
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.

8


