 19,9 18,2 18,0
Nyiladékok, tűzpászták stb. fenntartása 7,6 9,4 10,6 12,3 14,2 14,5 15,7 15,7 17,3 14,6 18,2 18,4 20,7 23,1 24,9 27,6
Erdőfenntartást szolgáló műszaki létesítmény 9,1 6,8 7,7 6,9 10,0 11,3 10,2 13,1 12,2 11,9 13,5 13,2 17,5 23,0 16,7 25,4
Arborétumok, populétumok fenntartása 9,5 9,7 3,5 — — — — — — — — — — — — ~

Parkerdők fenntartása 9,4 — — — — — — — — — ~ — - - — — —

Erdővédelmi munkák 4,4 1,4 2,8 1,0 0,9 2,4 1,0 0,2 2,8 1,9 3,1 6,5 6,2 4,1 4,0 5,1
Gyökérrontó tapló elleni védekezés — ~ — — — — — — — — — — — 0,6 0,5 2,2
Összesen 127,0 98,8. 92,2 114,2 119,4 121,7 120,5 157,6 162,5 155,0 162,0 194,9 199,7 230,0 220,6 287,3
Mindösszesen23) 522,4 428,4 446,5 391,4 438,1 434,3 412,0 597,3 658,7 646,8 702,6 818,9 809,1 929,6 1030,2 1243,9
A bruttó földfeletti fakitermelés egységére Ft/m3 106,5 82,7 84,1 71,2 80,3 80,1 73,9 106,6 115,8 118,5 126,3 147,7 140,4 163,7 187,6 227,7
A fakitermelés halmozott term. értékének %-ában 25,4 21,7 20,3 16,1 17,0 16,3 14,1 14,4 15,3 14,6 15,9 17,2 16,0 15,1 15,7 17,8

Forrás: Az erdő- és fafeldolgozó gazdaságok, erdő- és vadgazdaságok, az MN (egyéb) állami erdőgazdaságok K-l jelű lapjainak országos összesítői.
Megjegyzés:
1) A felújítást pótló telepítés finanszírozási forrása nem az erdőfenntartási járulék befizetés, hanem az erdőterületek egyéb célú igénybevételéért fizetett kártérítés, melyet azonban az erdőfenntartási 
alapba fizettek be; ezért ezt csak az alap igénybevételének teljessége kedvéért tárgyaljuk itt.
2) Az alap igénybevételének a fakitermelés egységére és annak termelési értékére vonatkozó viszonyszámok a gazdálkodásnak az erdőfenntartással összefüggő terhelését fejezik ki, ezért ezek -  az 1) 
alatti megjegyzés alapján -  az erdőfenntartási alapnak a felújítást pótló telepítés nélküli igénybevételére vonatkoznak.
3) Az alap terhelését a szakszerűtlen gazdálkodás miatti szankciókból befolyó összegek is csökkentették. Ezek értéke 1977-ben még csak 4 millió Ft, 1988-ban -  az új rendelkezések hatására -  már 
96 millió Ft volt (befejezett erdősítésekben bekövetkezett károkért 43,5 millió Ft, engedély nélküli fakitermelés és erdősítési hátrálék után 52,5 millió Ft).



Erdőfejlesztés és fenntartás finanszírozási források szerint0
Országosan

M illió Ft-ban

11. sz. melléklet

Megnevezés Erdőfej lesztés Erdőfenntartás Jóléti berendezések fenntartása
1977 1980 1983 1985 1986 1988 1977 1980 <1983 1985 1986 1988 1977 1980 1983 1985 1986 1988

Erdősítés, fásítás i
Erdőfelújítás, gazdasági erdők — — — — — — 466,1 654,8 702,2 796,7 811,6 1088,4 — — — — — —
Erdőfelújítás, gazdaságtalan erdők 9,5 3,2 1,2 0,3 1,3 — — — — — — — — — — —
Felújítást pótló telepítés — — — — — — 13,2 15,0 22,9 32,8 27,1 45,7 — — — — —
Erdőtelepítés, fásítás 242,3 225,8 221,1 226,3 245,9 244,5 — — — — — — — — — — —
Különleges rend. állományok erdősítése 31,1 37,6 14,8 15,0 20,0 22,9 11,0 13,5 28,2 27,8 25,6 38,0 — — — — — —
Erdősítések minőségi felára — 0,1 ,  . 0,1 0,4 0,2 — 0,6 0,5 0,7 1,9 0,5 — — — — — —
Erdőszerkezet-átalakítás többletköltségei 70,1 66,1 16,9 18,7 20,2 13,0 -70,1 -66,1 -16,9 -18,7 -20,2 -13,0 — — — — — —
Törzsültetvények, szaporítóanyagtelepek lét. 6,3 27,0 38,0 42,8 39,4 38,4 — — — — — — — — — — — —
Tuskózás — — — — — — — — — -- 77,9 116,1 — — -- — — —
Mélylazítás, mélyforgatás — — — — — — — — — — 58,6 99,0 — — — — — —
Padkakészítés — — — — 1,6 2,2 — — — — 6,3 16,6 — — — — — —
Vadkárelhárítókerítés építés — — — — — — — — 28,1 40,3 54,5 99,7 — — — — — —
Összesen 359,3 359,8 292,1 303,2 327,5 322,5 420,2 617,8 765,0 879,6 1043,3 1491,0 — — — — — —
Ápolás, nevelés, fenntartás
Befejezett erdősítések ápolása — — — — — — 67,7 83,9 81,2 108,1 119,9 144,5 — — — — — —
Tisztítás — — — — — — 65,5 76,6 80,6 99,3 121,6 160,4 — — — — — —
Tisztítási anyag megsemmisítése — — — — — — 6,0 6,9 5,2 5,5 8,0 14,6 — — — — — —
Nyesés — — — — — — 1,3 0,8 0,6 1,4 1,6 4,3 — — — — — —
Törzsid választó gyérítés — — — ... — — — 20,4 21,0 19,4 . 24,3 22,0 — — — — — —
Nyiladékok, tűzpászták stb. fenntartása — — — — — 16,7 18,5 21,3 23,8 26,9 31,8 — — — — ~ —
Erdőfenntartást szóig. műsz. létesítmények 38,1 23,6 7,3 16,4 15,1 12,1 11,4 14,7 14,4 18,5 24,3 28,5 — — — — — —
Erdővédelmi munkák — — — — — 1,4 0,9 3,5 6,9 5,6 8,8 — — — — — —
Gyökérrontó tapló elleni védekezés — — — — — — — — — 0,6 2,4 — — — — — —
Egyéb 12,4 5,6 2,4 8,1 5,0 7,0 — — — — — — — — — — — —
Összesen 50,5 29,2 9,7 24,5 20,1 19,1 170,0 222,7 227,8 282,9 332,8 417,3 — — — — — —
A társadalmi szolgáltatás létesítményei
Üdülő- és parkerdők 20,0 32,8 13,7 22,4 26,8 29,6 — — — — — — 7,4 17,9 24,3 31,6 37,4 40,1
Arborétumok, populétumok, stb. 1,1 3,4 0,7 3,5 2,7 1,2 1 — — — — — — 2,1 1,7 4,0 4,5 5,5 6,3
Az autós túrizmus létesítményei 10,5 11,0 — 4,3 18,1 0,4 — — — — — — 0,6 8,9 11,5 9,2 11,1 13,7
ebből: autós pihenők 0,7 0,1 — -- 0,4 0,3 — — — — — 0,5 0,9 1,4 2,2 1,7 1,5

erdei gépkocsi utak 9,8 10,9 — 4,3 17,7 0,1 — — — — — — 0,1 8,0 10,1 7,0 9,4 12,2
Erdei vasutak — — 5,5 3,9 5,4 5,4 — — — — — — — — — 1,0 1,0 —
Egyéb berendezési tárgyak 1,0 8,3 8,1 13,9 21,1 8,8 — — — — — —

. . .  0,3 0,6 2?8 2,7 4,1 4,5
Egyéb 2,9 4,1 — — — — — — — — — — 0,1 1,4 1 — — —
Összesen 35,5 59,6 28,0 48,0 74,1 45,4 — — — — — — 10,5 30,5 42,6 49,0 59,1 64,6
Mindösszesen 445,3 448,6 329,8 375,7 421,7 387,0 590,2 840,5 992,8 1162,5 1376,1 1908,3 10,5 30,5 42,6 49,0 59,1 64,6
ebből: állami erdőgazdaságok 186,2 213,5 129,1 153,1 177,5 147,7 438,1 597,3 702,6 809,1 929,6 1243,9 9,1 29,0 40,9 46,7 56,3 61,7

állami gazdaságok 34,0 36,3 27,2 32,9 35,1 34,2 24,7 38,1 40,5 71,3 92,6 127,8 — — 0,2 0,3 0,3
egyéb állami szervek (vízügy, stb.) 42,1 38,3 19,3 20,5 21,3 26,0 — — — — — — 1,2 1,2 1,4 2,0 2,2 2,3
termelőszövetkezetek, közbirtokosságok 183,0 160,5 154,2 169,2 187,8 179,1 127,4 205,1 249,7 282,1 353,9 536,6 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3



A finanszírozás forrásai:

Az „erdőfejlesztés” esetében a célcsoportos állami beruházási keret 
(K-2-1, K-2-2, K-2-3 és K-2-4 lapok)
„Erdőfenntartás” esetében az erdőfenntartási alapok 
(KA és K-1-1 lapok)
A , jóléti berendezések fenntartása” esetében a MÉM költségvetése 
(K-3 lapok összesítői)

A
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