A
magyar
erdőmérnöktan - 4
A magyar erdőmérnöki tudomány alapjai
és az
erdőmérnöki szabályozástan
31. 31. 11. 2 Az erdő részeinek formális fogalmai

Az erdő részeinek megállapítása az analitikus gondolkodás eredménye (Idegen Szavak és
Kifejezések Kéziszótára, 1995):

„analitikus gör-lat I. 1. elemző, az analízist alkalmazó…
„analízis gör 1. elemzés; részekre, elemekre való bontás mint tudományos kutató módszer…

Az erdő részei alatt – erdészmérnöki szempontból - természetesen az erdő fáit kell értenünk:
 az egyesfát,
 a faállományt, és
 az erdőállományt értjük. (erdőállomány fogalma elsősorban a vágásos erdőknél
indokolt)
Az erdő fáinak üzemmódok szerinti felosztása az alábbi:




vágásos erdők fái
o mint biológiai tárgyak és folyamatok,
o mint gazdasági tárgyak és folyamatok
szálalóerdők fái:
o mint biológiai tárgyak és folyamatok
o mint gazdasági tárgyak és folyamatok

A továbbiakban csak a vágásos erdők fáinak fogalmait részletezem, de tudjuk, hogy a kétféle
üzemmód szerint a fák minőségileg különböznek egymástól, ami főleg az egyesfák és a
faállományok esetében nyilvánulnak meg.
A vágásos erdő fái formális fogalmainak táblázatos felosztása:
Vágásos erdő fái

Erdő fái
mint
biológiai tárgyak és
folyamatok:




Erdő fái
mint
gazdasági tárgyak és
folyamatok




egyesfa,
faállomány,
erdőállomány fogalma

egyesfa
faállomány
erdőállomány fogalma

.ábra. A vágásos erdő fáinak felosztása

31. 31. 11. 21

Az erdő fái, mint biológiai

tárgyak és folyamatok

Az erdő fái, mint biológiai tárgyak, ez egyszerűen azt jelenti, hogy a fák élőlények.
„Hogy megértsük az erdőt” (Morozov, 1952):

„… hogy megértsük az erdőt, alakjait és életét, mindenekelőtt ismernünk kell a fafajok
élettani és alaki sajátosságait, a táplálkozásnak, a növekedésnek s szaporodásnak azokat
a biológiai típusait, amelyekhez a természetben észlelt jelenségek alapján az erdőalakokat
sorolhatjuk.” (Kiemelés tőlem.)

31. 31. 11. 21. 1 Az egyesfa mint biológiai tárgy és folyamat
a. Az egyesfa mint biológiai tárgy
Az egyesfa mint biológiai tárgy szöveges felosztása:

o egyesfa mint biológiai tárgy
 fogalmának tartalma
 fogalmának terjedelme
A táblázatos felosztás:
Egyesfa
mint biológiai tárgy

Egyesfa
mint biológiai tárgy fogalmának

Egyesfa
mint biológiai tárgy fogalmának

tartalma

terjedelme,

.ábra. Az egyesfa biológiai tárgy fogalmának felosztása
Az egyesfa, mint biológiai tárgy fogalmának tartalma
Fekete Zoltán erdőmérnök professzor vezette be az Erdőbecsléstan, A
faállományszerkezettan és faterméstan vázlatával című könyvében az egy darab faegyednek
az „egyesfa” erdészeti elnevezését (Fekete Z. 1951).
Wilckens Henrik Dávidnak – az első professzorunknak - Az erdészettan alapfogalmai című
könyv bevezetőjében olvashatjuk a fának, a legrégebbi erdészeti tudományos
megfogalmazását (Wilckens, 1814):

„ H. D. W ILCKENS úr bányatanácsos és professzor által a selmeci királyi ERDÉSZETI

TANINTÉZETÉBEN előadva…
„§. A föld felszínén található növények közt vannak olyanok, melyek többé kevésbé magas,
kemény és szilárd törzzsel bírnak. A törzsek gallyakra szétágazó koronáját levelek díszítik. Az
ilyen növényeket fáknak nevezzük.” (Kiemelés tőlem.)

Szaklexikonunk a következőképpen határozza meg a fa fogalmát (Erdészeti, Vadászati,
Faipari Lexikon, 1964):

„Fa. A fa kettős jelentésű: az élőfa és a faanyag megjelölésére. A megkülönböztetés több
nyelvben megvan (lat. arbor-lignum, ném. Baum-Holz, franc. arbre-bois, ang. woodtimber). Az élőfa lomblevelű v. tűlevelű, más felosztás szerint lombhullató, v. örökzöld. A
faanyagnál megkülönböztetünk kemény- és lágy- (puha-) fát. Az ipari termelés és általában a
gazdálkodás fontos nyersanyaga. A legrégebben ismert építőanyag és tüzelőszer.
Mint növénytípus olyan fás szárú növény, amelynek évenként vastagodó földfeletti fő szára,
törzse van, áttelelő szervei, rügyei pedig magasan a talaj felett helyezkednek el. Három fő
része közül a gyökérzet a F.-t a talajhoz köti és számára vizet, ill. vízben oldott ásványi sókat
vesz fel; a törzs a tápanyagforgalmat bonyolítja le és szilárdító munkát végez; a korona
(lombozat) az asszimilációt végzi.” (Kiemelés tőlem.)

A fa törzsére és a méreteire vonatkozók (Erdészeti, Vadászati, Faipari Lexikon, 1964):
„Ha a törzs a F. csúcsáig folytatódik, akkor sudaras, ha a koronában elágazik, akkor
tartóágas. A többszörösen elágazó ág-, ill. lombkoronás F.-k (pl. hazai lombfáink) mellett
vannak el nem ágazó, csak csúcsukon levélkoszorút viselő, levélkoszorús F.-k (pl. a pálmák).
Az előbbiek hosszúsága és vastagsága állandóan növekszik, lombjukat évente (lombhullató
F.) v. hosszabb idő alatt (örökzöld, tűlevelű v. lombtartó F.) vetik le, ill. cserélik. Magtermelő
korban elért termet szerint a fák lehetnek I., II. és III. rendűek, v. 20 m-en felüli, 20-15 m és
15-10 m magasságúak. A határ a cserjék (frutex) és félcserjék (suffrutex) között sokszor
elmosódik. A F.-s növények (phanerophyton) a növényföldrajzban, a RAUNKIËR-féle életforma
csoportosításában külön csoportot alkotnak. A F.-k rendszertanával és morfológiájával a
dendrológia foglalkozik.
Az erdei F. nagyságára a magasság és a mellmagassági átmérő a jellemző. A magasságot a
gyökfőtől a legmagasabb ágig v. a csúcshajtás tetejéig mérik. A mellmagassági átmérő a F.
törzsének a földtől számított 130 cm magasságban mért átmérője. Szokták a törzs
mellmagassági kerületét is jellemző adatként feltüntetni.
A méretek a kornak és a termőhelynek a függvényei a fák egészen a kipusztulásukig
növekednek. A magassági növekedés kezdetben az erőteljesebb, később ez alábbhagy s az
élettevékenység befejezése előtt évente már csak mm-ekre tehető, míg kezdetben, sok
esetben az évi 1 m-t is meghaladja. A vastagsági növekedés a F. életének középső
szakaszában a legerőteljesebb, majd idős korban teljesen megszűnik. Jó termőhelyen a mi
körülményeink között a tölgy 35 m, a bükk 44 m magasságot is elérhet, míg az erdeifenyő és
a lucfenyő a 40 m-t haladhatja meg. Vastagságuk mellmagasságban mérve a lombosoknál
elérheti a 100-120 cm-t, míg a fenyők 90-100 cm vastagságra is megnőnek. (a méretek felső
határa egyes túltartott egyedülálló fákra vonatkozik.) A szakirodalom említést tesz 150 m
magas mamutfenyőről és 155 m magas eucalyptusról. Ezek mellmagassági vastagsága 11 m
volt, és a forró égöv alatt érték el ezeket a méreteket. Életkorukat 4-5000 évre becsülték.
Az élő F.-ból kitermelt, un. holt, élettelen F. (lignum) egyúttal földünk egyik legnagyobb
mennyiségű növényi eredetű nyersanyaga és a faipar alapanyaga. Tulajdonságaival az
erdőhasználattan és a F.-technológia foglalkozik. (Kiemelés tőlem.)

Megjegyzésem: Zalában a fák magasságaira vonatkozó néhány kiemelkedő méretet A faj
alatti egységek jelentősége című írásomban ismertettem.
A fa fogalmán belül fontos szakszavunk az élőfatest (Erdészeti, Vadászati, Faipari Lexikon,
1964):

„Élőfatest. Az életműködést folytató fa földalatti és földfeletti részeinek az együttese. Az élőfa
földalatti része a gyökérzet, amely a tuskóból, a vastag gyökerekből és a hajszálgyökerekből
tevődik össze. A tuskó (pontosabban a gyökértuskó) a fa törzsének földalatti része, amely
fölülről ott kezdődik, ahol az első földalatti v. föld alá menő oldalgyökér elágazik. A tuskóból
ágaznak el az oldalgyökerek, és indul ki a csaknem függőlegesen kifejlődő karógyökér. A
gyökértuskóból nőnek ki a vastag gyökerek, ezért nehéz határt szabni, hogy meddig tart a

tuskó, és hol kezdődik a vastag gyökér a gyakorlatban…
Hajszálgyökerek gyökérzetnek meg nem fásodott, bolyhos, 0.5 mm-nél vékonyabb szálai…”
(Kiemelés részben tőlem.)

A hajszálgyökerekkel kapcsolatban fontos tényt kell megemlítenünk, - ami talán kevésbé
ismert, lexikonunk sem említi -, A fa című könyvből tudjuk meg, hogy (Burnie, 1990):
„A gyökérzet növekedése.

A mérsékelt égövön élő fák növekedési ciklusa nem a levelek, hanem a gyökérzet
növekedésével kezdődik. Ahogy tavasszal a fagyos talaj fölenged, a gyökerek »szakállat«
növesztenek: milliónyi apró gyökérszőr jelenik meg rajtuk, amelyek egy-egy sejtből állnak.
Ezek a gyökérszőrök szívják fel a talajból a vizet. Élettartamuk nem hosszabb egy -két
hónapnál, és ősszel elpusztulnak az utolsó szálig. Minden gyökércsúcsot egy
gyökérsüvegnek nevezett sejtréteg borít, amely védelmet nyújt a növekvő gyökérnek. A
tápanyagok legnagyobb része a fiatal gyökereken keresztül szívódik fel; az idősebb gyökerek
megkeményednek, elfásodnak, fő feladatuk immár a rögzítés. (Kiemelés tőlem.)

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a mikorriza kapcsolatot sem, amikor a gyökérzetről
beszélünk (Erdészeti, Vadászati, Faipari Lexikon, 1964):

„Mikorriza (mycorrhiza, gombagyökér).Sok virágos növény, különösen erdei fa gyökerének
és bizonyos gombák micéliumának a szoros → együttélése. „ (Kiemelés tőlem.)

Folytatva az élőfatest címszava idézetét (Erdészeti, Vadászati, Faipari Lexikon, 1964):

„az élőfa föld feletti része alaki szempontból kétfelé tagozódik: a fatörzsre és a koronára. A
fatörzs az a gyökértuskóból kiemelkedő hengeres fatest, amelyen élő oldalágak nincsenek. Ez
a fa legértékesebb része, ezért folyik a fatermesztés. Népiesen a fa derekának is nevezik.
A fakorona a legalsó elágazástól számítva valamennyi élő lombot v. tűt hordó ág összessége,
beleértve a törzs egyenes folytatását alkotó élő oldalágakat hordó farészt is. A fakorona élő
ágai hordozzák az asszimilálást végző leveleket. Az élő levelek összességét lombozatnak
nevezzük.”

Fontos megjegyeznünk, hogy a fa fogalmának szűkebb jelentése a farész (Erdészeti,
Vadászati, Faipari Lexikon, 1964):

A F. mint szállító szövet a kambium osztódása folytán keletkező másodlagos F.-szövet,
amely a vízszállításban, a mechanikai szilárdításban és a tápanyagraktározásban játszik
fontos szerepet → Farész.”
Farész (xilémv. hadrom) az edénynyalábok befelé eső, ill. a szár közepe felé néző szövetelemeinek összessége, amelyeknek egy része a vizet és a benne oldott szervetlen anyagokat
alulról felfelé szállítja. A bélszövethez közelebb fekvő elemek az elsődleges F., a kambium
működése folytán keletkező másodlagos F. Fő szöveti elemei a tracheák a tracheidák, a
faparenchimák és a farost.” (Kiemelés részben tőlem.)

A fák esetén azt is fontos tudnunk, hogy milyen virágaik vannak, hogyan történik a
beporzásuk (Természet-tudományi Kislexikon, 1992):

„Virág (flos): (növ) módosult levelekből álló, korlátolt növekedésű, szaporodásra módosult,
rövid szártagú hajtás; a rajta levő változatos alakú, szerkezetű levelek összefoglalóan a
~levelek…. – a ~levelek takaró- és ivarlevelek lehetnek…

Az ivarlevelek alkotják a hím jellegű porzótájat (andröceum), ill. a női jellegű termőtájat
(günöceum). Ha a virágban mindenik előfordul teljes ~ ról, ha valamelyik hiányzik hiányos
~ról beszélnek. A ~ban előfordulhat, hogy mindkét ivari táj kifejlődik (hímnős ~), de az is,
hogy egy növényen, de külön ~ban fejlődik a porzó-, ill. a termőtáj (→ egylaki növény) v.
eleve külön egyeden alakulhat (→ kétlaki növény).” (Kiemelés részben tőlem.)

Az egyesfa, mint biológiai tárgy fogalmának terjedelme
Életforma szerinti besorolás

A fára mint növényre jellemző a megjelenési formája, amit életformának neveznek
(Természettudományi Kislexikon, 1992):

„életformák: (biol) az élő szervezetek azon megjelenési formái, melyek a környezethez való
alkalmazkodás során alakultak ki. – A növényi ~ra a rendszert a →nyugalmi szakaszban

megmaradó szervek, valamint a kedvezőtlen körülmények átvészelésének helye szerint
dolgozták ki. Eszerint megkülönböztetnek: fás növényeket (phanerophytonok), melyek a talaj
fölé emelkedve vészelik át a kedvezőtlen körülményeket,
… nyugalmi szakasz: az élőlényeknek azon állapota, melyben az életműködéseik, →
anyagcseréjük nagymértékben lecsökken. Évelő növényeink pl. levélzetüket hullatják el ebben
az állapotban. Egyes állatok a ~ alatt téli álmot… alszanak.”

A növények életformái közül a fás szárú növények életformájára részletesebben a
következők a jellemzők (Soó, 1965):

„A környezethez való alkalmazkodás a növény megjelenésének formájában nyilvánul meg.

A számos életforma- vagy alapforma-rendszer közül általánosan elfogadott a RAUNKIAER-féle,
amely az áttelelő, megújuló szervek helyzetén és védelmi berendezésén alapszik, s egyben
kifejezi a növény alkalmazkodását a klímához, különösen a hőmérséklethez.
Fás szárú növények (Phanerophyta), Áttelelő szerveik, rügyeik magasan a talaj felett.
Lehetnek fák (Mega- és Mesophanerophyta) határozott törzzsel és oldalágakkal, vagy cserjék
(Mikrophanerophyta) törzs nélkül, a talajtól elágazók, továbbá alacsony (30 cm-ig) félcserjék
(Nanophanerophyta) Rügyük védett (mérsékelt klímában) vagy csupasz (forró klímában). Ide
tartoznak a kúszó liánok, pl. iszalag (Clematis), üstökösfák (pálmák, Yucca), banánok és a
pozsgás törzsű növények is. Általában a trópusi és szubtrópusi klíma növényei. Jelölésük MM,
M, N.”(Kiemelés részben tőlem.)

Rendszertani besorolás

Egyesfa biológiai fogalmának – arbor – terjedelme, a rendszertani helyt jelenti.
A növényeknek legfontosabb jellemzője a szaporodással kapcsolatos. Vagyis a növények
rendszertana a virág és a mag milyensége alapján két nagy csoportot különböztet meg:




a nyitvatermők csoportját és
a zárvatermők csoportját.
Virágos v. magvas növények,
anthophyta

A. Nyitvatermők,
Gymnospermae
Fenyőfélék, Abietaceae

B. Zárvatermők,
Angiospermae
1. kétszikűek, dicotyledonopsida
c. Fák

.ábra. A virágos-magvas növények felosztása
Az erdeink fontosabb fafajainak felsorolását, rendszertani helyét itt tárgyaljuk.
A növényhatározóból a következőket tudhatjuk meg a legfontosabb családok jellemzéséből
(Jávorka, 1962):
„A. Nyitvatermők

Fenyőfélék, Abietaceae. Fák v. cserjék, rendesen igen keskeny, tű alakú levelekkel és egylaki
v. kétlaki csupasz virágokkal. A magvak többnyire tobozba, pikkelyek közé vannak zárva…
Taxaceae - Tiszafafélék családja (tiszafa)
Abietaceae – fenyőfélék családja
Abies (jegenye) egylakiak, külön ivarúak
Picea (luc)

Pinus, (Fekete, erdei)
Pseudotsuga
Larix (vörösfenyő)
B. Zárvatermők –
1. Kétszikűek
c) Fák v. cserjék…
Fűzfélék, Salicaceae. Kétlaki fák v. cserjék. Porzós és termős virágok is barkában egyenként
állnak, tulajdonképpen lepelnélküliek. A termés sok magvú, a magvak alján szőrüstök van.
Populus nyár
rezgő,
fehér,
fekete
Salix fűz
fehér,
törékeny,
kecske
Nyírfélék, Betulaceae. Egylaki fák v. cserjék. Porzós és gyakran a termős virágok is
barkában, 1-3-val állanak. A termés szárnyas makk, v. pedig nyitott burok veszi körül. A
levelek szórtak.
Corylus, mogyoró
Carpinus, gyertyán
Alnus, éger
Betula nyír
Szilfélék Ulmaceae –
Vénicszil,
Mezei szil,
Hegyiszil
Bükkfélék, Fagaceae. Egylaki fák v. cserjék. Csak a porzós virágok állanak barkában. A
magtermést kemény, pikkelyes v.tüskés burok veszi körül. A levelek szórtak…
Quercus, tölgy
csertölgy, magyartölgy, molyhostölgy, kocsánytalan tölgy, kocsányos tölgy
Castanea (szelídgesztenye)
Fagus (bükk)
Olajfafélék, Oleaceae. A levelek többnyire átellenesek. A virágzat többnyire bugás. A virág
sugaras. A párta összenőtt v. négy szabadszirmú v. hiányzik. Porzó kettő. Magház felső
állású, a termés különböző.
Ezüstfa olajfűz
Fraxinus, kőris
Virágos kőris,
Magaskőris,
Magyar kőris
Bodzafélék, Caprifoliaceae. A levelek átellenesek. A virág öttagú, sugaras v. részarányos,
forrtszirmú. A magház alsó állású. Bibeszál v. bibe 1-5. a termés bogyó v. csontár.
Juharfélék ACERACEAE –családja
Tatárjuhar,
Korai juhar,
Mezei juhar,
Hegyi juhar
Hársfafélék TILIACEAE –családja
Ezüsthárs,
Kislevelű hárs,
Nagylevelű hárs

Fafajok éghajlathoz való kapcsolódása
Fontosabb hazai fáink éghajlati kapcsolata
Hazai fafajaink felsorolását a három éghajlathoz tartozó fafajok illetve hegységi fafajok
szerint végezzük,. (Haracsi, 1969) (Haracsi, 1958):
„MAGYARORSZÁG éghajlata
lomberdők.

mérsékelt és átmeneti. Vegetációtípusa: a lombhullató

Három éghajlat találkozik hazánkban: a tengeri (nyugati), a szárazföldi (keleti) és a
mediterrán éghajlat. Ennek megfelelően nálunk mindhárom éghajlat több fafaja tenyészik, de
nem egyformán reagálnak a különböző éghajlati szélsőségekre. Ezenkívül hegységi fafajaink
is vannak.
Nyugati fajok: bükk, kocsánytalan tölgy, nagylevelű hárs, gyertyán, hegyijuhar,
jegenyefenyő (Calluna)
Keleti fajok: erdeifenyő, lucfenyő, kislevelű hárs, kocsányos tölgy, tatárjuhar,
fehérnyár.
Déli fafajok: cser, molyhos tölgy, ezüsthárs, virágos kőris, dió, Cotinus, Prunuszok,
feketefenyő, szlavon kőris, szelídgesztenye, som, Ruscus.
Hegységi fajok: hegyi juhar, jegenyefenyő, törpe fenyő, havasi fenyő.
Az első három éghajlat alatt egyformán jól tenyésznek: kocsányos tölgy, nyír, éger, fűzek,
magas kőris, rezgőnyár, korai juhar, kislevelű hárs, mezei szil. Ezek tehát kevésbé érzékeny,
jobban ellenálló fajok (Kiemelés, átszerkesztés tőlem.)

Faosztályozások
(Erdészeti Vadászati Faipari Lexikon, 1964):

„Biológiai faosztályozás (LÖNNRÓTH MAGYAR-féle) → Faosztályozás

Faosztályozás. Általánosságban a faállomány fáinak valamilyen meghatározott cél
érdekében (állományápolás, többtermelés, kutatás stb.) történő mesterséges osztályozása. A
faállomány-szerkezeti és faterméstani vizsgálatoknál leggyakrabban használt a LÖNNROTHMAGYAR JÁNOS-féle biológiai F.
A) Magassági osztályozás a fa viszonylagos magassága alapján:
1. osztály: kimagasló fák;
2. osztály: uralkodó fák
3. osztály: elmaradó fák;
4. osztály: elnyomott fák.
B)

A korona osztályozás a korona minősége alapján:
a) osztály: szabályos korona;
b) osztály: egy oldalon lapos korona
c) osztály: két v. több oldalról lapos , felülről nyomott korona.

C) Törzsosztályozás a fa műszaki felhasználhatósága alapján:
α osztály: egyenes ágtiszta törzs;
β osztály: egyenes ágas törzs;
γ osztály: görbe ágtiszta törzs, és
δ osztály: görbe ágas törzs.
(Pl. 1 a β fa kimagasló, szabályos koronájú egyenes ágas törzsű fa)
Az 1. magassági osztályú fák magasságának számtani átlaga adja a →
biológiai felsőmagasságot (H1 = h1/ n1)
Az állományban a V-fáknak lehetőleg »1aα« osztályú fákat kell kijelölni. A
gyakorlatban F. elválaszthatatlan az erdőművelési, erdőnevelési módszerektől. (→
Fák osztályozása) (Átszerkesztés tőlem.)

Szaklexikonunk a következőképpen határozza meg a fák osztályozása fogalmát (Erdészeti,
Vadászati, Faipari Lexikon, 1964):

„Fák osztályozása. Az egykorú faállományok fáinak az osztályozása már rudas erdőkben

igen különböző egyedek csoportosítására irányul az erdőművelési célok szempontjai szerint.
A F. lehet
- gépies (mechanikus),
- élettani (biológiai),
- műszaki (ipari) és
- gazdasági (pontosabban: tisztítási, gyérítési) célzatú.
A gazdasági célzatúak közül a hazai erdőművelésben a következők tettek szert kisebbnagyobb jelentőségre¸ a KRAFT-féle, a ROTH-féle, a SCHÄDELIN-féle, a POLANSZKY-féle, a
GEORGIJEVSZKIJ-féle, a NYESZTYEROV-féle, a KERESZTESI-féle… (Kiemelés részben tőlem,
átszerkesztés tőlem.)

A „faosztályozások” a fák ún. „szociális helyzetének” jellemzésére szolgálnak.
Bevezetésként annyit tudnunk kell, hogy (Morozov, 1952):

„... az erdőben minden fa a szó szoros értelmében többé-kevésbé elnyomottnak tekinthető és
inkább csak az elnyomás fokáról lehet szó; az elnyomásban megint csak megtalálhatjuk az
összes átmenetet.” (Kiemelés tőlem)

Az akkori idők legjobb „faosztályozása” szerint (Morozov, 1952):

„... a koronák jellegzetességén alapuló KRAFT-féle osztályozás, ...”

Az uralkodó csoport osztályaihoz tartozó fák koronájuk jellegével, nagy magasságukkal, nagy
átmérőjükkel és kisebb hengerességükkel különböznek a velük egykorú, de az elnyomott
osztályokhoz tartozó fáktól, azoknak a koronája ugyanis erősen eltorzult, törzsük alacsonyabb,
átmérője kisebb, de alakszáma nagyobb. ...
Kissé tovább kell időznünk KRAFT állományosztályozásánál, mert... ezzel jelölik az erdőben
lejátszódó alapvető jelenséget, amely nélkül erdőt nem lehet megérteni,...
Tulajdonképpen mit is ábrázol KRAFT állományosztályozása? A botanikusoknak - akik előtt
ez az eljárás ismeretlen - az erdőművelők azt válaszolják, hogy ez az osztályozás az erdőt
alkotó fák eredetileg egyfajta tömegének a tagolását (differenciálódását), vagyis a még
egykorú erdő fáinak osztályok szerinti felosztását jelenti. Ez a tagozódás jellemző és általános
érvényű is minden erdőre, de csak egy bizonyos kortól.” (Kiemelés részben tőlem)

Az újabb keletű osztályozások közül az Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetsége
(IUFRO) faosztályozását említjük. A hat jelleg szerint (szinthez tartozás, növekedésmenet,
életképesség, korona nagyság, törzsminőség, állománynevelési szempont), 3-3 minőségi
osztályt javasol, így minden fát 6 számmal jellemez.

b. Egyesfa mint biológiai folyamat
Egyesfa mint biológiai folyamat – arbortermelődés - fogalma
A biológiai folyamatokat, magyarán az életfolyamatokat az egyesfák növekedését-fejlődését,
szaporodását, öregedését, halálát jelentik.

Életjelenségek

Miután élőkről – élő fákról – van szó, ezért először az életjelenségeket kell megtárgyalnunk
(Természettudományi Kislexikon, 1992):

„életjelenségek: (biol) az élőlényekben végbemenő és csak az élőre jellemző folyamatok
összessége. Legfontosabb az →anyagcsere, mely a többi életjelenség alapja. Alapvető ~ a
növekedés, mozgás, az ingerlékenység és szaporodás. – az öröklődés és törzsfejlődés mint
életjelenség túllép az egyedi élet határain.”

Alapvető életjelenségek a fenti idézet szerint:






anyagcsere
növekedés
mozgás,
az ingerlékenység és



a szaporodás.

A fontosabb jellemzőket a következőkben tárgyaljuk.

Anyagcsere

Az életjelenségek legfontosabbika az anyagcsere, „mely a többi életjelenség alapja
(Természettudományi Kislexikon,1992):

„anyagcsere: (biol) az élő szervezetekben végbemenő bonyolult anyag- és energiaátalakulási
folyamatok összessége; alapvető életjelenség, mely megkülönbözteti az élőt az élettelentől.
Négy fő folyamat szerves egységéből áll, melyen az életet jelentő dinamikus egyensúly
alapszik: a → táplálkozás (anyag- és energiafelvétel), az → asszimiláció (a felvett anyagok
energiafelhasználásával történő átsajátítása) a → disszimiláció ((energiafelszabadítás, az élő
szervezet szerves anyagainak lebontása által) és a tágabb értelembe vett → kiválasztás
(anyag- és energialeadás). Ezeket a folyamatokat az élő szervezetekben az → enzimek
katalizálják. –
A felépítés és a lebontás egymással szoros összefüggésben, ellentétes irányú folyamatok,
melyek az élő szervezetben szakadatlanul mennek végbe, a nyugvó szervezetben is (→
alapanyagcsere). –
A táplálkozással felvett anyagok lebontásakor felszabaduló energia adja az életet fenntartó
energiát. Ez végső soron a napfény energiájából ered, melyet az autotróf növényi szervezetek
kötnek meg, s alakítják át a táplálékban jelenlevő kémiai kötések energiájává.
Az élőlények ~folyamatai v. oxigénmentes közegben (→anaerobiózis); v. oxigénhez kötötten
(→ aerobiózis) mennek végbe. Felépítő ~jük szerint kétfélék lehetnek: → autotróf szervezetek:
szervetlen anyagokból szervezetük számára szükséges szerves anyagokat állítanak elő (zöld
növények, egyes mikroorganizmusok); a → heterotróf szervezetek: szerves anyagokat
vesznek fel környezetükből, s ezekből a saját szervezetükhöz szükséges szerves anyagokat
állítanak elő (egyes növények, állatok és az ember). –
Az ~ révén valósul meg a szervezet és a környezet állandó kölcsönhatása, s az képezi alapját
az élőlények egyéb életfolyamatainak (ingerlékenység; mozgás, növekedés, fejlődés,
öröklődés, szaporodás) is.

Asszimiláció

Az élők anyagcsere fogalmához két ellentétes folyamatot kell ismernünk:
1. az egyik az asszimiláció,
2. a másik a disszimiláció folyamata.
Az asszimiláció fogalma a következő (Természettudományi Kislexikon,1992):

„asszimiláció: 1. (biol) átsajátítás, anabolizmus: az élőlények szervezetében lejátszódó
folyamat, amelynek során a környezetükből felvett anyagokat energia felhasználásával saját
szervezetük anyagává alakítják át; az ~ az → anyagcsere felépítő jellegű folyamata. –

A környezetből felvett anyagok lehetnek szervetlenek (ásványi sók, szén-dioxid, víz), melyeket
az → autotróf szervezetek szerves anyagokká alakítanak; s ~ jukhoz az energiát v. a NAP
sugárzásából merítik (→ fotoszintézis), ilyenek a zöld növények; v. az ásványi anyagok
oxidálásából nyerik (→ kemoszintézis), mint némely baktérium. Az élőlények másik nagy
csoportja, a → heterotróf szervezeteké, melyek környezetükből más szervezet által
elkészített szerves anyagokat vesznek fel, ezeket hasznosítják (heterotróf táplálkozás); s az
~jukhoz szükséges energiát a tápanyagok lebontásából nyerik. A heterotróf szervezetek (az
ember, az állatok, s a növények egy része) végső soron a zöld növények által megkötött
energiát használják fel. 2. (kőz) → magmás asszimiláció.”

Fotoszintézis

A fotoszintézis lényege a következő (Természettudományi Kislexikon, 1992):

„fotoszintézis: (biok) a zöld → klorofillt tartalmazó növények szénasszimilációja (→
asszimiláció), melynek során a NAP sugárzó energiájának segítségével szervetlen
anyagokból (CO2-ből és H2O-ból) szerves anyagok képződnek, miközben a fényenergia
kémiai energiává alakul bennük, s a folyamat során oxigén szabadul fel. A ~ kémiailag nagy
vonalakban a következőképpen jelölhető:

6 CO2 + 6 H2O

674 kal

C6 H12O6 + 6O2 .

A valóságban több, bonyolult részfolyamat játszódik le a ~ során, melynek fontos lépése a víz
fotolízise.
A ~ termékei az asszimilált szerves anyagok v. asszimilátumok, melyek többfélék lehetnek;
szénhidrátok, aminosavak, fehérjék. A ~ fő terméke a szőlőcukor (C6 H12O6), mely a
keletkezési helyéről elvándorolva a növényben keményítővé alakul: n C 6 H12O6
(C6H10O5)n + (n-1) H2O. Az így keletkezett termék az elsőleges v. asszimilációs keményítő, mely
a levelekben található. Ez az éjszaka folyamán (mikor fotoszintézis nincs) hidrolizál (vizet vesz
fel), és a felhasználás v. raktározás helyére vándorol.
A ~ a légzéssel ellentétes irányú folyamat; a szervezet energiában való gazdálkodását idézi
elő. A növény ~ útján építi fel minden szerves anyagát, s közvetve v. közvetlenül ezeket a
szerves anyagokat hasznosítják az állatok és az ember (a →heterotróf szervezetek) is. A
táplálékuk lebontása során felszabaduló vegyi energia közvetve a napsugárzásból kötődött
meg, ez biztosítja az élet fenntartásához szükséges energiát, vagyis az élő világ minden
energiája a napsugárzásból fedeződik. A növények ~ekor felszabaduló oxigén pedig az
aerobionták (→ aerobiózis) légzéséhez szükséges oxigént adja. A heterotróf szervezetek
életfolyamatai, így az emberé is, az autotróf zöld növényekre utaltak. Ezért a napfényenergia
~ útján történő hasznosításának növelése hozzájárul ahhoz, hogy a FÖLD az emberiség
növekvő létszámának táplálékát biztosítsa.
A ~ jelentősége fejlődéstörténetileg és geológiailag is igen nagy. Az → élet keletkezésekor az
első élőlények valószínűen anaerobionták (→ anaerobiózis) lehettek, és heterotróf módon
táplálkozhattak. A klorofillszíntest létrejötte az élet további alakulásában igen nagy
jelentőségű; lehetővé tette a fényenergia nagy hatásfokú felhasználását; a légkör fokozatosan
oxigénes légkörré alakult, s a FÖLD kérgében a ~ során keletkezett energia raktározódott
(pl. kőolaj, kőszén formájában).”

A klorofill és a kloroplasztok meghatározása (Természettudományi Kislexikon, 1992):

„klorofill, chlorophyll, levélzöld: (biok) növényi sejtek plazmájában levő zöld szemcsék (→
kloroplasztok) pigmentanyaga. A ~ két, egymáshoz igen hasonló anyag keveréke; az egyik a
~-a (C55 H72 O5 N4 Mg), ez kékeszöld színű, mikrokristályos szerkezetű. A ~-b (C55 H70 O6N4
Mg) sárgászöld színű. A ~-a és a –b komponens aránya a növényekben 3:1 …
Igen jelentős szerepe van a növények asszimilációjában, a →fotoszintézisben, az elnyelt
fényenergiát továbbítja a vízbontó (fotolízis) és a szén-dioxidot asszimiláló rendszerhez…
kloroplasztok: (növ) fényhatásnak kitett növényi szervek sejtjeiben található, klorofillt
tartalmazó zöld színtestecskék. Moszatokban többnyire lemez v. szalag alakúak, a moháktól
kezdve a virágos növényekig nagyobbára lencse formájúak. Általában 7-8 µ átmérőjűek*.
A ~ 94 %-át lemezes szerkezetű fehérje természetű alapanyag, a sztróma alkotja, ebbe
vannak beágyazva a kb. 0.5 µ-os korong alakú granumok. A granumokat korong alakú
lemezek pénztekercsszerűen építik fel, s membránjukban fehérje- és lipoidrétegek
váltakoznak. A rétegek határán helyezkedik el a ~ színanyaga, a klorofill.
*Mikrométer – mű - (µ m) 10 -6 m

A fotoszintézis lényegét Pethő Menyhért, a Mezőgazdasági növények élettana című könyve
borítójára így rajzolta:

.ábra. A Nap és a levél
A továbbiakban a fotoszintézis „modern” elméletét először két tudóstól idézem:

1. Albert Ducrocqtól és
2. Szent-Györgyi Alberttól.
Fotoszintézis Ducrocq szerint

Albert Ducrocq francia kibernetikusnak Az élet regénye című könyvének V. Az élet feladata,
A víz körforgása fejezetből idézek (Ducrocq, 1968):

„Közismert, hogy a napenergia a víz közvetítésével fizikai körfolyamatban vesz részt… a
NAP hője az óceánok vizét párolgásra kényszeríti. A vízgőz fölemelkedik a levegőbe, ott
kicsapódik, apró cseppek alakjában felhőkké alakul, s eső alakjában lehull a földre. Az esővíz
táplálja a patakokat, a folyókat, s beleömlik a tengerbe. A kör bezárul…

A víznek van egy kémiai körforgása is (Ducrocq, 1968):

„A víz a FÖLDÖN ugyanis egy másik körforgásban, a kémiai jellegűben is részt vesz. Ezt
hosszú időn át szinte tökéletesen figyelmen kívül hagyták, pedig döntő szerepe van. A vízgőz
tudniillik a napsugárzás hatására elbomlik. A hagyományos kémiai elnevezés szerint e
jelenséget fotolízisnek hívják.3.
3
Fotolízis az a folyamat, amelynek során szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagok az elnyelt fény
hatására elbomlanak. – Szerk.

A nagy energiájú sugárzás felbontja a vízmolekulát; hidrogén és oxigén válik ily módon
szabaddá.
Ez a bomlás napjainkban is tart… a NAP ibolyán túli sugárzása elbontja a vízgőzmolekulákat.
Az oxigén leszáll a FÖLD légkörébe, a hidrogén pedig részben a FÖLDET övező »halo«,
vagyis a gázburok tartalmát növeli, a maradék pedig újra egyesül az oxigénnel. Jelenleg ez a
tudósok felfogása a víz kémiai körforgásáról.

[…]
… noha a földgömbön a víz kémiai körforgása a fizikaihoz képest csak nagyon is
másodrendű szerepet játszik, az élet szempontjából fordított a helyzet: itt a kémiai körforgás
a fontosabb.
Az élet ugyanis ezen a kémiai körforgáson született meg.
[…]
A jelenség úgy folyik le, hogy a vízmolekula először beépül egy vegyületbe, az átadja egy
másiknak, amelyben a hidrogén- és oxigénatom fokozatosan »eltávolodik« egymástól.
Ehhez a művelethez csupán kis mennyiségű energiára van szükség. Ezután egy harmadik
vegyületben fokozódik az eltávolodás, majd egy negyedikben stb. mindaddig, amíg végül a
hidrogén elkülönül, és fogságba esik.

[…]
Így szerveződik meg a növényi gyárüzem, amelynek a víz a nyersanyaga, energiája pedig,
a biológiai fotocellák működése eredményeként, a látható fényből származik…
Így születik meg a levél...
A fejlődés a növényvilág mai csodálatos tevékenységébe torkollik, amely egyetlen vegyület –
a klorofill – tevékenységén alapszik. Ennek a molekulája a porfirinhez hasonló szerkezetű
fotocellát tartalmaz, azzal a különbséggel, hogy a klorofillban a vasat magnézium
helyettesíti. A kloroplasztok, vagyis a levél zöld színtestecskéi (klorofillt tartalmazó
szemecskék), amelyek elnyelik a fényt, váltakozva zsírsavas só- és klorofill-rétegekből
állanak.

Ångström jelentése a Wikipédiából, a szabad enciklopédiából:
Az ångström (rövidítve Å) egy hosszúság-mértékegység…
Egy nanométer (jele nm) – a méter milliárdod része (10-.9 m)
angström a nanométer tizedrésze, a méter tízmilliárdod része:
10 Å = 1 nm
1 Å = 1 10 -10 m

ábra. A fotomolekulák szerkezete és a kloroplasztok Ducrocq
Az élet regénye című könyvből (Ducrocq, 1968)
„Arccal a keményítő felé
… a FÖLD jelenlegi növényzete néhány évtized alatt annyi vízgőzmolekulát bont el, mint
amennyi a légkör teljes vízgőztartalma.
Az oxigén visszakerül a légkörbe.
Arról persze szó sem lehetett, hogy a hidrogén is kövesse ezt az utat, mert akkor már régen
a kozmoszba került volna, és az élet végképp elvesztette volna. A víz kémiai körfolyamata
csak úgy jöhetett létre, hogy közben a hidrogén vegyületekben megkötődik. Ezek élén
természetesen ott áll az adenozintrifoszfát.
A hidrogén persze nem tárolódhatott kizárólagosan ATP alakjában, hiszen ez a
robbanóképes vegyület nem elég tartós.
Ezért a fotoszintézissel egyidejűleg olyan folyamatok is megindulnak, amelyek az ATP
energiatartalékait lényegesen stabilabb vegyületekbe viszik át.

A hosszabb időre szóló tárolás egyik nagy állomása a glükóz. Egy glükózmolekula
»szintéziséhez« 38 ATP molekulára van szükség. Ez az alapvető cukorvegyület tehát igen
koncentrált alakban őrzi az energiát.
A növényvilág energiagazdálkodását hosszú időn át nem értették meg. Annyit
megállapítottak, hogy a növények szén-dioxid (CO2) és vízgőz (H2O) felvételével glükózt,
C6H12O6, illetve C6(H2O)6, állítanak elő. Ezek a képletek azt sugallják, hogy a növények
felbontják a szén-dioxid molekuláit, s a szénatomokat egyesítik a vízmolekulákkal.
Másfél évszázadon át, LAVOISIER kémiájának szellemében ezt tanították a természettudományi karokon.
Ebben az elméletben durva hiba volt, mint azt S ZENT-G YÖRGYI professzor bebizonyította.”
(Kiemelés tőlem.)
Ma már tudjuk, hogy a növények tevékenysége a vízmolekula apránkénti elbomlásából áll.
A széndioxid csupán annak a hordozóanyagnak a képződéséhez kell, amely megköti a
hidrogént.
A glükóz egyébként is távolról sem végállomása a hidrogén tárolásának. Ennek a
cukormolekulának ugyanis az a nagy hátránya, hogy vízben oldódik. Ha azonban sok
glükózmolekula egyesül, olyan vegyületek képződnek, amelyek oldhatatlanok lévén, a kémiai
agressziók ellen jobban védettek. Így indul meg az a fejlődés, amely a keményítő felé vezet.
A keményítők glükóz alapú óriás molekulák; a csíráztatott árpa, vagyis maláta
keményítőmolekulája 480, a búzáé 1050 glükózmolekulát tartalmaz.
Végső soron a növényvilág keményítővegyületek raktárává alakul, az ily módon óriási
mennyiségű energiát tárol. A sejtek ezt bármikor hasznosíthatják, amikor szükség van rá:
felbontják a keményítőt, s az energiát glükóz alakjában visszakapják.
A növényvilág energia tartalékai tehát igen nagyok… ez ugyanaz, mintha azt mondanánk,
hogy a tengerben sok a víz.

Fotoszintézis Szent-Györgyi szerint

Szent-Györgyi Albert Az élő állapot című Válogatott írásokban, Az élet energiakörfolyamata részben olvashatjuk az alábbiakat (Szent-Györgyi, 1973):

„Első megközelítésünkben leghelyesebben tesszük, ha egy átfogó képet alkotunk. A
legátfogóbb kép, amit az élet energetikájáról alkothatunk, akkor keletkezik, ha az egész
élővilágot tekintetbe vesszük és megpróbáljuk megfigyelni, hogyan működteti azt az
energia. Közismert, hogy ennek az energiának a legvégső forrása a NAP sugárzása.

.ábra. A fotoszintézis vázlata 1
Amikor a NAP által kilövellt foton kölcsönhatásba kerül a földgolyónkon elhelyezkedő
valamilyen anyag részecskéjével, egy alapállapotban levő elektronpár egyik elektronját egy
magtól távolabbi üres pályára emeli, amint azt a 2. ábra »A« részén a lefelé mutató nyíl
jelképezi. Törvényszerű, hogy az elektron nagyon rövid időn belül visszaesik alapállapotába,
ezt a folyamatot a felfelé mutató nyíl jelképezi.
Az élet betolakodik e két folyamat közé, és az elektron alapállapotba való visszakerülését

saját gépezetén belül választja meg, felhasználva annak energiáját, amint azt 2. ábra »B«
részén látható félkör szimbolizálja. Hogy a folyamat hatásosan menjen végbe, az
elektronnak egy speciálisan felépített anyaggal (legtöbbször az az anyag a klorofill) kell
találkoznia, ennek az anyagnak olyan rendszerhez kell kapcsolódnia, amely a rendkívül
labilis elektron gerjesztési energiáját stabilisabb kémiai potenciállá, kémiai energiává,
vagyis valamely stabilis anyag elektronrendszerének az energiájává alakítja át.

Itt kell megismerkednünk azzal az anyag – ADP és ATP - két formájával
(Természettudományi Kislexikon):

„adenozin-difoszfát, adenozin-difoszforsav, ADP, C10 H15 O10 N5 P2: (biok) két molekula
foszforsavat tartalmazó → adenin-nukleotid. Minden élő sejtben előfordul; → adenozintrifoszfátból keletkezik enzimes hidrolízissel…

adenozin-trifoszfát, adenozin-trifoszforsav, ATP, C10 H16 O13 N5 P3: (biok) három molekula
foszforsavat tartalmazó → adenin-nukleotid…
Biológiai szempontból nagy jelentőségű, kimutatták baktériumokban, gombákban,
magasabbrendű vegyületekben, rovarokban, gerincesekben. Az ~ molekulában a
foszfátkötéseknek energiagyűjtő és átalakító szerepük van; a szénhidrátok és zsírok biológiai
lebontásakor felszabaduló energiát tartalmazzák és továbbítják…

Folytatva Szent-Györgyitől az idézetet:

„Jelen ismereteink szerint ez nagyrészt úgy történik, hogy a gerjesztett elektron energiája a
víz – H2O+ - elemeinek a szétválasztására használódik fel. Az O2 formában a légkörbe kerül,
a H valamelyik piridinnukleotidhoz, TPN+-hez vagy DPN+-hez kapcsolódik, amely vegyületek
ilyenformán redukálódnak TPNH-vá vagy DPNH-vá, amint azt a D. ARTON és mások
laboratóriumából kikerülő munkák kimutatták.”

.ábra. A fotoszintézis vázlata 2; 3
„Az 5. ábrán javasolt alapállapotba hulló elektron valami egészen mást jelent: ez egy kicsi
áramot képvisel, amellyel hajtani lehet bármit, egy dinamót vagy egy izomgépezetet, vagy
amelyből nagy energiájú kötéseket lehet előállítani. Hogy segítségével nagy energiájú
kötéseket állítsunk elő, pusztán egy »fekete dobozt« kellene az elektron szóban forgó két
szintje közé tenni, ebbe a dobozba felülről betáplálnánk a nagy energiájú elektronokat,
ADP-t és foszfátot, azért, hogy alul megkapjam az ATP-t és a fáradt elektront (lásd a 6.
ábrát).

Ha később az lenne a célom, hogy ATP-m segítségével hajtóerőt szolgáltassak az élet
számára, csak meg kellene fordítanom a dobozt a tetejével lefelé, az ATP-t az egyik végénél

betáplálnám, hogy a másik végén magas-energiaszintű elektront (és ADP-t + foszfátot
nyerjek.

A fent ismertetett két szerzőnek a fotoszintézisről alkotott magyarázata természetesen
kiegészítik egymást. De a „kulcskérdés - Szent-Györgyi megfogalmazásában a „fekete
doboz”:

„… nagy energiájú kötéseket állítsunk elő, pusztán egy »fekete dobozt« kellene az elektron
szóban forgó két szintje közé tenni…”

Vagyis amit, a későbbiek folyamán minden élőben felfedeztek, ez a „fekete doboz” a
nanomotor.

„Honnan kapjuk az életünket működtető energiát”
Dr. Egely Györgynek és Jakab Istvánnak VN Tv-ben elhangzott beszélgetésének címe:
Honnan kapjuk az életünket működtető energiát. A Világhálón 2019. márc. 21-én elhangzott,
nagyon kivonatos anyaga a következő:

„… a technikai diagnosztika fejlődik és egyre kisebb mérettartományokba ért el, a
tudomány mint módszer és ez fölszínre hozza azokat a betiltott jelenségeket amiket
parajelenségek néven ismernek…
… minden sejtünkben levő még kisebb sejtecske a mitokondrium kulcsa ami tulajdonképpen
az energia ellátásáért felelős…”

A mitokondrium rövid meghatározása (Idegen Szavak és Kifejezések Kéziszótára, 1995):
„mitokondrium gör el., biok az élő sejt légzésében és anyagcseréjében részt vevő
energiatermelő sejtszervecske”

. ábra. Az előadásból a mitokondrium képe
Folytatva az előadás idézését:

… Első képen lehet látni leegyszerűsítve egy nanomotort – feketedobozt - a mitokondrium
felszínén mozog, ilyenekből a kisujjunkban több trillió van… eszméletlen fordulatszámmal
működik.

Ez a forgás „… 6-8 ezer fordulat másodpercenként” (Egely, 2019):

„… az élet üzemanyaga az ATP molekula alakul itt ki, és egy ADP-ből még egy foszfátgyök
segítségével kialakul ez az üzemanyag az ATP, és ez egy elképesztően érdekes dolog, hogy
a teljes élővilágban van ez az üzemanyag… annak egész biztos valamiféle rejtett oka van,
hogy az egész élővilágban ez az ATP az üzemanyag és nem más mert itt ezek a
nanomotorkák elképesztő sebességgel forognak, itt látszanak hogy ezeket a nanomotorokat
hidrogén magok… , ott H-val vannak jelölve, protonok hajtják. Az óriási kérdés az, hogy mért
nem rekombinálódik.

.ábra. A nanomotor
A biológusok ezt nem értik, a fizikusok meg nem törődnek vele, de ez egy hatalmas enigma…
a tanított fizika szerint ez teljesen kizárt, hogy ez működhessen, hiszen azok a piros kis
pöttyök a hidrogén vagy proton magoknak azonnal be kellene rántania egy elektront onnan,
bárhonnan, energetikailag az az alapállapota mégsem történik meg. Az élet valamiféle fura
fizikát mutat itt nekünk, ami teljesen ellentétes azzal, amit mi itt tanulunk a
kvantummechanikában…”

Folytatva a beszélgetés idézését:

„… egy ADP-ből még egy foszfátgyök segítségével kialakul ez az üzemanyag az ATP… a
teljes élővilágban ez az üzemanyag…
… itt látjuk a nanomotorok, - a „feketedobozok”-, működését, ahogy mintegy harapófogó,
megfogják az ADP-t és a foszfátgyököt és összetolják. Itt látható az… az enigma, hogy a
hőzaj ellenében odatalál ez a két gyök, és ott reakcióba lépnek, holott a tanított fizika szerint
a hőzajnak ki kéne dobnia, ez a reakció nem jöhetne létre. A tanított fizika szerint az élet
teljesen lehetetlen, kizárt… A termodinamika II. főtétele ez az, amit látunk, teljesen kizárja…

vagyis az adenozindifoszfátból adenozintrifoszfát lesz.

.ábra. Egy „feketedoboz” képe
És ami hajtja a középen levő részt, ezt Szent-Györgyi Albert már megjósolt:

„alapállapotba hulló elektron… ez egy kicsi áramot képvisel, amellyel hajtani lehet bármit,
egy dinamót…”

A mitokondrium jelentése részletesebben és ábrája (Természettudományi Kislexikon, 1992):
„mitokondriumok, kondrioszómák: (biol) a →citoplazma sejtszervecskéi; féligáteresztő
hártyával burkolt, kerekded v. pálcika alakú, rendezetlenül elhelyezkedő, 1-2 (-25) μ hosszú,
0.5-2 μ széles képletek, melyek a sejt életműködésében igen jelentősek. Sejtenkénti számuk:
2-2.5 ezer.

A ~ vírusok, a baktériumok és a kékmoszatok kivételével valamennyi normális anyagcseréjű
növényi és állati sejtből kimutathatók; növekedhetnek, osztódhatnak, s alakjukat
változtathatják.
Felépítésüket illetően ismert burkoló hártyájuk (membránjuk) kettős (lipoid-) rétegű, melyek
között fehérje található. A belső réteg betűrődései a viszonylag egységes alapállományt
(matrix) tagolják (l. az ábrát), miáltal belsejük igen nagy felületű.
A ~ tulajdonképpen a →sejtlégzés központi szervei, a magas energiájú foszfátokat
szolgáltatják, mindig ott találhatók, ahol a legtöbb energia szükséges.

.ábra. A mitokondrium finomszerkezete vázlatosan
„A mitokondriumburok belső membránjának betüremkedései: a) krisztás szerkezetű típus
(lemezes), b) tubuláris szerkezetű típus (csöves), c) nagyított burokrészlet betüremkedő belső
membránnal, d) ennek egy nagyított részlete, - km: külső membrán, bm: belső membrán: különkülön két szélső, elektrondenz (sötétebb) és egy középső (világos rétegből áll; bt:
burokmembránok közötti tér, m: matrix (alapállomány)”

.ábra. Mitokondrium képe egy későbbi előadásból
A nano és nanométer jelentése(Természettudományi Kislexikon, 1992):
nano: valamely mértékegység 10-9-szerese (pl. 10-9 m = 1 nanométer)

A méter törtrészei a Wikipédia szerint:
„deciméter (jele dm) - a méter tizedrésze
centiméter (jele cm) - a méter századrésze (1·10−2 m)
milliméter (jele mm) - a méter ezredrésze (1·10−3 m)
mikrométer (jele µm) - a méter milliomodrésze (1·10−6 m)
nanométer (jele nm) - a méter milliárdodrésze (1·10−9 m)
ångström a nanométer tizedrésze, a méter tízmilliárdod része: 1 Å = 1·10 −10 m. Mivel

nem SI-mértékegység, használata kerülendő.”

Disszimiláció
A disszimiláció fogalma (Természettudományi Kislexikon,1992):
„disszimiláció, lebontás, katabolizmus: (biol) az élőlények szervezetében lejátszódó folyamat,
melynek során a szervezetükbe beépülő anyagokat lebontják, miközben energiát
szabadítanak fel, melyet a különböző életfolyamataikban hasznosítanak. A szervezetben
jelenlévő különböző tápanyagok lebontása kezdeti lépéseiben rendkívül változatos, végső
fokon azonban hasonló módon zajlik le. A ~ az → anyagcsere lebontó folyamata; az →
asszimilációval ellentétes és azzal párhuzamos jellegű, de részfolyamataiban azzal nem
egyező. –
A lebontás végbemehet a levegőtől elzárva (→ anaerobiózis), ez az →erjedés, v. a levegőhöz
(ill. oxigénhez) kötötten (→ aerobiózis), ez a → légzés. Az utóbbi jobb energiakihasználást
biztosít, ide tartozik az élőlények nagy többsége.

Növények és állatok energiakörfolyamata
A fentieket mintegy összefoglalva, a növények és az állatok energiakörfolyamatát a
következő ábrán mutatjuk be (Ducrocq, 1968):

.ábra. A növények és az állatok energia-körfolyamata

Anyagszállítás
Az anyagcsere fogalmához szorosan kapcsolódik az anyagszállítás fogalma, nevezetesen itt
a növények anyagszállítását ismertetjük (Természettudományi Kislexikon,1992):
„anyagszállítás: 1. (növ) a növényi szervezet anyagainak vándorlása a szervezet által termelt
energia révén. A szállítandó anyagokat két nagy csoportra oszthatjuk: a) a gyökér által felvett
víz és ásványi sók (anyagfelvétel) áramlása az asszimilálódás helyére, a levelek felé (felfelé
irányuló vándorlás); b) az asszimiláció során képződött szerves anyagok eljutása a
felhasználás, az építés és raktározás helyére, a levelekből a gyökér és szár csúcsai felé
(lefelé irányuló vándorlás). –
A felfelé irányuló vándorlás a növények → farészében történik, fő mozgatói a gyökér
vízfelvételével kapcsolatos gyökérnyomás és a levelek párologtató tevékenysége (→
transzspiráció). A víz elsősorban a párologtató szervekbe, a levelekbe vándorol. Az ásványi
sók ionjai a növényi szervekben hamarabb kiválnak, egy részük a tenyészőcsúcs felé áramlik
(főként a nitrogén-, foszfor- és káliumionok), s ott felhasználódik; másik részüket már a gyökér
hasznosítja; emellett egyes ionok feleslege áthelyeződhet a → háncsrészbe, s ott a szerves
anyagokkal lefelé vándorolhat, majd ismét visszakerülhet a felfelé történő áramlásba. Sokszor
a szállított anyagok elosztódási zavara a növények → hiánytüneteire vezet. –
A szerves anyagok (asszimilátumok) vándorlása a keletkezés helyéről a felhasználásuk
helyére a növény háncsrészében történik. A növényben csak a vízben oldódó anyagok
vándorolnak, s így a szénhidrátok, fehérjék, zsírok stb. a szállítás előtt vízben oldódó
anyagokra bomlanak, hidrolizálnak (cukrokra, aminosavakra stb.). A szerves anyagok
szállítását a növényekben élő sejtek végzik, ez sokkal lassúbb folyamat, mint a víznek és
ásványi sóknak az anyagszállítása.

A fenti meghatározásból hiányzik a víz felvételének részletezése. A hagyományos elmélettel
szemben új elméletet állított fel Török András erdőmérnök (lásd Török, 2017).

Öröklődés

Fontos kiemelnünk az öröklődés jelentőségét és a genetikai információt
(Természettudományi Kislexikon, 1992):

„öröklődés: (gen) a szülői jellegek átvitele nemzedékről nemzedékre, vagyis az elődök
tulajdonságainak eredeti v. megváltozott formában való megjelenése az utódokban. Ez az
átadás (átörökítés) az ivaros v. ivartalan szaporodás útján, a belső és külső környezeti
tényezők befolyása mellett valósul meg.
Az ~ alapjának a → nukleinsavak tekinthetők, melyek az ~nek ugyan nem az egyedüli
tényezői, de alapvető szerepet játszanak az ~ összetett (komplex) folyamatában. Az öröklődő
tényezők viszonylagos állandóságát az egyedi élet folyamán és az utódokban egyaránt a
nukleinsav szerkezetének sajátos felépítése (bázis sorrendje) tartja fenn. A →
kromoszómában lokalizált DNS- (dezoxiribonukleinsav-) molekula bázis sorrendjének
megváltozása a megváltozott ~ (→ mutáció) forrása. Lényegét tekintve a ~ tehát a
bázissorrendjében → kódolt információ átadása és az információt tartalmazó rendszer
állandó, identikus megkettőződése a sejtosztódás folyamán.
Az információt átadó tényezők túlnyomórészt a sejtmagban, s csak igen kis részben a
citoplazmában lokalizáltak. Az információt viszont a citoplazma realizálja. A sejtmag és a
citoplazma kölcsönhatása igen szoros, így az ~ egységének csupán az egész sejt tekinthető.
Bár az ~ hordozója az ivarsejt, ez azonban szorosan összefügg azzal az egyeddel, amelyben
létrejön, s ebben az értelemben tény az, hogy nem csupán az ivarsejt, hanem az egész szülői
szervezet örökíti”…

Szaporodás, szaporodási módok

Kétféle fő szaporodási módot ismerünk, melynek táblázatos felosztása:

Szaporodási módok

Ivartalan szaporodás

Ivaros szaporodás

.ábra.
Nézzük először a szaporodás fogalmát lexikonunk szerint (Erdészeti Vadászati Faipari
Lexikon, 1964):

„szaporodás az élőlények olyan életműködése, amely a szülők átörökölt tulajdonságait
magukkal vivő utódok létrehozásában nyilvánul meg és a faj fennmaradását szolgálja. A Sz.
módja többféle. Az egysejtű élőlények osztódással szaporodnak. A soksejtűek rendszerint
szaporító szerveket, ezekben szaporító sejteket fejlesztenek, v. egyes testrészekből fejlődnek
utódok. Így megkülönböztetnek → ivaros és ivartalan Sz.-t. ...

[…]
Ivaros szaporodás (generatív szaporodás). Különnemű, hím- és női ivarsejtek (gaméták)
egyesülése (megtermékenyítés) útján történő szaporodása. A megtermékenyített pete a
zigóta. Így szaporodik a legtöbb növény és állat…
[…]
Ivartalan szaporodás (vegetatív szaporodás) utódok létrehozása ivaros szaporodás
(megtermékenyítés) nélkül. Főként az alsóbbrendű növények és állatok körében fordul elő.
Magasabb rendű növényeknél a sarjhajtás, dugvány, oltás stb. útján megy végbe.”

Lexikonunk szaporodással kapcsolatos meghatározását ki kell egészítenünk Haracsi Lajos
biológus erdőmérnök professzornak az Erdészeti növénykórtan című könyvében írtakkal
(1969):

„… a szexuális vagy generatív szaporodás… Ennek a szaporodási módnak – minden
élőlény esetében – két célja van, az egyik a szaporodás, a másik a hibridizáció. Az utóbbinak
igen nagy a jelentősége a megváltozás és fejlődés (magasabbrendűség) előmozdítása
szempontjából, ezért azt is mondhatjuk, hogy az ivarzás (ivaros folyamat) és ivaros
szaporodás legfontosabb célja a hibridizáció. A legtöbb élőlény ezt, a jelenséget
összekapcsolta a szaporodással. Ez a z ivaros szaporodás, amely tehát magasabb rendű, és
később is keletkezett, mint az ivartalan. Ezért a fejlődés (evolúció) odavezetett, hogy a
legmagasabb rendű élőlények már csak generatív úton szaporodnak (gerincesek, ízeltlábúak,
fenyőfélék, sok zárvatermő stb.) Minden ivaros szaporodás eredménye keresztezés, azaz
hibrid.
Az ivaros szaporodáshoz tehát (ellentétben a ivartalannal) két egyed (szülő) szükséges,
amelyeknek azonban elvileg különböző öröklöttségűeknek kell lenniök (anya és apa, ♀ és ♂, és +), mert másképpen az utódok tulajdonságai nem változnak, nem gyarapodnak, a fiatalok
nem lesznek fejlettebbek, lényegében tehát hibridizáció (keresztezés) sem jön létre.”
(Kiemelés részben tőlem.)

Említsük még meg a harmadik meghatározását is a szaporodásnak (Természettudományi
Kislexikon, 1992):

„szaporodás, reprodukció (biol) az élőlények azon képessége, hogy önmagukhoz hasonló
utódokat hoznak létre, ami a → faj fennmaradását is biztosítja. A ~ egyik típusa szerint az újra
képzés egyetlen sejtből v. a test leváló darabjaiból indul meg; ez az ~ ivartalan szaporodás. A
~ másik, fejlettebb formája az → ivaros szaporodás, amelyben két (egymástól eltérő jellegű)
ivarsejt olvad össze oly módon, hogy közben maganyaguk is kicserélődik ez a folyamat a
→megtermékenyítés. Mindkét esetben a ~ folyamata igen változatos lehet. Egyes növények
és állatok esetében az ivaros és ivartalan ~válthatja is egymást. (→nemzedékváltakozás). –
Némely állat (pl. méhek) sajátos ~i módja a →szűznemzés.”

A fontossága miatt, emeljük ki a szaporodással kapcsolatban az információ fogalmát,
mégpedig a biológiai információét!
A biológiai információ nem szerepel címszóként a lexikonban, hanem „elrejtve” az
információelméletben olvashatjuk, hogy (Természettudományi Kislexikon, 1992):

„információelmélet: (mat) a matematika egyik legújabb ága, melynek tárgya a lehető
legáltalánosabban értelmezett információ (hír, hang, könyv, kazetta, műszerek által regisztrált
adat, a szaporító sejtekben tárolt sajátság, amely a szülők tulajdonságait örökíti át az
utódokra stb.)”…

Nézzük az öröklődéssel kapcsolatos még két fontos fogalmat, a genotípus és a fenotípus
fogalmát (Természettudományi Kislexikon, 1992):
„öröklöttség: (gen) → genotípus.

genotípus: (gen) egy szervezet genetikai felépítése, öröklődő tulajdonságainak v. génjeinek
összessége. A ~ azoknak a specifikus elemeknek az összessége, amelyek az átadás alapján,
határozott körülmények között az elődökhöz való hasonlóság kibontakozását teszik lehetővé.
A ~ jelentős része nem feltétlenül érvényesül a legközelebbi nemzedékben, hanem kisebbnagyobb része lappangó (látens) marad és csak valamelyik későbbi nemzedékben
jelentkezik” …
fenotípus: (áll, növ) az egyedek megjelenési formája, amit a → genotípus (öröklöttség) és a
környezet kölcsönösen alakít ki (→ alkat).
A ~ az élőlény látható, mérhető v. műszeresen kimutatható alaktani, élettani, biokémiai
jegyeinek az összessége (pl. a növény színe, formája), mely a genotípusos akcióknak az
ellenőrzése alatt bontakozik ki. A genotípus érvényesülő része, valamint a kizárólag a
környezeti hatásra létrejövő változások (azaz a paratípus) alkotják a megjelenési típust v. a
~t.”

A családfa hat generációjának ábrázolása (Ducrocq, 1968):

.ábra. A biológiai és leszármazási családfa hat generációja

.ábra. A biológiai sarjerdő Ducrocq szerint
A „sarjerdő” fogalma (Ducrocq, 1968):

„Néhány ezer generáció szintjén a biológiai családfa valóságos sarjerdővé
terebélyesedik. Ha a körülmények lehetővé teszik a faj minden egyedének
találkozását, az ivaros szaporodás gondoskodik a genetikai információk
állandó keveredéséről. Amikor erre nincs lehetőség, a faj több részre különül,
s minden sarj önállósul. Ennek következménye lehet kihalás vagy új faj
kialakulása.

Több millió generáció szintjén a biológiai sarjerdő a fajok történetét tükrözi.”
(Kiemelés tőlem.)

31. 31. 11. 21. 2 A faállomány, mint biológiai tárgy és folyamat
a. A faállomány mint biológiai tárgy
A faállomány mint biológiai tárgy fogalmának, mint az egyesfa fogalmának, azonos
rendezőelv szerinti felosztása:

o faállomány mint biológiai tárgy
 fogalmának tartalma
 fogalmának terjedelme
Táblázatos felosztása:

Faállomány
mint biológiai tárgy

Faállomány
mint biológiai tárgy fogalmának

Faállomány
mint biológiai tárgy fogalmának

tartalma

terjedelme

.ábra. A faállomány biológiai fogalmának felosztása
A faállomány mint biológiai tárgy fogalmának tartalma

Az élő egyesfák társulását, fatársulásnak, dendrocönózisnak - mint egésznek, totalitásnak –
nevezzük, de ezt korábban már részleteztük.
Az élő egyesfák társulásához természetesen más élőlények – egyéb növények, állatok,
gombák, mikroorganizmusok – társulása is hozzátartozik, mely társulások létfeltételeiket
csak itt az erdőben lelhetik meg. Ezek az élőlények egységes egészet alkotnak a
faállománnyal.
A vágásos erdő faállományának meghatározása szerint az egykorú, vagy közel egykorú
egyesfák összességét jelenti. Ezek a közel egykorú faállományok elkülönülve, az
erdőtömbök különböző részeiben – erdőrészleteiben - helyezkednek el.
A faállományra, mint objektumra, a szerkezete a jellemző. A faállományszerkezet a fák
egymáshoz való viszonyát – a biológiai faállományszerkezetet - jelenti, egy adott időpontban,
mintegy „megmerevedett” szerkezetet, statikus állapotot fejez ki.

Más a faállomány szerkezete az újulat-, a középkorú- és az időskorú állapotában. Ehhez
kapcsolódnak életműködésének különböző szakaszai is.
A faállományok fogalmának tartalmát és terjedelmét legjobban Morozov erdőelméletéből
ismerhetjük meg. Ezért Az erdő élettana című könyvének a tartalomjegyzékét teljes
terjedelemben közlöm.
A négy fő része a következő, az első részt mellőzve:
1.
2.
3.
4.

Bevezetés az erdő élettanába,
Az erdei fafajok élettana. A fafajok erdőművelési tulajdonságai,
Az állományok élettana és erdőművelési tulajdonságai,
Az állománytípusok biológiája. Az erdőkialakulás tényezőinek
értékelése. Az erdő dinamikája és rendszertana.

összehasonlító

TARTALOMJEGYZÉK
G.F. Morozov tanítása az erdőről
Tanításának jelentősége
Az erdő általános fogalma
Morozov tanítása az erdő fejlődéséről
Az erdő aktív megváltozásának szükségessége és lehetősége
A fafajok cseréjéről szóló tanítás
Az erdőről szóló tanítás
A gyérítésről (áterdőlésről) és felújításról szóló tanítás
A vágások terjedelmének szabályozásáról szóló tanítás
ELSŐ RÉSZ
Bevezetés az erdő élettanába
A szabadon és az erdőben növő fák alakjainak különbözősége
Az erdőben növő fák eltérő alakja. A növekedés osztályai
A Kraft-féle állományosztályozás. Harc a létért
A különböző törzsosztályok magtermése. Természetes kiválasztódás
Település és aljfa, alakja és állapotuk az erdő lombsátora alatt. Az erdő meghatározása
A külső környezet megváltozása az erdő lombsátora alatt. Az alomtakaró
Az erdő lombsátorának védő hatása
A fák anatómiai felépítésének változása életközösségbe társulásuk hatására
Az erdő különböző alakjai
Az erdő változatosságának az okai. Az erdő mint földrajzi jelenség
Az állományok egymásra kifejtett kölcsönös hatása az erdőben
Az erdészeti tudomány és az erdőművelés
Alapvető tételek
MÁSODIK RÉSZ
Az erdei fafajok élettana. A fafajok erdőművelési tulajdonságai
Bevezetés
A fafajok viszonya a fényhez
A fafajok viszonya a talaj táplálóanyagaihoz
A fafajok viszonya a nedvességhez
A fafajok viszonya a meleghez
A fafajok növekedési gyorsasága
A fafajok szaporodása
Néhány fafaj élettani tulajdonságai
Az erdeifenyő
A lucfenyő
Egyéb tűlevelűek
A tölgy
A rezgőnyár
A nyír
Az éger
A hárs
A kőris
A juhar

A szilfélék
A nyár
A fűzek
A gyertyán
HARMADIK RÉSZ
Az állományok élettana és erdőművelési tulajdonságai
Bevezetés
Az állományok lombsátora alatt lévő termőhely erdőművelési jellemzése
Az erdő és csapadék
A lombsátor alá jutó fény mennyisége
Az erdő hatása a levegő és a talaj hőmérsékletére
Az állomány viselkedése a levegő mozgásakor
A párolgás az erdő lombsátora alatt
Az erdő hatása a talaj nedvességére
Az alomtakaró
Az erdő lombsátora alatti élő növénytakaró
Az erdő belső világának élettani sajátságai
Az állomány növekedése és a fák között a létfenntartásáért folyó küzdelem jelenségei
Az erdő felújulása
Az erdő terjeszkedése
A különböző alakú, összetételű és származású állományok jellemzése
Az aljfa
A serkentőfa
Elegyetlen és elegyes állományok
Egyszerű és összetett állományok
Egyenlő és különböző életkorú állományokról
Összefoglaló fejezet a fák állománnyá társulásának a természetéről
NEGYEDIK RÉSZ
Az állománytípusok biológiája. Az erdőkialakulás tényezőinek összehasonlító
értékelése. Az erdő dinamikája és rendszertana
Az erdők átalakulása (Fafajcsere)
Bevezetés
A lucfenyő felváltása nyírrel és rezgőnyárral
Az erdeifenyő felváltása nyírrel és nyárral
A tölgy felváltása lágy fafajokkal
Az erdeifenyő felváltása lucfenyővel
Kiegészítés a fafajcseréhez
Az erdőkialakulás tényezői
A fafajok élettani tulajdonságainak erdőt-kialakító jelentősége
Az erdő belső világa, mint az erdőkialakulás tényezője
A környezet erdőt-kialakító jelentősége
Az emberi beavatkozás szerepe az erdő életébe
Az állománytípusok elméletének rövid vázlata
Az osztályozás kérdése az erdészeti tudományban
A száraz vidékek (erdős-sztyepek) néhány állománytípusának vázlatos leírása
A száraz fenyérerdő
A mélyedésben álló üde fenyérerdő
Sztyep-fenyvesek feketeföldes agyagos homoktalajon
A lépcsőzetes magas partokon lévő állományok típusai

Morozov életrajzából tudjuk, hogy mielőtt megalkotta volna erdőelméletét:

„1896-ban a tehetséges fiatal erdőművelő hivatalos kiküldetésben külföldre utazott. Két
évig tartó tanulmányútra küldték ki NÉMETORSZÁGBA és SVÁJCBA, ahol az oktatási és
kutatóintézeteken kívül mintegy 60 erdőhivatalt látogatott meg. MÜNCHENBEN MAYERNÁL,
EBERSWALDEBAN SCHWAPPACHNÁL, SVÁJCBAN FLURYNÉL dolgozott; megismerte továbbá
GAYERT, RAMANNT és más vezető tudósokat.”

Mindez azt jelentette, hogy az akkori nyugat-európai tudással is felvértezve jött vissza
hazájába és könyvébe mindezeket beépítette.

Morozov erdőelméletének megalapozottságát a felhasznált irodalmi hivatkozások száma is
bizonyítja. Az irodalmi források – orosz és külföldi - szerzőit és munkájukat nem idézem,
hanem csak a darabszámukra utalok:
Az egyes fejezetekhez tartozó irodalmi források jegyzéke
A „Bevezetés az erdő biológiájába” részhez: 25 db.
„A fafajok élettana” részhez:17 db.
„Az erdő lombsátora alatti környezet erdészeti jellemzése” részhez: 50 db.
„Az alom” c. fejezethez: 6 db
„Élőtakaró a lombsátor alatt” c. fejezethez: 20 db.
„Az állomány növekedéséről, a fák közötti a létfenntartásért folyó küzdelem jelenségeivel
kapcsolatban” c. fejezethez: 4 db.
„Az erdő felújulása” c. fejezethez:17 db.
A „serkentőfa” c. fejezethez: 3 db
Az „Elegyes állományok” c. fejezethez:8 db.
A „Fafajcsere” c. fejezethez: 23 db.
”Az állománytípusokról szóló tan rövid vázlata” c. fejezethez: 10 és
cikkek: 13 db.

(Megjegyzésem: az egyesfa és faállomány élettanának lényegéhez vajmi kevés kiegészíteni
valóm lehet, kivéve majd Az állomány növekedése és a fák között a létfenntartásáért folyó
küzdelem jelenségei című fejezetet. Az új kutatási eredmények – a növényvilág
intelligenciájáról szóló hírek - új megvilágításba helyezi ezt a kérdést. Mindezekről a
későbbiek folyamán szólok.)

A faállomány mint biológiai tárgy fogalmának terjedelme
A faállományok fogalmának terjedelme a faállományok felosztását jelenti. Megint csak
idézzünk Morozov könyvéből, Az erdő élettana, Az állománytípusok elemzésének rövid
vázlata, Az osztályozás kérdése az erdészeti tudományban című fejezetekből (Morozov,
1952):

„A tudományos erdőművelés kialakulása óta az állományok vagy erdei társulások mind az
erdőgazdaságot, mind pedig az erdészeti tudományt foglalkoztatták. Minthogy ez így van, és
az erdőt alkotó állomány rendkívül változatos, természetesen történtek kísérletek arra, hogy
az erdei társulások alakjainak a sokféleségét rendszerbe foglalják. Mindannyian tudjuk, hogy
az állományok rendszerezése a valóságban a tudományos erdőművelés kialakulásával
egyidejűleg kezdődött…
Erdőművelési munkákban ebből a szempontból azokra a fejezetekre kell figyelmet fordítani,
amelyek a különböző fajtájú, alakú stb. állományokra vonatkozó erdőművelési szabályokat
tárgyalják. De mire alapozták az ilyen művekben található állományosztályozásokat? Először
is és mindenek felett a fafajok összetételére és uralmára, azután az állománynak a vágás
módjától függő eredetére; vagyis különbséget tettek az elegyes állományok, sarjállományok,
valamint szálaló-, ernyős-, és tarvágás útján keletkezett állományok stb. között.
GAYER az állományokat alakjuk szerint három csoportba sorolta (a megkülönböztetést nem
az alaktan összetétel, hanem a keletkezés módja szerint végezte), ezek:
1. szálerdők (magról kelt alak),
2. sarjerdők (sarjról származó alak),
3. középerdők (szál- és sarjerdők elegye).
Ennek megfelelően az erdőgazdaságot is lényegében szálerdő-, sarjerdő- és középerdő
gazdaságra különítette el. A szálerdő-állományokat tovább osztja, mégpedig a felújulás
módszere alapján, amelynek keletkezésüket köszönhetik; eszerint tehát vannak a) egykorú
és b) vegyeskorú állományok, az utóbbiakban a fák életkorának a különbsége meghaladja a
20 évet, vagyis egy korosztály idejét. Az egykorú állományokat azután felosztja a
tarvágásos, ernyősvágásos és szegélyvágásos rendszerre, a vegyeskorúakat pedig
szálaló-vágás és szálalás útján keletkezettekre. Ezeket az alapvető alakokat GAYER még
további kettővel egészítette ki, azokkal az állományokkal, a) amelyekben talajvédő aljfa van
(ezeket NÉMETORSZÁGBAN rendesen mesterségesen telepítik) és b) amelyekben túltartott fák
vannak, (ezek a második vágásfordulóban is megmaradnak). Ezenkívül különbséget tesz az

állomány bizonyos fajtái: az elegyetlenek és elegyesek között, az utóbbiakban a fafajok
összetétele is igen változatos lehet. (Kiemelés és átszerkesztés tőlem.)

Állománytípusok jelentősége

TURSZKIJ a legfontosabb állománytípusokat a következőképpen csoportosította:

.ábra. Turszkij állománytípusai
Az ilyen osztályozás azonban, amely az állományokat jellemző ismertető jeleken és nem a
termőhely feltételein alapszik, csupán az állomány alakjait öleli fel, már pedig ezeknek az
állományoknak fafajok szerinti elkülönítése erőltetettnek látszik. BERGER kifogásolja az
állomány mesterséges osztályozását a fafajok összetétele vagy hasonlósága aszerint, s
ilyen eljárást az ugyancsak erőltetett LINNÉ-féle, a porzók számán alapuló növényosztályozási
rendszerhez hasonlítja.”

„… az állománytípusok tana lehet az erdőművelés tudományos alapja”
Morozov véleménye szerint (Morozov, 1952):
Az állomány természetes osztályozását az állománytípusokra kell felépíteni, és ennek
megfelelően csak az állománytípusok tana lehet az erdőművelés tudományos alapja,
amelynek tárgya az erdőállomány és a gyakorlati követelmények parancsára már
keletkezése óta foglalkozik a fák szociális életének a tanulmányozásával.”

Megjegyzésem: az én értelmezésem szerint a fenti idézetben az állomány természetesen az
erdők faállományait, az állománytípusok meg – a mi viszonyainkra alkalmazva - a Haracsi
professzor erdőtípusait jelentik.
Maradjunk még az erdőművelés témájánál:

„A növénytannak abban az időben még nem volt olyan ágazata, amelynek a növényi
társulások tanulmányozásának lett volna a feladata, ezért az erdőművelésnek ebben az
irányban teljesen önállóan kellett fejlődnie. Az erdőművelésnek, mint az erdő-felújítás és
erdőápolás művészetének a tudományos alapjait fokozatosan dolgozták ki és ma két
főrésze van:
1. az erdőről szóló tan (erdőismerettan), mint az erdőművelés művészetének a
tudományos alapja
Az első rész három csoportra oszlik s ezek a következők:
a. a fafajokról, mint erdőt kialakító tényezőkről vagy a fafajok erdőművelési
tulajdonságairól szóló tan
b. az állományok tana, vagyis az állományoknak általános és különböző
fafajok, továbbá elegyetlen és elegyes társulás szerinti különleges
erdőművelési jellemzése, végül
c. az erdei állományok típusainak az ismertetése.
Ebben a harmadik csoportban meg kell különböztetnünk
i.
az általános részt, vagyis a típusok fogalmának általános

magyarázatát,
és a részletes részt, amely a növekedési területek szerinti
erdőművelési jellemzést adja. Az utóbbi ismét két szakaszra oszlik:
o általános szakaszra, amely az erdő felújításának és
gondozásának a módszereit ismerteti általában és
o részletes szakaszra, ez a felújítási módszerek leírását és az
erdők gondozását tárgyalja, mind a különböző típusok
állományában, mind a különleges telepítésekben.
2. az erdőfelújításnak és ápolásnak a tana.”
ii.

Vita az erdőművelők között

Morozov véleménye az erdőművelés elméleti alapját érintő kérdésről:

„Csak ha az állományok típusait figyelembe vesszük, tudjuk kielégítően megoldani az
erdőművelésnek azt az ősi vitáját, hogy van-e és egyáltalában lehetnek-e általános tételek
az erdőművelésben. A HARTIG-féle iskola előírásaival vagy általános szabályaival szemben –
ami ismeretes – PFEIL megállapította valamennyi erdőművelési szabály rendkívüli
viszonylagosságát és tagadta bármilyen általános erdőművelési tétel lehetőségét; azt állította,
hogy az erdőművelésben csupán egy általános érvényű tétel van, éspedig az, hogy általános
érvényű erdőművelési tétel nincs és nem is lehet. Ez a fogalmazás azonban nem helyes.
Tudományosan megalapozott előírások ugyan nem lehetségesek, azonban vannak általános
elgondolások és ezek általában lehetnek annyira ésszerűek, amennyire az állománytípusokat
figyelembe vesszük.

Az állománytípusokra vonatkozó fogalom az elméleti erdőművelésben nagyon fontos, mert
feladatává teszi az állománytípusoknak növekedési területeik szerinti tanulmányozását,
vagyis külső ismertető jeleik és belső erdőművelési tulajdonságaik leírását. Az
állománytípusokat napjainkig még alig derítették fel, csupán a SZOVJETUNIÓ néhány vidékére
vonatkozólag állapították meg és írták le azokat. Miként azonban vannak erdőgazdasági
terveink az erdők gondozására, hasonlóképpen előbb-utóbb el kell készíteni az
erdőállományok tervét az egész országra is. Ennek rendszeres tanulmányozását az erdészeti
kutatás ügyével foglalkozó központi szervnek kell vállalnia, s annak meg kell teremtenie a
helyi erdészeti kutató-intézetek hálózatát is. Az állománytípusok mindenféle
tanulmányozásának és az idevágó kísérleteknek a talaj és geológiai viszonyok vizsgálata
alapján talajtérkép elkészítésével kell kezdeniök.

Az idézet folytatásából fontos tanulságokat vonhatunk le:
Amikor az erdőművelésbe bevezették az állománytípus fogalmát, ezzel a szó szoros
értelmében földrajzi elemet vezettek be. Valamely ország határain belül az állományok
változatos eloszlásában – akármilyen tarka legyen is az erdőtakaró képe –
törvényszerűségnek kell uralkodnia, s ezt fel is tárhatjuk, ha valamennyi erdőt-kialakító
tényező befolyását figyelembe vesszük.
Ebben a tarkaságban és látszólagos véletlenségben meg kell állapítanunk – ugyanúgy, mint
az élet többi megnyilatkozásaiban - a jellegzetes vonásokat. A természeti tárgyak
jellegzetességének a megjelölésére irányuló törekvés mindig megvolt az erdőművelésben,
csak másképpen jutott kifejezésre. HARTIG általános szabályai is az ember teljesen jogos
igyekvését tükrözik, hogy a tanulmányozott jelenségek jellemző vonásait megállapítsa és
azokat a jellegzetes vonások alapján rendszerezze. Nem az váltotta ki PFEIL ellenkezését,
hogy HARTIG bizonyos szabványokba kívánta a természetet foglalni, hanem az osztályozás
alapjának helytelen megválasztása, amely az egész elgondolást előírásszerűvé tette.
A jellegzetesség keresése jogos, de az erdő tipológiai tanulmányozását nem egy ismertető
jelre kell alapítani, hanem azok összességére, amely az állományok lényeges erdőművelési
tulajdonságait valóban meghatározza.
… erdőművelésnek éppen az a feladata, hogy az erdőművelés tárgyának – az
állományoknak – a helyi viszonyoktól függőségét hangsúlyozza.

b. A faállomány, mint biológiai folyamat

A faállományoknak is – természetesen a vágásos erdők faállományairól beszélünk életműködésük során ugyanazon az életszakaszokon kell átmenniök mint az egyesfáknak:







létrejöttük,
növekedésük,
fejlődésük,
szaporodásuk és
haláluk a jellemző mint biológiai folyamat

Mindezeket részletesen az erdőműveléstan tárgyalja.

31. 31. 11. 21. 3 Az erdőállomány mint biológiai tárgy és folyamat

Az erdőállomány a különböző korú faállományok sokaságát jelenti. Ez a megállapítás
természetesen a vágásos erdőkre vonatkozik.

a. Az erdőállomány mint biológiai tárgy

Hasonlóan az előzőkhöz, az erdőállomány mint biológiai tárgy felosztása:

o erdőállomány mint biológiai tárgy
 fogalmának tartalma
 fogalmának terjedelme
o erdőállomány mint biológiai folyamat

Táblázatos felosztása:

Erdőállomány
mint biológiai tárgy

Erdőállomány
mint biológiai tárgy fogalmának

Erdőállomány
mint biológiai tárgy fogalmának

tartalma

terjedelme

.ábra. Az erdőállomány mint biológiai tárgy fogalmának
felosztása
Az erdőállomány, mint biológiai tárgy fogalmának tartalma

Az erdőállomány meghatározása a feladatunk. Erdőállományok az erdőövekben jelennek
meg. Hasonlóan, ahogyan az egyesfák faállománnyá társulnak, úgy társulnak a
faállományok is erdőállományokká, erdőövekké.
A természetben ezeket a függőleges tagolású erdőöveket könnyen beazonosíthatjuk a
terepen, mert a domborzat – síkság, domb- és hegyvidék - egyértelművé teszi a
megnevezésüket.

Az erdőállomány, mint biológiai tárgy fogalmának terjedelme
Az erdőállományokat kétféleképpen oszthatjuk fel:

1. mesterséges alapon és
2. természetes alapon.
Táblázatos felosztás:
Erdőállományok
felosztása

Erdőállományok
mesterséges felosztása
Fafajonkénti korosztályos felosztás
 Fafajonkénti terület
 Fafajonkénti fatérfogat
 Fafajonkénti törzsszám stb.

Erdőállományok
természetes felosztása
Erdőöveken belül:
o Erdőtájakon belül
 Klimatikus-edafikus erdők
 Egyéb ökológiai jellemzők
szerinti részletezés

.ábra. Az erdőállományok mesterséges és természetes felosztása
Az erdőállomány mesterséges felosztása és modelljei az üzemtervekben a
korosztálytáblázatokban szerepelnek. Részletesen ott ismertetem.
Az erdőállományok természetes alapú felosztása a Haracsi-féle három függőleges
övezetességű, klimatikus erdőállományok:

1. síkságon a kocsányostölgyesek,
2. dombés
hegyvidék
melegebb,
szárazabb
régióiban
a
kocsánytalantölgyesek,
3. domb – és hegyvidék hűvösebb, nedvesebb régióiban a bükkösök
erdőállományai vannak.
(lásd Haracsi-féle erdőrendszert.)
A hagyományos értelembe vett ökológiai erdőföldrajzunk hazánk két tájövének, tíz
erdőtájának erdőállományai az alábbi (Haracsi, 1961):

„A) Alföldi-síksági tájövek ks. tölgyes, nyáras, füzes, nyíres, égeres erdőkkel (B, ktT
nélkül)
I. Mediterrán és nyugati hatás alatt álló, cserben gazdag tájak, Ef-vel és Gy-nal.
1. vK és eH nélkül: Kisalföld,
2. vK és eH-sal: Déldunántúli lapály.
II. Kontinentális hatás alatt álló, csT, Ef és vK nélküli tájak.
a) eH és Gy-nal.
3. eH, Gy és nyírrel: Nyírség
4. Nyír nélkül, Gy-nal: Árterületek.
b) eH és Gy nélkül
5. Sok nyírrel, borókával, moT-gyel: Duna-Tiszaköz,
6. Nyír, boróka és moT nélkül: Tiszántúl.
B) Dombvidéki és hegységi tájövek főleg kt. tölgyes és bükkös erdőkkel
I. Melegebb, aridabb, inkább szubmediterrán hatás alatt álló tájak, sok cserrel, vK,
moT és berkenyékkel.
7. eH-sal és Ef-vel: Dél-dunántúli dombvidék,
8. eH (és Ef) nélkül: Magyar Középhegység.
II. Hűvösebb, humidabb, inkább alpesi vagy kárpáti hatás alatt álló tájak, kevés
cserrel; vK, házi és budai berkenye nélkül.
9. Sok EF-vel, csarabbal, tatárjuhar nélkül: Nyugat-Dunántúl,
10. Tatárjuharral, Ef és csarab csak kivételesen: Északi Hegyvidék.”

Az erdőállományok az erdőtájanként differenciálódnak.

b. Az erdőállomány, mint biológiai folyamat

Az erdőállományok életjelenségei az erdőállományok folyamatos szerkezeti változásban –
véghasználatok hatására – nyilvánulnak meg. Az erdőállományokon belül hol itt, hol ott

keletkeznek a fiatalos faállományok; hol itt, hol ott válnak vágáséretté a faállományok, hol itt,
hol ott keletkeznek felújítandó területek stb…
Ez a folyamat állandósul, „örökké” tart…

31. 31. 11. 22 Az erdő fái, mint gazdasági tárgyak és folyamatok
Az erdő fái, mint gazdasági tárgyak és folyamatok fogalmainak a tartalmát és terjedelmét
fogjuk megtárgyalni, hasonlóan ahogyan ezt az előzőkben, Az erdő fái, mint biológiai tárgyak
és folyamatok fejezetében is tettük.
A gazdasági fogalmak tartalmát itt is a meghatározások jelentik, a terjedelmüket a
felosztásuk. Az erdő fái, mint gazdasági tárgyak, a holt fákat jelentik.
Mielőtt mindezeket megtárgyalnánk, tisztában kell lennünk a közgazdaságtan alapvető
fogalmaival.

Gazdaságtan alapfogalmai

Az erdőmérnöknek, az erdő fáinak a biológiai nézőpontja mellett másik fontos nézőpontja a
gazdasági nézőpont. Ezért kell megismerkednünk a gazdaságtannal és fogalmaival
(Kislexikon, 1968):

„… politikai gazdaságtan: az a tudomány, amely az anyagi javak termelésének és
elosztásának kérdéseivel foglalkozik a társadalmi fejlődés mindenkori viszonyai szerint…

A közgazdasági iskolák számára írt tankönyvből idézzük A gazdasági tevékenység általános
jellemzése, A politikai gazdaságtan alapfogalmai, A termelés részéből először a termelésről
(Szerk. Halay, 1970):
A társadalom létalapja az anyagi javak termelése. A termelés az emberi tevékenységek
olyan folyamata, amelynek során az ember – munkájával és termelőeszközeivel – a
természet tárgyait szükségleteinek kielégítésére alkalmassá teszi.
[…]
A társadalom létalapja az anyagi javak termelése. A termelés az emberi tevékenységek
olyan folyamata, melynek során az ember – munkájával és termelőeszközeivel – a
természet tárgyait szükségleteinek kielégítésére alkalmassá teszi.

A termelőfolyamat tényezőinek meghatározásai:

„A termelőfolyamat tényezői
Az anyagi javak termeléséhez termelési folyamat három eleme szükséges:
1. a munka,
2. a munka tárgya és
3. a munkaeszközök.
A munka
A munka közgazdasági értelemben olyan céltudatos tevékenység, mellyel alkalmassá
teszi az ember a természet tárgyait szükségletei kielégítésére. (Itt a munka közgazdasági
fogalmáról, nem fizikai, mechanikai munkafogalomról van szó.)
A munka tárgya
Azokat a dolgokat, anyagokat, amelyekre a munka irányul, a munka tárgyának
nevezünk.
Ezek vagy a természetben készen talált munkatárgyak (ilyen például a föld, a természeti
kincsek, a fa az erdőben), vagy az ember munkájával már alakított termékek (például a
nyersanyagok, félkész termékek).
A munkaeszközök
Azokat az eszközöket, amelyek segítségével az ember a munka tárgyait céljának
megfelelően alakítja, munkaeszközöknek nevezzük.

A munkaeszközök közé tartoznak mindenekelőtt a szerszámok (a legegyszerűbb
eszközöktől a legkorszerűbb automata gépsorokig), és beletartoznak azok a tárgyak is,
amelyek a termelés megvalósításának feltételei (így pl. az energiaszolgáltatás az igaerőtől az
atomerőműig, a szállítóeszközök, az épületek, utak)…
A termelőeszközök
A munkaeszközök fejlettségi színvonalának igen nagy jelentősége van abban,hogy az
embermennyire ura a természetnek, milyen mértékben képes szükségleteit kielégíteni.
A munkatárgyak és a munkaeszközök együttesen a termelőeszközöket alkotják.
Az ember céltudatos tevékenységének, a munkának a kifejtéséhez tehát termelőeszközök
kellenek.
Gazdasági tevékenység
A terméket azonban nemcsak létre kell hozni, hanem el is kell juttatni a fogyasztókhoz, ahol
azokat a különböző szükségletek kielégítésére felhasználják. Ha az anyagi javak termelését
nemcsak annak a munkafolyamatnak tekintjük, amelyben az ember a természet tárgyait
alkalmassá teszi szükségleteinek kielégítésére, akkor azt tágabb értelemben – mint
gazdasági tevékenységet – határozhatjuk meg.
Az emberek tehát gazdasági tevékenységüket nemcsak a termelés szűken vett területén,
hanem az elosztás során (amikor a termékeket a társadalom tagjai bizonyos arányok szerint
elsajátítják) és a forgalom folyamatában (a termékeknek a felhasználókhoz való eljuttatása
során) fejtik ki.
E három egymáshoz kapcsolódó mozzanatot – termelést, elosztást, forgalmat (cserét) – követi
a fogyasztás (vagyis az anyagi javak és szolgáltatások igénybevétele).
A termelési mód
A termelési mód fogalma
Gazdasági tevékenysége során az ember egyrészt a természettel, másrészt a társadalom
többi tagjával kerül kapcsolatba. E „kapcsolatok” a történelem egyes szakaszaiban
különbözők, attól függően, hogy milyen mértékben uralkodnak már az emberek a természet
felett és milyen az egymás közötti kapcsolataik jellege.
Azt a módot, ahogyan a gazdálkodás során megvalósul az emberek kapcsolata a
természettel és a társadalom tagjaiként egymás között, termelési módnak nevezzük.
Az emberiség történelmében öt alapvető termelési módot különböztetünk meg. Ezek:
1. ősközösségi,
2. rabszolgatartó,
3. hűbéri (feudális),
4. tőkés (kapitalista),
5. kommunista (illetve szocialista) termelési mód.
A termelési módnak – miként a társadalom termelésének is - két oldala van:
a) Technikai oldala: a gazdálkodás folyamán az ember és a természet közötti kapcsolat a
termelőerők fogalma fejezi ki.
b) Társadalmi oldala: az embereknek a gazdálkodás során kialakuló társadalmi kapcsolatait
a termelési viszonyok fogalma fejezi ki.
Termelőerők
A termelés technikai oldala – vagyis az ember és a természet viszonya – a termelőerők
fogalmában fejeződik ki.
Termelőerőkön a társadalom által létrehozott termelőeszközöket és az ezeket termelési
tapasztalataikkal, jártasságukkal, szakképzettségükkel mozgásba hozó, termelőmunkát
végző embereket értjük.
[…]
Korunk egyik jellemző folyamata, hogy a tudományok – elsősorban a természettudományok –
is mindinkább közvetlenül részévé válnak a termelőerőknek…

Termelési viszonyok
A termelési viszonyok fogalmában a termelésnek a társadalmi oldala fejeződik ki.
Gazdasági tevékenységük során az emberek nemcsak a természettel, hanem egymással is
kapcsolatban vannak. Az emberek között igen sokféle kapcsolat van a társadalomban (például
családi, politikai), de ezek között meghatározó jelentőségűek az anyagi javak termelésével
kapcsolatos viszonyaik, a termelési-gazdasági kapcsolatok.
Termelési viszonyoknak az emberek között a gazdasági tevékenységük során kialakult
viszonyok összességét nevezzük.
A termelési viszonyok tartalmát kétféle vonatkozásban (relációban): a technikai -gazdasági és
a társadalmi-gazdasági kapcsolatok vonatkozásában kell vizsgálni.
A továbbiakban csak utalunk a kapcsolódó kérdéskörökre:
 a termelési viszonyok technikai-gazdasági vonatkozása,
 a termelési viszonyok társadalmi-gazdasági vonatkozása,
 a termelési viszonyok konkrét megjelenési formája,
 a termelőerők és a termelési viszonyok kölcsönhatása,

A következő témát, a társadalmi alakulatot így ismertetik:
„A társadalmi alakulat

A termelési módon belül a termelési viszonyok jelentik azt a gazdasági alapot, amelyre a
társadalom megfelelő eszméi (politika, erkölcs, művészet) és intézményei (állam, pártok stb.)
felépülnek. A társadalom gazdasági alapja által meghatározott eszméket és intézményeket
felépítménynek nevezzük.
A termelési mód a felépítménnyel együtt alkotja a társadalmi alakulatot vagy más
szóval a társadalmi formát.
A politikai gazdaságtan legfontosabb felsorolt alapfogalmainak összefüggését segít áttekinteni
a következő ábra, az alapfogalmak táblázatos felosztása:
Társadalmi
alakulat,
társadalmi forma

Termelési mód

Termelési
viszonyok

Termelőerők

Termelőeszközök

Munkatárgy

Ember
szakismerete,
tapasztalata

Felépítmény

Technikaigazdasági

Társadalmigazdasági

Munkaeszköz

.ábra. A politikai gazdaságtan alapfogalmainak összefüggései a
magasabb rendű fogalmakkal
A
fenti
felosztásban
nem
szereplő
fogalmak
magyarázata
more: http://www.kislexikon.hu/alloeszkozok.html#ixzz6t2rIFm8F):
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„Állóeszközök
Azok a termelési rendeltetésű eszközök (gyárépületek, gépek stb.) és azok a nem termelési
rendeltetésű eszközök (lakóházak, iskolák, múzeumok, közintézményi épületek) amelyeknek
beszerzési értéke meghaladja a 20 000 Ft-ot, és elhasználódási ideje 3 évnél hosszabb.

Az állóeszközök értéke fokozatosan csökken az elhasználódás, ill. az ún. "erkölcsi kopás"
következtében. A termelési rendeltetésű állóeszközök értéke értékcsökkenés (amortizáció)
útján fokozatosan átmegy az általa előállított termékek értékébe.” (Kiemelés tőlem.)
Forgóeszköz
A számvitelben forgóeszköz a neve azoknak az eszközöknek, amelyek nem maradnak
hosszú ideig a vállalkozás vagyonában. A megnevezésben a forgó szó a vállalkozás termelési
ciklusában való körforgásra utal: a beszerzett alapanyagokból a gyártás következtében
késztermék lesz, amelyet eladva, megjelenik egy követelés a vevővel szemben, majd amikor
a vevő kifizeti a tartozását, a vállalkozás pénzeszközre tesz szert.
A forgóeszközök közé tartoznak
 a készletek,
 a követelések,
 a rövid lejáratra tartott értékpapírok,
 a pénzeszközök.
Más néven eszközök. Ezek lehetnek forgóeszközök: pénzeszközök, értékpapírok, vevői
tartozások, készletek és állóeszközök: földterületek és épületek, gépek és berendezések.

Mindenki, a fentiek ismeretében, a következő fejezetben szereplő erdőmérnökök
közgazdasági nézeteit a helyére teheti.
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Erdőmérnökök közgazdasági nézetei

Kérem a tisztelt Olvasót, hogy kellő empátiával igyekezzék olvasni az itt következő
idézeteket!
A szerzőknek nem lehetett egyszerű és kockázatoktól mentes abban az időben, a túlpolitizált
és ideológiailag aláaknázott társadalmi-gazdasági viszonyok közepette gazdasági
kérdéseket érintő szakcikkeket írni. Idézzük föl azt a történelmi, társadalmi, politikai
helyzetet, amelyben a közölt dolgozatok megszülettek! Nem volt könnyű dolguk a
kollégáknak.
Ezen gondolatok jegyében ajánlom figyelmébe az Olvasónak az alábbi szakmatörténeti
írásokat.
A gazdaságtan alapjainak megtárgyalása után öt erdőmérnök közgazdász nézetét
ismertetem::

1.
2.
3.
4.
5.

Iby Gábornak,
Farkas Vilmosnak,
Márton Józsefnek, valamint
Magyar Jánosnak és
Márkus Lászlónak.

A nézeteik ismertetését a szaklapunkban megjelent cikkeik alapján teszem. Többségükben a
dolgozatukat teljes terjedelmükben idézem.

A. Iby Gábor nézete
Iby Gábor erdőmérnök – később Pankotaira változtatta nevét – tanulmánya három
nagyfejezetből áll:
1. A termelés és az állóalap
2. Forgóalap
3. Az üzemi részlettervek

Tervgazdálkodásunk alapvető fogalmai című tanulmány teljes egésze a következő (Iby,
1949):

„A termelő folyamatnak eredeti, változatlan méretekben való ismétlését a politikai
gazdaságtan egyszeri újratermelésnek (reprodukciónak) nevezi. De ha a tőkés az

értéktöbblet egy részét eredeti tőkéjéhez csapja, azon is újabb termelőeszközöket és
munkaerőt vásárol, úgy a több termelőeszköz és munkaerő több árut termel. Így jön létre a
kapitalizmusban a bővített újratermelés. Az értéktöbbletnek tőkévé való visszaváltoztatását
— határozza meg MARX — a tőke akkumulációjának (felhalmozásának) nevezik. (Kornai:
Kapitalista és szocialista accumuláció.)
»A szocializmusban nincsenek kizsákmányolók és nincs értéktöbblet; minden termék
felett a dolgozók rendelkeznek. De természetesen itt sem szolgálhatja minden termék
közvetlenül a dolgozók fogyasztását. A munkások itt is termelnek terméktöbbletet. Mire
használjuk ezt? A társadalom közös szükségleteinek kielégítésére (az állam, hadsereg,
iskolák, kórházak fenntartására, szociális célokra, stb.) rossz termés, háború esetén
felhasználandó tartalékok gyűjtésére és végül, de nem utolsó sorban — akkumulációra.
Az akkumuláció a szocialista gazdaságban: a terméktöbblet felhasználása a termelőerők
tervszerű fejlesztésére, a szocialista bővített újratermelés biztosítására.«
Lényeges különbség van a kapitalista és szocialista bővített újratermelés között. A
kapitalista gazdálkodásban az értéktöbblet a tőkés zsebébe vándorol és annak csak egy része
lesz a bővített újratermelés céljaira felhasználva. A szocialista bővített újratermelésbe a tőkés
egyéni haszna, a profit, elmarad. A másik lényeges eltérés, hogy míg a kapitalista
termelésben a bővített újratermelés céljaira felhasznált értéktöbblet - a tőkés egyéni
elgondolásai szerint, ötletszerűen lesz felhasználva, — aszerint, hogy a tőkés a termelésnek
ebből, vagy abból az ágából remél nagyobb profitot, — addig a szocialista rendszerben mindig
a társadalmi szükséglet fejlődéséhez igazodik és a többi gazdasági ágak termelő, illetve
felvevő képességével áll kapcsolatban. Midőn a tőkés gazdálkodásban bizonyos javakban
túltermelés mutatkozhat, másokban pedig hiány, a termelés harmóniájába pedig lázas
állapothoz hasonló válság, a szocialista bővített újratermelésben az állandó és nyugodt
fejlődés biztosítva van.
A termelőágak közötti harmóniát és a termelésnek a szükségletekhez való alakítását az
akkumulációnak ezekhez a szempontokhoz való igazítását a tervgazdálkodás végzi. A
tervgazdálkodás megállapítja még, a társadalmi szükségleteket és a termelésben a
bővítéseket ehhez igazítja. Irányítja a termelés menetét, megszabja a termelt javak
mennyiségét, minőségét és azok emelésére a kívánt méretekhez megfelelő beruházásokat
eszközöl. Tehát a szocialista tervgazdálkodásnál a bővítés termelési fronton mindig ott és
akkor történik, ahol és amikor arra a társadalom együttesének szüksége van.
Természetesen a szocialista termelésbe minden termelőágnak, így az erdőgazdaságnak is be
kell kapcsolódni. Továbbiakban rámutatok az erdőgazdálkodás tervgazdálkodásának a
közgazdasági életbe való bekapcsolására és az erdőgazdálkodásban kifejlesztendő
tervgazdálkodásra. Mielőtt az erdőgazdálkodás tervgazdaságát biztosító részletes tervek
ismertetésére és módszereire rátérnek, röviden a termelés folyamatánál szereplő
alapfogalmakat és azoknak erdőgazdasági vonatkozásait tárgyalom. Ezek közül az
alapfogalmak közül legfontosabb az erdőgazdaság termelésének jellege, valamint forgó és az
állóalap fogalma.
A termelés és az állóalap
Az erdőgazdaság célja a fának, mint nyersanyagnak a megtermelése. A fát, mint
nyersanyagot a napfény hőenergiája, a talaj vegyi anyagjaiból és a levegő szén-dioxidjából
állítja elő. Természetesen e biológiai folyamatnak irányítása az ember kezében van. A talaj
termelőerejéhez az emberi, fizikai munka tehát ezen az irányításon keresztül kapcsolódik. Az
erdőgazdasági termelés ezek szerint két tényezőből tevődik össze: A túlsúlyban lévő biológiai
tényezőből és az ezt irányító és befolyásoló emberi munkából. Az erdőgazdasági termelés
állóalapja a talaj. Ehhez hozzáadjuk még a erdőgazdaság egyéb műszaki berendezéseit,
nevezetesen a szállítóeszközöket és berendezéseket, amelyek a faterméknek állandó
kiszállítását és forgalomba hozását teszik lehetővé, valamint a kezelési épületeket és egyéb
termelőeszközöket (magpergető, csemetekert, talajművelő eszközök és gépek, stb.).
Az erdőgazdaság által egy év alatt termelt faanyag az
évi növedék.
Ezzel szemben a kihasznált faanyag az
évi hozadék.
Ha a hozadék nagyobb, mint a növedék, rablógazdálkodást folytatunk, ellenkező esetben

belterjes gazdálkodást. Éppen úgy, mint a mezőgazdaságnál, ha a termelt takarmányt eladjuk,
rablógazdálkodást folytatunk. Ha felétetjük haszonállattal és ennek trágyáját a talajnak
visszaadjuk, belterjesen gazdálkodunk és termelékenységünk növekedni fog.
A politikai közgazdaságtan szerint: ha a terméktöbblet, vagy annak egy részét az állóalaphoz
csapva a termelőeszközöket növeljük, akkor jön létre a bővített újratermelés. A
termelőeszközöket az erdőgazdaságban két vonalon növelhetjük:
1. Azon műszaki berendezések növelése, melyek az intenzívebb erdőgazdálkodáshoz
szükségesek, így az előhasználatok, fokozatos felújítóvágás, állományápolás, nem képzelhető
el megfelelő feltáró úthálózat nélkül. Megfelelő személyzet is szükséges a belterjesebb
gazdálkodás ellátásához, melynek lakás kell stb. Ezek mind a holdankénti növedék nagyságái
előnyösen befolyásolják.
2. Új erdők telepítése. Ezáltal növelhetjük a legfontosabb termelőeszközt, az erdőtalajt.
Természetesen az új erdők telepítésénél beruházásnak minősül mindazon ráfordítás, ami a
jövedelmet adó előhasználás előtt történik, tehát a tisztítási és egyéb jövedelmet nem vagy
részben adó állományápolási munkák.
(Új erdőtelepítéssel egy elbírálás alá esik a rendes évi vágásterületen felül történő erdősítés.
Ez a múlt elmaradt erdősítéseit hivatott bepótolni.) Vannak esetek (pl. a kopárfásítás), ahol a
talaj csaknem teljesen elveszett. Ezeknél a fajlagos költségek természetesen nagyobbak, mert
itt az állóalap csaknem teljesen beruházásból nyer előállítást.
Forgóalap
Termelő üzem forgóalapjának nagyságát a termelt mennyiség és forgási sebesség
determinálja. A forgóalap nagyságára befolyással bír:
a) nyersanyag és segédanyag készlet nagysága. A nyers- és segédanyag készlet
forgótőkét tart lekötve. Minél nagyobb tehát az általa lekötött forgótőke, vagyis a nyers és segédanyag készlet, annál lassúbb a forgási sebesség. Pl. egy évre előre beszerzett
gépkocsi üzemanyag az erdőgazdaság üzemeinél jelentékeny forgótőke elvonást okoz.*
*A munkaeszközök (az épületek, gépek, felszerelések stb.) működésük egész tartama alatt megtartják saját önálló

használati alakjukat, viszont a munkatárgyak, a nyersanyag, a segédanyagok, a tüzelőanyag stb. a termelés
folyamatában megváltoztatják eredeti formájukat. A nyersanyagot és tüzelőanyagot minden termelési ciklus után
pótolni kell, ezzel szemben az állóalapok tartósan szolgálják a termelést és azokat csak munkaperiódus során kell
felújítani. (lásd : Felújítás.)

b) A termelési folyamat tartama: ha bár az erdőgazdaságban a faállományok
vágásfordulója viszonylag nagy, gyakorlatilag a forgótőke szempontjából a termelési
periódus 1 év. Amennyit kivágunk, ugyanannyit beerdősítünk. Ámbár nem ugyanazt
vágjuk ki, amit előző évben beerdősítettünk, gyakorlatilag ez közömbös, mert a folyamat
normális gazdálkodás mellett erdősítésből és ugyanakkora terület lehasználásából áll.
Ezt magába véve, éppen úgy, mint a mezőgazdaságnál, nem áll módunkban rövidíteni.
c) Készáruraktár nagysága kedvezőtlenül befolyásolja a forgótőkét. Minél nagyobb a
raktár, annál több forgótőkét tart lekötve. Az erdőgazdaságban erre kiemelkedő példa az,
hogy ha a fahasználatot nagy sietséggel korán befejezzük és a kihasznált
választékokat a téli nehéz szállítási viszonyok miatt csak következő év szeptemberében
hozzuk forgalomba. A felszabadulást követő évek erőszakolt tempójú használatainak
többek között ez is hátrányos oldala volt. Ha a használatot a lehetőséghez képest
elnyújtjuk, a forgótőke szükséglet kiugrását is elimináljuk és az üzemi berendezéseink
kihasználása sem lökésszerű. Ellenkező esetben úgy forgótőkét, mint az üzemi
berendezéseket a csúcsteljesítményhez kell méretezni.
d) A realizálási periódus: ez nem más, mint a fagyártmányoknak elkészítésétől az
inkasszóig terjedő idő. A forgótőke szükséglet csökkentésére a következő eszközök
állanak rendelkezésünkre:
ad a) Gondoskodni kell, hogy az üzemnél megfelelő dinamizmust biztosító rátartással
csak a feltétlenül szükséges nyersanyagkészlet maradjon meg. Technikai normákat
kell kidolgozni a beszerzendő nyersanyag és segédanyag mennyiségére. Pl. pontosan
ki lehet munkálni 1 m3 évi fahasználatra mennyi Diesel-olaj vagy benzin esik.
ad c) A készáruraktár minél előbbi csökkentését a jól beszervezett értékesítés van
hivatva megejteni. Az eladási osztály dolgozói az értékesítési terv túlszárnyalásáért

lendüljenek munkába.
ad d) Természetes, hogy az értékesítés segítségére siet a gyors pénzügyi
lebonyolítás.
Az erdőgazdaság külön sajátossága, hogy az évi növedék annál nagyobb, minél nagyobb a
lábon álló fatömege.
A lábon álló fatömeg növelése lehetséges a hozadék csökkentésével, ez azonban látszólag
egyenlő a termelés csökkentésével.
Valóságban azonban a termelés folyik csak, a termelt faanyag, mint félgyártmány nem kerül
forgalomba, hanem tövön marad és ott fejlődik.
(Mint a mezőgazdaságban, ha a malacot születésekor nem adom el, hanem befogom
hizlalásra.) Ez természetesen egy ideig nagyobb forgóalap ellátottságot követel.
A hozadék és növedék közötti viszonyszámnak összefüggésben kell lenni a beruházásokkal.
Ez az összefüggés az illető tervperiódus célkitűzéseire jellemző. (Egyesek a fatömeget
állóalapnak tekintik. Erre a tévedésre az a tény is rámutat, hogy a lábon álló fatömeg a
termelés alatt eredeti formáját megváltoztatja.)
A termelési terv elkészítésénél kell meghatározni, hogy mekkora évi hozadékkal számoljunk
a következő tervperiódusban. Ehhez kell igazítani a forgótőke szükségletet.
Jelen viszonyaink között, midőn a múlt rablógazdálkodása faállományainkat kipusztította,
termelési intenzitásunk emelése érdekében nagyobb forgótőke ellátottsággal kell számolni.
A forgótőke ellátottság mértékszámát a szabályos növedék és a jelenleg tervezett hozadék
viszonya szabja meg.
Az üzemi részlettervek
A termelés tervszerű irányítása feltételezi, hogy az üzemek, megfelelő üzemtervek szeri nt
dolgozzanak. Az üzemtervek főbb irányvonalait a megfelelő közgazdasági tervkészítő szerv —
az ORSZÁGOS TERVHIVATAL — termelési és beruházási keretszám formájában előre megadja.
A keretszámok megállapítása a megfelelő ágazatok egymáshoz való viszonyának
megállapítása után súlypontképzés figyelembevételével történik. Pl. a széntermelés nagysága
a súlypontot képző nehézipari szükségleteihez alakul. A széntermelés nagysága megszabja a
bányafa szükségleteit (ugyanis 10 tonna szénhez 0.3 m 3 bányafa szükséges) ennek alapján
a termelő erdőüzem, illetőleg a faimportot lebonyolító vállalat megkapja keretszámba a
részére kivetett bányafa kontingenst.
A termelési keretszámokhoz alakulnak a beruházási keretszámok. A beruházási keretszámok
megállapításánál az Országos Tervhivatal azt a szempontot helyezi előtérbe, hogy az illető
termelési ág újabb termelését a jövőben a társadalom szükségletéhez képest mennyire
kívánja kibővíteni.
A keretszámok alapján a termelő üzem elkészíti részletes üzemterveit, melyek az alábbi
részekből állanak:
I. Termelési terv.
II. Áruelosztási terv.
III. Beruházási terv.
IV. Felújítási terv.
V. Anyagterv.
VI. Munkaerő terv.
VII. Munkabér terv.
VIII. Termelékenységi terv.
IX. Önköltségi és nyereség bebiztosítása terv.
X. Pénzügyi terv.
XI. Szállítási terv.
A felsorolt tervműveleteknek egymással szorosan összhangban kell lenni. Az alábbiakban a
terv-részletekre vonatkozó fontosabb tudnivalókat tárgyaljuk:
ad. I. A termelési terv figyelembe veszi az üzem kapacitását és technikai
felkészültségét. Ennek alapján megállapítja a vállalat profilját, tekintetbe veszi a speciális
szempontjait és nehogy felaprózza a termelés eszközeit különböző típusok előállítására,
lehetőleg szabványosít.

Az anyagellátás és értékesítés geográfiai helyzetét is figyelembe veszik, pl. a Bükkben
vagy a Mátrában kitermelt bányafa nem a pécsi szénmedencébe kerül értékesítésre és
ehhez képest előállításánál már azokat a méretet és minőséget veszik figyelembe, amely
a felhasználási helyen kívánatos. A termelési terv a vállalat tevékenységébe tartozó
mindennemű funkciót magába foglal. Az erdőgazdasági vonalon a mag gyűjtéstől kezdve
a csemetenevelésen át a kiszállítás végrehajtásáig az összes termelő tevékenység
tárgyalandó. A kapacitást a szűk keresztmetszetek teljes kihasználásával kell megszabni.
Itt kapcsolódik a beruházási és felújítási terv a termeléshez, ugyanis a termelés megfe lelő
beruházásokkal vagy felújításokkal kellőképpen fokozható. A kapacitás növelésére
alkalmas szervezési intézkedések is mérlegelendők. Termelési tervben az üzem
mellékfunkciói, pl. az erdőgazdaságnál a mezőgazdaság külön tárgyalandók.
A termelési terv végrehajtása akként ütemezendő, hogy a forgótőke forgási
sebességének növelése érdekében minden intézkedés megterveztessék.
ad II. A termelési tervet követi az áru elosztási terv. Az áruelosztást akként kell tervezni,
hogy az áruk szállítása minél rövidebb úton történjék, azaz az áru minél kisebb költséggel
jusson el a fogyasztóig. Az ütemezés és a forgási sebesség növelésére szükséges
intézkedések sem mellőzendők.
ad III. »Népgazdasági szempontból beruházásnak minősülnek:
1. Új termelő-berendezések létesítése.
2. Meglévő berendezéseknek az országos üzemi kapacitást növelő vagy
gazdaságosabb kihasználását eredményező bővítése és átalakítása, valamint a
jelentősebb minőségjavító berendezések. (Ebbe a csoportba tartoznak a háborús
károk és a többi éven át elmaradt felújítások következtében jelentkező úgynevezett
rendkívüli felújítási szükségletek is.)
3. A tervben előírt új termelő berendezések létesítését, valamint jelentősebb új
termelési ágak bevezetését szolgáló és a laboratóriumi kísérletek méreteit
meghaladó kutatások és kísérletek, végül az új termelő berendezések műszaki
tervezésének költségei.
4. A szociális és kulturális célt szolgáló létesítmények és azok berendezése,
valamint a meglévő létesítmények nagyobb arányú fejlesztése.
5. Középítkezések, valamint egyéb közérdekű építkezések és épületbővítést,
átalakítást és újjáépítést beleértve." (0.371/40/1949.0. T. rendelet.)
A beruházási terv elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy azokat a beruházásokat hajtjuk
legelőször végre, melyek a vállalat szűk keresztmetszeteit leginkább bővítik, a termelést
illetőleg az üzem termelő kapacitását legerélyesebben növelik, az önköltséget csökkentik és
mindezek mellett aránylag a legkisebb tőkebefektetés mellett eszközölhetők. A beruházási
tervnek szorosan simulni kell a termelési tervhez, pl. ha erdősítési tervünk legszűkebb
keresztmetszete a csemetenevelés, a beruházási tervünkbe gondoskodni kell új magpergetők
és csemetekertek létesítésére. Termelési terv elkészítésének a beruházások várható hatását
minden esetben figyelembe vesszük.
Más példát kiragadva az erdő termelési vonalából: egy növekedésben már visszaeső erdőrész
kihasználásához megfelelő szállítóberendezést építünk, amely lehetővé teszi a legnagyobb
méretű és legértékesebb választékoknak a kiszállítását is. A beruházási tervet a
leggondosabb előkészítéssel kell figyelni, mert álló alapunkon ez eszközöli a legnagyobb
változást.
ad IV. Felújítási terv. »Felújításnak tekintendő a termelő berendezés egységeinek vagy
kiegészítő részeinek a rendes elhasználódás miatt szükségessé váló folyamatos pótlása,
valamint a nagy javítások (úgynevezett generáljavítás). A felújítások körében számolandó
az üzemi kapacitást lényegesen nem emelő, racionalizálás, modernizálás, kiegészítés
jellegével bíró, vagy hasonló célú kisebb berendezések, továbbá a kötelezően
bevezetendő újítás vagy találmány költségei, amennyiben a ráfordítás az újítás, illetőleg a
találmány alkalmazása folytán előálló gazdasági eredményből egy éven belül megtérül.«
(0.371/40/49. 0 . T. rendelet.)
A felújítás hivatott az álló alapot állandó szinten tartani. Műszaki beruházásaink, de álló
alapnak számító talajunk értéke is folyton csökken. Ez a termelés közben történő

elhasználódás egy összegben is kimutatható. Ez az összeg képezi az erdőgazdaság
felújítási keretét. Ha az összeg erejéig felújítjuk az összes berendezéseket, illetőleg a
talaj termőerejét fenntartjuk, az álló alapunkat az állandó színvonalon tartjuk. Például az
erdőgazdaságunk 9.200 darab magasépítménye 2.7 millió légköbmétert tesz ki.
Légköbméterenként 180 forintértéket véve 486 millió forintot kapunk. Ez a
magasépítményeknek összes értéke. Mivel egy magasépítmény átlagos élettartamát 75
évre vehetjük, ebből egy évre 75-öd része esik, azaz 486 millió: 75=6,480.000 forint évi
felújítási összeg. Ha ezt az összeget minden évben megadjuk épületeinknek, úgy
azoknak állaga állandó marad. A felújítási tervnek ki kell terjedni ilyen formában az egé sz
beruházott vagyonra. Mivel a beruházott vagyon nagyságáról jelenleg kellő felértékelés
nem áll rendelkezésünkre, a felújítás forint nagyságát a termelési értékből számítjuk ki a
Tervhivatal által megadott százalékos kulcs segítségével.
ad V. Az anyagterv a termelésihez szükséges anyagok mennyiségét tárgyalja. Ez
tárgyalja a segédanyagokat, melyek a termelésbe csak közvetve vesznek részt. Fontos,
hogy kimunkáljuk a fajlagos anyagszükségletet. Ilyen anyag az erdősítés végrehajtásánál
a csemete és a mag, míg segédanyag a gépi berendezések üzembe tartásához
szükséges benzin vagy nyersolaj. Anyagterv megfelelő anyagnormák nélkül nem állítható
össze. Ilyen anyagnorma pl. a kat. holdanként szükséges csemete mennyiség különböző
viszonyokra kidolgozva. Az anyagnormák ismerete a termelés folyamatának intenzívebb
ellenőrzésére is módot ad.
ad VI. Munkaerő terv. A munkaerő terv összeállításánál a termelés, a felújítás és a
beruházás munkaerő szükségletet vesszük alapul. A munkásokat a következő 6
alcsoportra osszuk:
1. Közvetlenül termelő munkások,
2. közvetve termelő munkások,
3. műszaki alkalmazottak,
4. adminisztratív alkalmazottak.
5. kisegítő személyzet.
6. iparostanulók.
ad 1. Közvetlenül termelő munkások meghatározása alá tartoznak mindazon
munkavállalók, akiknek a munkája a cikklistában felsorolt cikkekre közvetlenül
elszámolható.
ad 2. Közvetve termelő munkások csoportjába tartoznak azok a munkások, akik az
üzemen belül a termelés menetének biztosítását szolgálják. (Pl. üzemfenntartók,
karbantartók, üzemi segédmunkások, ha termelőmunkások kiszolgálását végzik,
szolgáltató kisegítő és a különböző segédüzemek munkásai stb.)
ad 5. Kisegítő személyzet csoportjába soroljuk mindazokat a munkavállalókat, akiknek
munkája a termelői munkafolyamatokkal nincsen semmiféle közvetlen kapcsolatban
(pl. takarítók, portások,, küldöncök, kifutók, tűzoltók, őrök és külső szállítással
foglalkozók)." (0.371/40/49. O. T. rendelet.)
Részletesen ki kell dolgozni az anyagnormákhoz hasonlóan a munka előnormákat is.
FI.. 1 kat. hold erdősítéséhez meghatározott viszonyok között mennyi munkaóra
szükséges.
ad VII. »Munkabéralap alatt a vállalati forgóalapnak azt a részét értjük, amelyet a vállalat
a szolgálati jogviszonyban álló munkavállalók részére az érvényben lévő kollektív
szerződések vagy más határozatok alapján pénzben vagy természetben egyéni jellegű
munkabérekre fordít.«
A tervből kivehető, hogy csoportonként (melyet a munkaerő terv tárgyal), mennyi a
munkabér és ezenfelül mennyi az egy főre eső átlagos kereset.
ad VIII. A termelékenységi terv a munkaerő és munkabéralaptervnek a termelési tervvel
való egybevetéséből épül fel. Kimutatja, hogy egy munkaórára eső termelési érték
alakulása, miként van tervezve. Az erdőgazdaságban a helyes termelékenységi terv csak
pontos üzemtervi alapon készíthető. A tényleges termelékenység u. i. a tömeg
növekedésben mutatkozik (azaz a félgyártmányokban).
ad IX. Az önköltség és nyereségrészesedési terv célja a vállalati gazdálkodás várható

eredményének megbecslése. Ha a gazdálkodásnál fellepő valamennyi ráfordítást
egybevetjük az értékesítésnél várható bevétellel, megkapjuk a teljes vállalati eredményt.
Az önköltségcsökkentés tervezésénél viszont számolni kell a költségeket kedvezően
befolyásoló minden tényezővel (fajlagos anyagos bérszükséglet csökkenés, regie
csökkenés. Új beruházás, felújítás, profilírozás kedvező behatása, bevezetett újítások).
ad X. Az összes tervműveletet egybefogó vetület a pénzügyi terv. Nem más, mint a
felsorolt tervek adatainak mérlegszerű összesítése.
ad XI. A szállítási tervben azok a tervezett szállítások, sorolandók be, melyek
körforgalmú szállítóeszközön nyernek lebonyolítást. Abban az esetben is belekerül a
szállítás a tervbe, ha az nem forgalomba hozatal céljából, hanem saját telephelyre
történik, esetleg további feldolgozásra. Pl. talpfarönk esetleges MÁV szállítása
felfűrészelésre.
Amint ezt látjuk, a részletes tervek egymással minden tekintetben összefüggenek. Az üzem
összes ténykedéséről, munkájának termelékenységéről és fejlődéséről összefüggő és tiszta
képet adnak. Ezért nemcsak a tervgazdálkodás alapjait képezik, hanem az üzemvezetés
nélkülözhetetlen segédeszközévé válnak. Készleteikből az üzem különböző szervei
áttekinthetik a másik szerv működését, tehát biztosítják az üzemen belüli legjobb összhangot,
megszüntetik a parallel tevékenységeket.
A szocialista üzemvezetés feladata tehát, hogy a részlettervekét minél tökéletes ebben
kimunkálja és ezáltal a tervszerű üzemi gazdálkodást mind kifelé, mind az üzemen belül
biztosítsa.
A fenti fejtegetés erdőgazdaságunk tervgazdálkodási alapfogalmainak tisztázását kísérli meg.
Gazdálkodásunk ezt mindeddig nélkülözte. A fogalmak természetesen fejlődésünk folyamán
mindinkább tisztulni fognak, melyhez építőleg fog hozzájárulni e tanulmányhoz, remélhetőleg,
beérkező számos hozzászólás.” (Kiemelés részben tőlem.)
IRODALOM:
Kornai János: Kapitalista és szocialista accumuláció.
Marx Károly: Tőke.
P. Hromov: A forgóalapok megtérülési gyorsaságának fokozása.
Berei A.: Tervgazdálkodás (Egyetemi előadások). 0.371/46/1949. O. T. rendelet.

B. Farkas Vilmos nézete
Farkas Vilmos erdőmérnök nézetét A faállomány üzemgazdasági jellege az
erdőgazdaságban című írásában fejtette ki (Farkas V., 1950):

„Az utóbbi időben, hivatalos szakköreinkben sok vita folyt a faállomány erdészeti
üzemgazdasági szerepéről és a folyóiratok hasábjain szakcikkek is foglalkoztak a kérdéssel.
Indokolt tehát részletesebben kitérnünk erre a problémára. A vita középpontjában az a kérdés
áll, hogy a faállományt az erdőgazdálkodásban betöltött funkciója alapján állóeszköznek,
vagy forgóeszköznek tekintsük-e? Mielőtt a probléma erdőgazdasági vonatkozásait
boncolgatnánk, szükséges ezeket a fogalmakat általánosságban megvilágítanunk.” (Kiemelés
részben tőlem.)

Tanulmányának fejezetei:

 Alapfogalmak.
 A faállomány mint látszólagos forgóeszköz.
 Tartamosság és tervgazdálkodás.
 Az erdőgazdálkodás célja és üzemi mechanizmusa.
 A faállomány mint állóeszköz.
A cikk teljes terjedelme a következő:

„Alapfogalmak

MARX a termelőfolyamat társadalmi formáktól független vizsgálatában három mozzanatot
különböztet meg: magát a munkát, mint célszerű emberi tevékenységet, a munkaeszközt és
a munkatárgyat. A két utóbbit gyűjtőnévvel termelőeszköznek nevezi.
»A munkaeszköz oly dolog, vagy dolgoknak összessége, amelyet a munkás önmaga és

a munkatárgy közé iktat, s amelyet e munkatárgyra ható tevékenysége vezető közegéül
használ. « (Marx: A tőke 193. oldal.)
A munkatárgyra nem ad MARX külön elvi meghatározást, de nyilván azokat a dolgokat érti
alatta, amelyekből a munkafolyamat eredménye: a termék vagy termelvény készül, továbbá
azokat, amelyek a munkafolyamat fenntartását szolgálják. Így munkatárgy a nyersanyag és
a segédanyag (ez utóbbiba foglalja MARX az üzemanyagot is).
A még nem készterméket, vagy a további megmunkálás alá kerülő készterméket
félgyártmánynak, vagy félkész árunak nevezzük.
A magyar üzemgazdasági és számviteli irodalom az elmúlt évig a termelőeszközök között
beruházott vagyont és forgóvagyont különböztetett meg, ahol a beruházott vagyon
általában a munkaeszközöket és az ezekhez hasonló üzemgazdasági jellegű vagyonrészeket
(jogosítványok, érdekeltségek), a forgóvagyon pedig általában a munkatárgyakat és az
ezekhez hasonló üzemgazdasági jellegű vagyon részeket (félkész áru, tartozások,
követelések, készpénz stb.) foglalta magában.
Az állami erdőgazdaságokra is érvényes KÖTELEZŐ ÁLTALÁNOS IPARI S ZÁMLAKERET folyó évi
január hó 1-től kezdődően a beruházott vagyonrészeket állóeszközöknek, a forgóvagyon
részeket pedig forgóeszközöknek nevezi és ezeket egymástól eltérő üzemgazdasági
tulajdonságuk miatt külön számlaosztályban tárgyalja.
Az állóeszközök (üzemi ingatlanok, berendezések, felszerelések, jogosítványok stb.) tartós
használatra szolgáló termelőeszközök, amelyek eredeti alakjukat a termékkel szemben
általában megőrzik. A termelés folyamán fokozatosan használódnak el és ezzel
párhuzamosan értékük is fokozatosan megy át a termelvényekbe MARX ezt így fejezi ki:
»Ugyanazon termelő folyamatban ugyanaz a termelőeszköz, mint a munkafolyamat
alkotó eleme a maga egészében, mint az értékképző folyamat eleme azonban csak
részletenként jön számításba.«* (MARX: A tőke 219—220. oldal.)
*MARX itt termelőeszköz alatt nyilvánvalóan kizárólag munkaeszközt ért.
Az állóeszközök értékének a termelvényekre való fokozatos átvitelét technikailag úgy oldjuk
meg, hogy az elhasználódás mértékének megfelelő értékcsökkenést, mint ú.n.
költségszámítási költséget az ugyanazon időszak alatt előállított termelvényekre terheljük.
A forgóeszközök viszonylag rövid idejű használatra szolgáló termelőeszközök, amelyek
a termelési folyamatba részletenként kerülnek bele, de akkor teljes mivoltukban
felhasználódnak. A termelvény alkotás során eredeti alakjukat általában elveszítik és
értéküket — a felhasznált mennyiség erejéig — egyszerre (nem részletekben) adják át a
termelvényeknek.
A munkatárgyakból a termelvényekbe átfolyó érték nagyobb is lehet, mint amennyit a kész
termelvény ténylegesen magában foglal. Például a nyersanyagnak a normálisnál nem
nagyobb mennyiségű elporlódó, elpárolgó, vagy értékesíthetetlen hulladékra eső ré szének
értéke is átmegy a termelvénybe. Ezt MARX így fejezi ki:
»Lehetséges, hogy a termelőeszköz a maga egészében belekerül az értékesítési
folyamatba, holott a munkafolyamatba csak részletenként kerül bele. (MARX: A tőke 220.
oldal) «
Az állóeszközökbe fektetett gazdasági erőforrást, röviden forrást (korábbi elnevezéssel tőkét)
állóalapnak, a forgóeszközökbe fektetett forrást pedig forgóalapnak nevezzük.
A termelőeszközök álló-, vagy forgóeszköz jellegét a termelésben elfoglalt szerepük határozza
meg.
Az állóeszközök feladata az üzem termelési kapacitásának mennyiségi és minőségi
meghatározása. A kapacitás növelésével kapcsolatosan feladata az állandó (fix) költségek*
termelvényegységre eső részének csökkentése és így a termelés hatályosabbá tétele, a
termelékenység fokozása. Ebből következik, hogy az állóeszközökbe fektetett forrást
(állóalapot) nem fogjuk máról-holnapra visszavonni, vagyis az állóeszközöket likvidálni. Ezért
szolgálják az állóeszközök viszonylag hosszú ideig a termelést.
*Az állandó és a változó költségekre nézve lásd a szerzőnek „Az erdőgazdasági önköltségszámítás üzemgazdasági
alapelvei" című munkáját. (ERTI kiadása, 1950. 13. oldal.)

A forgóeszközök feladata az üzem foglalkoztatásának táplálása. A forgóeszközökben
fekvő források a munkafolyamat mindenkori szükségletének megfelelően változtatják a
helyüket és mennek át egyik forgóeszközből a másikba. Például a nyersanyagból a termelés
folyamán félkész áru, majd készáru lesz. A készáru értékesítése során pénzzé alakul, ebből
nyersanyagot vásárolunk vagy termelünk, majd az egész folyamat elölről kezdve
megismétlődik.
A termelőeszközök termelési jellegének meghatározása szempontjából nem lényeges, hogy
ingatlan vagy ingó eszközről van-e szó. A motoros döntőfűrész pl. ingó dolog, mégis az
erdőgazdasági termelési szerepe alapján állóeszköz. Viszont abban a gépgyárban, ahol
készítették, mint félkész áru vagy készáru, a forgóeszközök közé tartozott.
Az álló- és a forgóeszközök értékének egymáshoz való viszonya gazdasági ágaként és
ezeken belül is, lemenve az üzemegységig, különböző. A nehézipar viszonylag nagyobb
értékben igényel állóeszközöket, mint a könnyűipar. Már kisebb hányadot köt le a
mezőgazdaság, még kevesebbet a hitelgazdaság (pénzintézetek).
Az üzemegység vizsgálatánál, különösen a mobilitás és a likvidálás szempontjából van
jelentősége az álló- és a forgóeszközökbe ruházott források viszonyának.
Mobilitás (forgási sebesség) alatt azt az ütemet értjük, amellyel valamely termelőeszközbe
fektetett érték, a gazdálkodás folyamán, újabb befektetésre alkalmas alakban visszatérül.
Nyilvánvaló, hogy a tartós használatra szolgáló állóeszközök ingatlan vagy ingó mivo ltuknak
megfelelően többé-kevésbé immobil vagyonrészek, viszont az üzem foglalkoztatásának
ellátását biztosító forgóeszközök többé kevésbé mobil vagyonrészek. Valamely üzem
termelőeszközeinek minél nagyobb hányadát teszik ki az állóeszközök, gazdaságilag annál
immobilabb, és viszont. Az állóeszközök kezdő értékének növelése — amit beruházásnak
nevezünk — az értéknövekedés arányában immobilizálja a gazdálkodást. Az állóeszközök
rányomják a bélyegüket az üzemre, meghatározott irányba terelik a termelést és így
szocialista tervgazdálkodásnál döntő szerepük van a vállalatok egységes termelési arcélének
(profiljának) kialakításában. Viszont az is kétségtelen, hogy az állóeszközök hányadának
növelésével együtt jár az esetleg megváltozott termelési feladathoz való alkalmazkodás
rugalmatlansága is, különösein akkor, ha a beruházásokat az egységes üzemi arcél
kialakításának jegyében végezzük. Törekednünk kell arra, hogy a nagyobb gazdasági
erőforrások lekötésével járó beruházásokat (pl. erdei vasút építését) a leggondosabb
előrelátással tervezzük és hajtsuk végre, különben az immobil állóeszközök nem elős egíteni,
hanem akadályozni fogják a termelékenység fokozását. Előfordulhat ez akkor, ha az
állóeszközök kapacitását nem tudjuk kihasználni, tehát az optimális foglalkoztatottsági fokot
elérni, továbbá akkor is, ha az állóeszközöknek a forgóeszközök terhére való növelésénél a
termelésben üzemzavarok állnak elő. Például a nyersanyagellátásban zavarok
keletkezhetnek, ha a nyersanyag forgóalapját túlságosan lecsökkentjük az állóalap javára.
Az álló- és a forgóeszközök értékének viszonya a mobilitáson keresztül befolyással van a
vállalat fizetőképességére: likviditására is. Minél több mobil vagyonrésze van valamely
vállalatnak és minél könnyebben pénzzé tehetők ezek, annál könnyebben eleget tud tenni a
határidős fizetési kötelezettségeinek és viszont. Ebből azonban nem szabad azt a téves
következtetést levonnunk, hogy a forgóeszközök termelési szerepét gátlás nélkül növelhetjük
az állóeszközök terhére. Ez visszafejlődést jelentene a termelés kapacitásának és a
termelékenység fokozásának vonalán. Meg kell tehát találnunk azt a helyes arányt, amelyet
az álló- és a forgóeszközök tekintetében el kell érnünk, hogy a kapacitás és a foglalkoztatás
viszonyában optimális helyzetet alakítsunk ki és e mellett a vállalat likviditását is biztosítsuk.
Az előzőkben általánosságban foglalkoztunk az álló- és forgóeszközök üzemgazdasági
jellegével és kapcsolatával, hogy a továbbiakban a faállomány erdőgazdasági szerepét
ilyen szempontból vizsgálat alá vehessük.
A faállomány, mint látszólagos forgóeszköz
A faállomány, a termelőeszközök meghatározásának mechanikus alkalmazásával, a termelés
folyamatában alakítás alatt álló munkatárgynak, vagyis forgóeszköznek látszik. Az erdő
telepítésétől kezdve a pótlások, tisztítások, gyérítések során ismételten beavatkozunk a
faállomány életébe és a faállomány fejlődését a természet szabta korlátokon belül úgy
alakítjuk, hogy az az erdőgazdálkodás céljának megfeleljen.
Ez a szemlélet a mezőgazdálkodás és az állattenyésztés analógiájából indul ki és a

faállomány nevelését a gabonatermeléssel, vagy az állatneveléssel hasonlítja össze. A
faállomány nevelését — korfokozat kialakítása mellett is — több évtizedekre kinyújtott
egyszeri termelésnek tekinti, amely idő alatt a faállomány- az állományápolások
munkaértékéivel fokozatosan gyarapodó félkész áru. Ez a félkész áru akkor válik készáruvá,
amikor a faállományt kihasználjuk vagy lábon eladjuk.
Az is kétségtelen, hogy a faállománnyal kapcsolatosan okszerű erdőgazdálkodás mellett nem
tudunk megállapítani olyan értékcsökkenést, ami az élettelen munkaeszközök kopásának,
avulásának pontosan megfelelne és így az állóeszközöket általában jellemzi.
A mezőgazdasági szőlő és gyümölcsös ültetvények analógiájából kiinduló felfogás
pénzgazdálkodási szempontok alapján mindaddig állóeszköznek tekinti az első telepítéstől
kezdve évenként folyamatosan felépülő korfokozatot, amíg a további telepítési és
állományápolási költségek az előhasználatokból meg nem térülnek, vagyis amíg —
mezőgazdasági kifejezéssel élve — az ültetvények termőre nem fordulnak. Viszont az önálló
és rendszeres hozammal bíró korfokozatot ez a felfogás már nem álló-, hanem
forgóeszköznek tekinti.
Ezzel kapcsolatosan idézem DR. ERDŐS SÁNDOR fejtegetését:*
»Közös vonása, valamennyi ültetvény vonalán, a pénzgazdálkodási megoldásnak, hogy
a termőre, illetve vágásra fordulásig az összes ráfordítások a beruházásra előirányzott
pénzeszközökből nyernek fedezetet. A termőre, ill. vágásra fordulás után ugyanezek a
ráfordítások már a forgótőkéből nyernek fedezetet. Ha mármost valamely üzemegység
ültetvényállományát olyan forgó szerinti beosztásban és úgy ütemezve telepítjük, hogy az
illető üzemegység számára egy — a természeti adottságok határai között — állandónak
tekinthető termelési keretet eredményezzen, úgy gyakorlatilag mindaddig a beruházásra
előirányzott pénzeszközökből kell fedeznünk a telepítési költséget, míg az első telepítés
vágásra nem fordul. Ettől az időponttól kezdve ugyanis a jelentkező készáru bevételben
fedezetet kell nyerniök az azonos területre vonatkozó telepítési kiadásoknak is. Ettől az
időponttól kezdve tehát ezek a ráfordítások már nem a beruházásra előirányzott
pénzeszközökből, hanem az üzem forgótőke ellátmányából nyernek fedezetet, már most
rá kell azonban mutatnunk arra, hogy ez a pénzszükséglet jellegzetes példája az állandó,
illetve saját forgótőkéből fedezendő ráfordításoknak.«
* A beruházott és forgóvagyon meghatározásának elvi szempontja a mező- és erdőgazdaságban. Gazdaság,
1949. 1309. old.

Az erdőgazdasági ültetvényekre nézve megjegyzi a cikkíró, hogy általában a telepítéstől
számított mintegy 40 év múlva fedezik az előhasználat során nyert árbevételek az üzemi
ráfordításokat. Ennek alapján csak az olyan területekre telepített faállományokat tartja
indokoltnak az állóeszközök között nyilvántartani, amelyeken régebben ne m folyt
erdőgazdálkodás, vagy annak nagyüzemi körvonalai elmosódtak. Az ú.n. terverdősítésekkel
kapcsolatosan tehát szükségesnek tartja minden egyes telepítésre nézve meghatározni azt az
időpontot, amikor a ráfordított erdőművelési költségek az előhasználati ár bevételből már
megtérülnek, vagyis azt az időpontot, amikor az illető faállomány a rendes üzemi állományok
közé besorol és így állóeszközből forgóeszközzé válik.
A mezőgazdasági ültetvények analógiája mellett is DR. ERDŐS arra a következtetésre jut, hogy
»míg az erdőgazdaságban növés alatt levő faállomány félkészáru, tehát munkatárgy,
addig gyümölcsös stb. ültetvények esetében a növés alatt levő fa — illetve tőkeállomány
fogalmilag valamely szerelés alatt álló üzem gépi berendezésével hasonlítható
legjobban össze, tehát munkaeszköz.«
Az eltérő következtetések levonására nem találunk elegendő megokolást, hiszen a cikkíró
idézett fejtegetéseiből az tűnik ki, hogy a pénzgazdálkodási megoldás valamennyi ültetvény
vonalán megegyezik. A gyümölcsös- és szőlőültetvényeknek a gépi berendezésekhez való
hasonlításával bizonyára azt akarja kifejezni, hogy — a faállománnyal szemben — mindkét
esetben meg tudunk állapítani a holt munkaeszközök elhasználódásához hasonlóan beálló
értékcsökkenést, amellyel kapcsolatos felújítás pénzgazdálkodási megoldása egyező
eljárással (a BERUHÁZÁSI B ANK útján) történik. További eltérés a faállomány és az egyéb
ültetvények között a termelvény és az ezt létrehozó alany anyagi szerkezetének
összehasonlításánál nyilvánul meg. A gyümölcs és a szőlő anyagi összetétele merőben
különbözik a gyümölcsfáétól vagy a szőlőétől, a kitermelt fa azonban látszólag egynemű a
lábon álló fával.

IBY G ÁBOR* is lényegében dR. ERDŐS felfogása alapján áll a faállomány termelőeszköz
jellegének meghatározásában. Hangsúlyozza, hogy az erdőgazdasági termelés állóalapja
(állóeszköze) a talaj, amihez még az egyéb műszaki berendezéseik (szállítóeszközök,
kezelésű épületek, magpergető, csemetekert, talajművelő eszközök és gépek stb.) is járulnak.
Új erdők telepítésénél ő is beruházásnak tekinti a jövedelmet adó előhasználat előtt eszközölt
ráfordításokat s kiegészíti még azzal, hogy a rendes évi vágásterületen felül történő (a
múltban elmaradt) erdősítéseket is hasonló elbírálásban részesíti.
*Tervgazdálkodásunk 'alapvető fogalmai. Erdészeti Lapok, 1949. 218—219. oldal.
Tartamosság és tervgazdálkodás
A szovjet erdészeti tudománynak a faállomány-problémára vonatkozó felfogását nem
ismerjük. Valószínűnek tartjuk, hogy a SZOVJETUNIÓBAN, mint erdőben gazdag országban a
probléma a miénkhez hasonló formában nem merült még fel és így megoldása a tudomány
jövő feladatát képezi. Erre enged következtetni DR. VASZILJEVNEK »Az erdészeti tudományok
világnézeti kérdéseiről«** írt cikke, amely megállapítja, hogy, a szovjet erdészeknek ki kell
dolgozniuk a szovjet erdőgazdálkodás megszervezésének (erdőrendezésnek) teljes és
rendszeres elméletét. Ezt az erdőrendezési elméletet a marxi-lenini népgazdaságtan és a
szocialista tervgazdálkodás gyakorlatából levont elvekre kell felépíteni". Az erdőgazdaságot
be kell illeszteni a népgazdaság egységes tervébe, ezért annak nincsen és nem is lehet más
fejlődési törvénye, semmilyen más szervezési elve, azokon kívül, mint amelyek a mi
szocialista népgazdaságunkra érvényesek" — mondja VASZILJEV. Elveti tehát az egyenlő és
tartamos hozadékok egyetemes, mechanikus elvét, mint a burzsoá erdészeti tudomány"
erdőrendezési irányító elvét és az egységes népgazdasági tervek elkészítésének akadályát.
Nem szabad azonban ebből az erdőfenntartás követelményének elhanyagolására
következtetni. Ellenkezőleg, VASZILJEV szerint a növedék még erdőben gazdag vidéken is
irányadó, erdőben szegény vidéken pedig felső határ a hozadék meghatározása
szempontjából. Világosan látszik ez a következőkből: „A z erdőben gazdag vidékeken
nyugodtan vághatunk, azonban feltétlenül mindenkor a felújításhoz és a növedékhez mérten.
Az erdőben szegény vidékeken, különösképpen pedig ott, ahol az erdőknek árvízvédelmi
jelentőségük van, törvényeink csupán az átlagos évi növedéknek megfelelő mennyiség
kitermelését engedélyezik.*
Tervgazdálkodásunk alapvető fogalmai. Erdészeti Lapok, 1949. 218—219. oldal.
** Erdészeti Lapok, 1949. 249. oldal

VASZILJEVNEK a növedék és a hozadék viszonyára vonatkozó fejtegetéseiből azt
következtethetjük, hogy a tartamosságnak csak a merev, mechanikus, burzsoá elvét veti el,
viszont helyt ad a népgazdaság mindenkori tervéhez alkalmazkodó és egyben a jövő
évtizedek terveinek erdőgazdasági alapját is biztosító tartamosságnak. A tervgazdálkodás
saját elveivel kerülne összeütközésbe, ha az erdőgazdálkodás tartamosságát teljesen
elejtené. A szokásos tervperiódusok határai között — elenyésző csekély kivételtől eltekintve
— nem lehet faállományt a csemeteállapottól a vágásérettségig felnevelni. A népgazdaság
erdőgazdasági vonalán tehát a mindenkori tervidőszak részletes tervének határain
évtizedekkel túlmenő általános tervet is kell alkotni, különben a közösség távoli jövő
szükségleteinek kielégítése bizonytalan marad és meg kell majd elégednie azzal a
tervszerűséggel, amely az akkori tervidőszakok kereteibe periódusonként beleszorítható.
Amíg nem tudjuk a fák tömeggyarapodását forradalmi módon meggyorsítani, vagy a
természet közreműködésével termelt fát, mint ipari nyersanyagot szintetikus úton előállí tott
anyagokkal gazdaságosan helyettesíteni, addig az egymásután következő tervperiódusok
részletes népgazdasági terveinek erdőgazdasági vonalán érvényesülnie kell egy általános
tervnek is, amely a távolabbi jövő ellátásának tervszerűségét is biztosítja. Ez az általános terv
azonban pusztán a növedék és a hozadék viszonyának meghatározására is szorítkozhatik. Az
aránynak tervidőszakonkénti helyes megválasztásával tudunk csak az erdőgazdálkodásba a
tervperiódusokon átmenő egységes, szakszerű vonalvezetést belevinni, a jövő faellátását
megtervezni, továbbá az erdőgazdálkodás termelékenységét tervszerűen fokozni. A fejlődés
követelményeihez alkalmazkodó tartamosság a tervidőszakok láncolatának szemléletében
tehát nem kerékkötője, hanem egyenesen előfeltétele a tervgazdálkodásnak. Szükségesnek
tartottam a tartamosság szerepére részletesebben kitérni, mert ebből a faállomány
termelőeszköz jellegére a továbbiakban fontos következtetéseket fogunk levonni.
Az erdőgazdálkodás — üzemi mechanizmus tekintetében — faállomány
kihasználásának, felújításának, nevelésének és a kihasznált fatömeg értékesítésének

évenkénti fáziseltolódással meg-megújuló körfolyamata.
Faállomány nélkül nincsen erdőgazdálkodás. Az erdőgazdaság fogalma feltételezi, hogy az
üzemi terület határain belül minden évben és az év bármely szakában is jelen van egy
bizonyos — az erdőgazdaság céljától függő mennyiségű élő fakészlet. Már csak ezért sem
hasonlíthatjuk az erdőgazdaság faállományát a mezőgazdálkodás éves periódusú
növénytermeléséhez. Ne tévesszen meg bennünket a nemes fűzvessző telep egyéves
vágásfordulója, mert ez éppúgy nem jellemzi általánosságban az erdőgazdaságot, mint
ahogyan a komlótelep több éves területlekötése nem jellemzi általánosságban a
mezőgazdaságot. Ha a törvényszerűséget a kivételek szemüvegén keresztül nézzük, akkor
elsikkad a lényeg és elvágjuk az útját az elvi megismerésnek és a gyakorlati intézkedés ek
szempontjából oly fontos súlypontképzésnek.
Az erdőgazdálkodás résztevékenységei egyenként, egymástól elszigetelten nem jelentenek
erdőgazdálkodást, hanem csak egymással szerves összefüggésben. Mihelyt a kihasznált
terület felújítását elmulasztjuk, az erdőgazdasági üzem fakitermelő üzemmé alakul át. Éppúgy
nem nevezhetjük azonban erdőgazdasági üzemnek azt az erdőt sem, amelyben a fahasználat
szünetel. Például ha egy fátlan területen az idén megkezdjük egy 80 évre tervezett korfokozat
telepítését és 80 évig minden esztendőben egy-egy újabb korfokot telepítünk, anélkül, hogy az
egyes faállományokban bármiféle fahasználatot végeznénk, a következő 80 év alatt pedig a
legidősebb korfokról kezdve minden évben egy-egy korfokot kihasználunk, anélkül, hogy a
vágásterületet felújítanánk, akkor 160 éven keresztül — bár 80 évenként változó természetű,
mégis — termelő tevékenységet folytatunk anélkül, hogy ezt üzemi értelemben vett
erdőgazdálkodásnak nevezhetnénk.
Ha azonban — az előbbi példánál maradva — a 80. év után a fahasználat nyomán keletkezett
vágásterületet folyamatosan felújítjuk, akkor a második 80 éves korszakban — helyesebben
attól az évtől kezdve, amikor a; felújítást megkezdjük — már erdőgazdálkodást folytatunk.
Az erdőgazdálkodás tehát az üzemi körfolyamat szakaszos szemléletében nem a fátlan
terület beerdősítésével kezdődik, hanem az erdő kihasznált részének felújításával.
Helyesen mutatott rá az erdőgazdálkodás eme sajátságára PAPANEK: »Hozzászólás a tőke
körforgásának kérdéséhez az erdőgazdaságban«* című munkájában.
*Ceskoslovenskij Les különlenyomata, 1949.
Csak a vágásterület felújításával, s a vágás és felújítás periodikus ismétlődésével tudjuk az
erdőgazdálkodás üzemi jellegét pénzügyi vonalon is biztosítani. Valamely termelő
gazdálkodás akkor válik ugyanis üzemi jellegűvé, amikor a készítendő termelvényekkel
kapcsolatos ráfordítások és árbevételek egyensúlyba hozására ugyanazon gazdaság
keretében — rendszerint egy évnél nem hosszabb időszakban — elvileg meg van a
lehetőség. Viszont minél tágabb gazdasági keretben és minél nagyobb időeltolódással
valósítható meg a fedezeti elv, annál inkább elmosódnak a termelés üzemi körvonalai.
A rendszeres mezőgazdasági termelésnek — az erdőgazdálkodáshoz hasonlóan —
alapfeltétele a learatott terület újra-bevetése, csakhogy a mezőgazdálkodás minden esetben
vetéssel kezdődik. Viszont az erdőgazdálkodás vágásterület felújításával kezdődik és
fakitermeléssel, illetve a termelt fatömeg értékesítésével ér véget. Az erdőtenyészetnek elvileg
nem előfeltétele az emberi munka telepítő tevékenysége (őserdő), viszont a mezőgazdasági
növénytermelés mindig talajelőkészítéssel és vetéssel kezdődik, majd aratással, szedéssel,
betakarítással végződik.
A mezőgazdaság terméshozama pontosan annyi búza, kukorica, gyümölcs stb., amennyi az
illető növényeken évenként termett. Semmivel sem több, semmivel sem kevesebb. Az
erdőgazdaság azonban használhat ki kisebb vagy nagyobb fatömeget is, mint amit évenként
termel, vagyis ami növedékként évgyűrű alakjában a fákon képződik.
A tervgazdálkodás erdészeti ágazatának éppen az az egyik legsúlyosabb üzemi problémája,
hogy az évi növedék és az évi hozadék arányát a leghelyesebben határozza meg.
Azt mondhatná valaki: használjunk ki a mezőgazdálkodás törvényszerűségének analógiája
alapján minden évben annyi fatömeget, amennyi az illető évben növedék alakjában
megterem. Az ilyen elképzelés gyakorlati alkalmazása az egész faállomány évenkénti pontos
felbecslését tételezi fel. Már csak ezért is keresztülvihetetlen. Kérdés azonban, hogy a
tartamosság elvének ilyen merev, mechanikus, burzsoá, szemléletével előbbre vinnénk-e a
mi devasztált erdőgazdaságunkat a termelékenység vonalául. Amikor erre határozott nemmel

felelünk, tovább kell fejtegetnünk az erdőgazdálkodás termelésének a mezőgazdas ági
termeléshez látszólag hasonló, de lényegében mégis eltérő üzemi jellegét.
Az erdőgazdaságban két, egymással dialektikus ellentétben levő munkafolyamatot
különböztetünk meg. Az egyiknek célja az erdő nevelése, építése, a másiknak az erdő
kivágása, kihasználása. A két folyamat a legszorosabb kapcsolatban van egymással. A
mezőgazdaságban is feltételezi az aratás a vetést, de a két munkafolyamatnak sem időben,
sem a végrehajtás módjában közös pontja nincsen. Viszont a belterjes erdőgazdaságban a
vágás és a felújítás oly szorosan összefonódik, hogy sokszor (pl. szálaló erdőben) még azt
sem lehet eldönteni, hogy a kivágás a felújítás, az állományápolás, vagy a kihasználás
érdekét szolgálta e nagyobb mértékben. Mert természetes felújítás esetén minden főhasználat
egyben a felújítást, illetve az állományápolást is szolgálja, továbbá minden ápoló, vagy felújító
vágás egyszersmind főhasználatot is jelent, s mindkét folyamat eszköze ugyanaz: a fejsze.
Dialektikusan kifejezve, a két munkafolyamat azonos, mégis különböző. Az ellentét a
munkafolyamatok már említett céljában rejlik. Az erdőgazdasághoz e tekintetben hasonló
termelési ágról nem tudunk. Téves következtetésre jutnánk azonban akkor, ha az ellentétes
célok szolgálatában álló munkafolyamatok szoros, sokszor elválaszthatatlan kapcsolata miatt
az erdőgazdálkodást a mezőgazdálkodáshoz hasonlóan egyetlen munkafolyamatnak
tekintenénk, amely a faállomány felújításával kezdődik, és annak kihasználásával végződik.
A faállomány, mint állóeszköz
Az erdőgazdaságban a fatermelés szolgálatában álló munkafolyamatok kétféle célja alapján
meg kell különböztetnünk egy primer és egy szekundér üzemágat, illetve üzemi
tevékenységet.
A primer üzemi tevékenység feladata a talaj tápanyagainak, valamint a nap hő- és
fénysugarainak felhasználásával faanyag termelése. Mivel pedig a faanyag növedék
alakjában a faállományon képződik, mondhatjuk úgy is, hogy a primer üzemág feladata
növedéktermelés. Ha a használatokkal nem vesszük igénybe az évi növedék teljes
egyenértékét, akkor évek (évtizedek) elteltével egy, a gazdálkodásunktól és a természeti,
biológiai tényezőktől függő nagyságú élő fakészlettel fogunk rendelkezni. A faállomány ilyen
szemléletben lassú, évtizedes alakítás alatt álló munkatárgynak látszik, tehát forgó
eszköznek kellene tekintenünk.
A szekundér üzemi tevékenység feladata a primer üzemág által létrehozott faállomány
növedéke egyenértékének teljes, vagy részbeni kitermelése, faválasztékokká való
feldolgozása és értékesítése.
Ha mármost a primer és szekundér üzemág kapcsolatát a kapacitás, foglalkoztatottsági fok*
és a termelékenység tekintetében a tervgazdálkodás szempontjából értelmezett tartamosság
szemüvegén keresztül nézzük, akkor a következőket kell megállapítanunk:
A faállomány évi növedéktermelési kapacitása, változatlan nagyságú területet feltételezve,
csekély fakészletnél alacsony, a fakészlet növelésével egy bizonyos pontig nő, azon túl ismét
csökken. Úgyszintén a faállomány választék-összetételének (vékony, vastag, széria, tűzifa) a
szükséglethez való viszonya is a fakészlet gyarapodásával egy bizonyos határig javuló
irányzatot mutat, azon túl fokozatosan visszaesik. A mennyiségi kulmináció és a választékösszetétel kedvezősége szerinti kulmináció, a kor függvényében fafajonként,
termőhelyenként, üzemmód stb. szerint változik.
Az erdőgazdaság primer üzemágának célja olyan maximális növedéktermelési kapacitású
faállományt létrehozni, amely a szekundér üzemág tartamos foglalkoztatottságát a lehető
legmesszebb menően ki tudja terjeszteni az optimum felé, és amely választék-összetétel
szempontjából is legjobban megfelel a szükségletnek. Ekkor éri el ugyanis az erdőgazdaság a
termelés mindenkori technikai és biológiai feltételeihez viszonyított termelékenységének a
felső határát, mert az állandó költségeknek és a degresszív módon változó költségeknek a
termelvényegységre eső hányada ez esetben a legkisebb.
A faállomány tehát olyan termelőeszköze az erdőgazdaságnak, amely egy meghatározott
területen állandóan — elvileg örökösen — termeli a növedéket, illetve ennek egyenértékét, a
szekundér üzemág számára így csakis álló eszköz lehet.
Az erdőgazdálkodásnak ezen sajátságát a következő sematikus rajz fejezi ki szemléltető
módon:

5. fordulószak
hozadéka
növedéke és
élőfakészlete

.ábra. A primér és szekunder üzemág ábrázolása Farkas
szerint (Kiegészítve általam.)
A rajzon, a második ötéves időszakra nézve, a faállomány növedéktermelési kapacitásának —
hozadékcsökkentés útján eszközölt — kibővítését óhajtjuk kifejezni.”
* Ezen fogalmakkal kapcsolatosan lásd a szerzőnek- Az erdőgazdasági önköltségszámítás üzemgazdasági alapelvei
című munkáját. (ERTI kiadása, 13—16. oldal.)

Megjegyzésem: a fenti ábrán megjelölve az 5. fordulószak szabályos növedékét, hozadékát
és élőfakészletét ma már a következőképpen kell ábrázolni és értelmezni:
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.ábra. Pl. a 140 éves vágásfordulóval kezelt szabályos
erdőállomány fakészletének, fordulószaki – 20 éves növedékének és hozadékának egyenlősége (Szélesy után
Kottek Péter erdőmérnök rajza)
A fenti ábra magyarázatához tartozik:




a színes területek különböző árnyalatai a növedékek korosztályonkénti
fatérfogatait,
a szürke területek különböző árnyalatai a hozadékok – használatok; elő-, és
véghasználatok - fatérfogatait jelentik

Folytatva az idézetet:

„A faállományt legcélszerűbben egy olyan — élő fából készült — gépezethez hasonlíthatjuk,
amely a levegőből és a talajból felvett anyagokból a nap sugarainak segítségével faanyagot
termel. Ennek a gépnek méreteitől és szerkezeti felépítésétől függ a konstrukció évi

faanyagtermelési kapacitása. Az évenként termelt faanyag szerkezeti részévé válik a
gépezetnek és annak termelési kapacitását és ezzel együtt a termelő munka
termelékenységét bizonyos határig növelni képes. Az egyes szerkezeti részek termelé si
értéke — tekintettel arra, hogy élő gépezetről van szó — idővel csökkenni kezd, amellett, hogy
a szerkezeti részek csereértéke a ráfordítások értékével állandóan gyarapszik. A szerkezeti
részeknek azonban használati értéke is van, ami lehetővé teszi más termelési ágakban való
felhasználásukat is. Amikor a tervgazdálkodás a gépezet szerkezeti részeinek folyamatos
vizsgálata során úgy látja, hogy egyes részek a termelési és a használati érték egybevetése
alapján a közösség szempontjából már nagyobb értéket képviselnének más termelési
ágakban, akkor azokat kiemeli a gépezetből és pótlásukról gondoskodik.
A faállomány mint növedéktermelő (faanyagtermelő) munkaeszköz, a gépekhez hasonló
termelőeszköz, tehát állóeszköz. Bizonyos tekintetben tökéletlen ugyan a hasonlatunk, mert a
termék (a faanyag) a termelőeszközön (faállományon) képződik és vele egynemű, másrészt
pedig a faállomány élő organizmus, amely önmagát regenerálni képes, a gép pedig önmaga
felújítására képtelen holt eszköz. Ez azonban mit sem változtat ama döntő tényen, hogy a
növedéktermelés munkafolyamatának vezető közege, tehát állóeszköze a faállomány.
Az évi növedék és az ezt létrehozó faállomány élettani értelemben vett szerves kapcsolata és
egyneműsége elhomályosítja az erdőgazdaságban a termelőeszköz és a termelvény
elválasztásnak tisztaságát és forrása volt minden időben az erdő túlhasználatának.
A szocialista, tervgazdálkodásnak - amelynek főelve a termelékenység legmesszebb menő
érvényesítése minden termelési ágban - le kell vonnia a tanulságot a helytelen kapitalista
felfogásból, amely önző anyagi érdekből a faállományt — likvidálásának megkönnyítésére —
függő termésnek tekintette és a legnagyobb talajjáradék elvétől vezetve devasztálta a
fakészletet.
A szocialista tervgazdálkodásnak tudatosítania kell, hogy a talaj fatömegnövedéket nem tud
létrehozni, mert növedék csak faállományon képződhetik.
A faállomány állandó termelőeszköz jellegén semmit sem változtat az, hogy a faállomány a
vágásforduló folyamán évi részletekben kicserélődik. A kicserélődés jellegzetes tulajdonsága
a többi állóeszközöknek is. Amint az épületek, gépek és egyéb munkaeszközök teljes
egészükben részt vesznek a termelő munkafolyamatban, de (csere-) értéküket csak
részletekben adják át a termelvényeknek, ugyanúgy a faállomány is részletekben adja át
értékét a kitermelt faválasztékoknak. Az értékátadás holt munkaeszközöknél úgy történik,
hogy a termelési felhasználásuk következtében, beálló értékcsökkenésüket a termelvényekre
terheljük. A faállománynál, mint élő gépezetnél pedig — a korábbi hasonlathoz igazodva — a
kiemelt szerkezeti részek értékével terheljük meg a kitermelendő faválasztékokat. A
különbség csak az a két értékátadási mód között, hogy míg a holt munkaeszközök esetében
az értékközvetítésnek materiális hordozója nincsen, addig a faállomány értékátadását a
kitermelésre kerülő faanyag közvetíti a költségviselő faválasztékokra.
Az értékátadás ütemlét minden állóeszköznél az elhasználódás mértéke határozza meg. Ez
utóbbi pedig az igénybevételtől függ. Az igénybevételnek technikai és üzemgazdasági korlátjai
(gép fordulatszáma, több műszakra áttérés esetén munkaerőhiány, faállomány
növedéktermelési kapacitása stb.) vannak. Így a faállomány a nehézipar gépéihez hasonlóan,
nem egyik napról a másikra, hanem lassú folyamatban használódik el, tehát a belefektetett
termelési alap is lassan térül vissza. Vagyis a faállomány mobilitása csekély, ami ugyanilyen
értelemben kihat természetesen az erdőgazdaság likvidálására is. A faállomány állóeszköz
voltából származó lassú mobilitásának rendkívül súlyos kihatása van az erdőgazdaságra, mert
az erdőgazdaság termelő eszközei összértékének túlnyomó része — egyes
üzemegységekben talán 90—95%-a is— faállományban fekszik Az immobil faállomány
uralkodó munkaeszköz szerepe teszi érthetővé az erdőgazdálkodásnak minden más
termelési ágtól elütő jellemvonásait.
A holt munkaeszközök — mint tudjuk — a termelés folyamán idővel elhasználódnak. Amíg
üzemben vannak, működésképes állapotban való fenntartásukról karbantartással
gondoskodunk. (Kisebb javítások, elkopott, eltörött alkatrészek kicserélése, tisztítás, olajozás
stb.). Gondos karbantartás mellett is azonban a munkaeszközök értéke állandóan csökken,
idővel használhatatlanná válnak és szükségessé válik a kicserélésük. Ezt megelőzőleg egyes
esetekben nagyobb mértékű javítással jelentékenyen meg tudjuk hosszabbítani bizonyos
munkaeszközök élettartamát és ezzel együtt az értéküket is növeljük (pl. autónál

generáljavítás). Azt a műveletet, amellyel kicserélés, vagy nagyobb javítások útján az
állóeszközeink értékét állandó színvonalon igyekszünk tartani, felújításnak nevezzük. Ha az
álló eszközöket úgy gyarapítjuk, hogy értéküket a folyamatos felújítások által elérhető
értékszintre emeljük, beruházást végzünk.
A beruházás tehát a termelő eszközeink (állóeszközeink) értéknek kezdő szintjét növeli, a
felújítás az elhasználódás miatt lecsökkent kezdő szint visszaemelésének szolgálatában áll, a
karbantartás azonban az állóeszközök mindenkori értéknívóját nem változtatja meg.*
* A karbantartást, mint általános költséget terheljük költségszámítási időszakonként a termelvényekre.

Pénzgazdálkodás szempontjából a karbantartási költségeket az üzemi forgóalapból (a
Magyar Nemzeti Bank kezelésében) fedezzük. A felújítást pedig az állóalapból (a Beruházási
Bank útján) eszközöljük és ennek fedezetére az üzemek az állóeszközök elhasználódásának *
A karbantartást, mint általános költséget terheljük költségszámítási időszakonként a termel
vényekre. megfelelő értékcsökkenés pénzértékét a Beruházási Banknál helyezik el. A
beruházás pénzgazdálkodási útja ugyancsak a Beruházási Bankon keresztül vezet.
Most nézzük, hogyan állunk a karbantartás, a felújítás és a beruházás szempontjából a
faállománnyal, mint élő munkaeszközzel kapcsolatosan? Mint minden termelő folyamatban, a
fatermelésnél is van ezeknek megfelelő üzemgazdasági tevékenység, csak az az
erdőgazdálkodás üzemi sajátságainak megfelelően nyilvánul meg és a pénzgazdálkodási
megoldást is ennek figyelembe vételéve] kell megválasztanunk.
A holt munkaeszközök analógiája alapján a faállomány karbantartása alatt annak ápolását,
felújítása alatt pedig a kihasznált terület újra erdősítését kell értenünk. A felújítás és
állományápolás az erdőgazdaságban többé-kevésbé szorosan összekapcsolódik. Leglazább
a kapcsolat a tarvágás és mesterséges felújítás esetén, majd egyre erősebb a felújító
vágásokon, szálaló vágáson, vágásos szálaláson keresztül a szálaló üzem felé. Emellett a
tarvágástól a belterjesebb üzemmódok felé haladva, az állományápolás üzemgazdasági
jelentőség (munka- és költségszükséglet) szempontjából egyre inkább túlsúlyba kerül a
felújítással szemben. Ha még tekintetbe vesszük azt, hogy az erdőgazdálkodás
belterjességének
fokozásával
párhuzamosan
az
állományápolás
és
felújítás
munkafolyamatának találkozása a kihasználáson keresztül fonódik egybe, akkor láthatjuk,
hogy az állományfelújítás a kihasználással üzem technikailag is összekötött tevékenység az
erdőgazdaságban.
A pénzgazdálkodási megoldás tehát, amely az állományfelújítást a holt munkaeszközök
sablonjára a BERUHÁZÁSI B ANK útján az állóalapból kívánná lebonyolítani — és így más
pénzgazdálkodási módot írna elő, mint az állományápolás számára —, súlyos kerékkötő lenne
az erdőgazdaság belterjessége felé való haladásban és alkalmas lenne a jelenlegi helyzet
merev fenntartására. A felújításnak és az állományápolásnak egymással és a kihasználással
való szoros kapcsolata miatt szükséges, hogy mindegyik munkafolyamatot ugyanazon
pénzügyi úton éspedig az üzemi forgóalapból bonyolítsuk le.
Itt meg kell jegyeznünk, hogy nem a faállomány az egyedüli állóeszköz, amelyre az épületek,
gépek stb. elhasználódásának, kopásának, avulásának teljesen megfelelő értékcsökkenést
nem tudunk megállapítani. A Kötelező Általános Ipari Számlakeret (KÁLISZ III.)
üzemgazdasági jellegük alapján állóeszközöknek tekinti a telkeket (111. számla) és az
érdekeltségeket (15. számlacsoport) is, pedig ezeknek elhasználódási értékcsökkenése
egyáltalában nincsen. Nyilvánvaló tehát, hogy nem ez a döntő szempont a termelőeszköz álló
vagy forgó jellege szempontjaiból.
Az állományápolásnak és állományfelújításnak szétválasztása nemcsak üzemtechnika ós
pénzgazdasági, hanem költségszámítási szempontból is helytelen lenne. Mind az
állományápolás, mind az állományfelújítás ugyanis a faállomány értékfenntartásának az
eszköze. A velük kapcsolatban felmerülő ráfordításokat költségszámításilag a növedéktermelés funkciójának szolgálatában állónak tekinthetjük és erre terhelhetjük. Annál is inkább
tehetjük ezt, mert a faállomány értékfenntartását és a növedéktermelést szorosan
egybekapcsolva egy menetben végezzük és nincsenek olyan ismérvek, amelyek alapján az
elvileg megkülönböztethető két feladattal kapcsolatosan végzett munkát a gyakorlati
költségszámítás részére szét tudnánk bontani. De gyakorlatilag nincs is szükség a
szétválasztásra, mert a faállomány értékfenntartásának költségeit is végeredményben a
növedéknek, illetve az ezáltal limitált hozadéknak kell viselnie — a szekundér üzemi

folyamatban — anyagköltségként.
Az erdőgazdasági költségszámításnak ez a, mondhatnánk, egyedül reális módja szintén
alátámasztja a faállomány állóeszköz jellegét. Olyan önköltségszámítás ugyanis, amely a
vágásérett faállományok tőönköltségi értékét úgy akarná kiszámítani, hogy az állomány
telepítésétől kezdve az egyes állományok kihasználásáig évtizedeken keresztül
erdőrészletenként gyűjtene a felmerülő erdősítési, tisztítási és egyéb állományápolási
költségeket, és ezek összegét tekintené tőönköltségnek, továbbá ezzel, mint anyagköltséggel,
számolna az évtizedek múlva bekövetkező kitermelésnél, gyakorlati kivitel tekintetében, ha
nem is lehetetlen, de óriási nehézségek árán lehetne csak megvalósítani. Gyakorlati értéke
azonban akkor is kétes lenne, mert a pénzegység értéke egy vágásforduló elteltével egészen
más értéket fog jelenteni, mint a folyó évben még változatlan fizetési eszköz feltételezése
mellett is. A faállományt félkész árunak tekintő szemlélet lényegéből ez az utópikus
önköltségszámítási eljárás folyik. Ennek a felfogásnak önköltségszámítási kétes értéke mellett
másik nagy hátránya, hogy a tarvágásos üzemmód szabályos korfokozatának mintaképe
lebeg előtte, tehát a természetes felújítás alapján álló belterjes erdőgazdálkodás felé vezető
úton állandó akadályt jelentene.
Viszont a faállományt állóeszköznek tekintő eljárás nincsen lekötve sem egy meghatározott
üzemmódhoz, sem az egyes állományrészek költségeinek évtizedes regisztrálásához, mert az
állományfenntartási (felújítási és ápolási) költségeket — a holt állóeszközök karbantartási és
elhasználódási értékcsökkenéséhez hasonlóan — évenként terheli a kitermelt
faválasztékokra.
A költségszámításnak a faállomány állóeszközjellegéből folyó eme módja igen jellemző az
őstermelésnek nemcsak a mezőgazdasági növénytermelési, hanem az állattenyésztési
ágazatával szemben is. Az állattenyésztés bizonyos állatfajoknál többéves tenyésztési
időszaka és ezzel kapcsolatban tartamos állattenyésztésnél az állatokban folyamatosan
működő befektetett alap ugyanis, nagyon kecsegtető olyan hasonlat képzésére, amely az
erdőgazdaság faállományát és az állattenyésztés növendékállat-állományát termelőeszköz
jelleg tekintetében egyenlő elbírálás alá venné és mindkettőt — a növendékállatok sablonjára
— félkész árunak kívánná tekinteni.
A növendékállat-állomány kétségtelenül félkész áru, mert még folyamatos forgó szerinti
tartamos állattenyésztésnél is az etetés, ápolás tárgya az egyes állat, amely az anyag- és
munkaráfordításokat magába olvasztva, képezi az állomány összértékének tagját. Viszont a
faállomány ápolása esetében a munka értékének felszívója általában nem az egyes fa, hanem
a faállomány (pontosabban a faállományon létrejövő évi növedék), hiszen az ápolási
munkának általában az a lényege, hogy azt a fát, amely a munkának technikai értelembe n vett
tárgya, kiemeljük a faállomány életközösségéből. Az pedig nyilvánvaló, hogy nem azt a fát
ápoljuk, amelyiket kivágjuk, hanem a visszamaradó faállományt.
A faállomány ápolása tehát nem analóg munkafolyamat az állattenyésztés beteges, nem
fejlődő állatainak kiselejtezésével. Az erdőgazdaság akkor is kiemeli a faállomány
életközösségéből két egyformán jól fejlődő fa közül az egyiket, ha akadályozzák egymást a
fejlődésben és ez esetben is ápolja az állományt. Természetes következménye ez annak,
hogy a holdanként telepített több ezer csemetéből csak párszáz érheti meg a véghasználatot.
Ha az állattenyésztő két egyformán jó fejlődésű, de még vágásra nem érett állat közül az
egyiket levágja, semmi esetre sem ápolja az állatállományát és nem is gazdálkodik helyesen.
Az állományápolás erdőgazdasági sajátságát nem változtatja meg az, hogy a munka értéke
megtérül-e az előhasználat útján nyert fatömeg értékesítésénél, mert a tisztítást és az
áterdőlést erre való tekintet nélkül kell elvégezni. Az állományápolási munkánál ugyanis
egyedüli irányadó szempont a kivitel szakszerűsége. Felnyesésnél ugyan az
erdőgazdaságban is az egyes fákon keresztül megy át a faállományba az ápolási munka
értéke, a felnyesés azonban a legtöbb esetben nem feltétlenül szükséges munkafolyamata az
állomány ápolásnak, s még ha van is szerepe, ez általában eltörpül a tisztítás és az áterdőlés
mellett.
A faállomány és az állatállomány üzemi jellegének különbözősége nemcsak az ápolá sban és
az önköltségszámításban nyilvánul meg, hanem az évi hozadék szabályozásában is.
Az erdőgazdálkodásunk súlypontjában fekvő szálerdőüzemnél a hozadékszabályozás
szempontjából ugyanis külön kell választani a kitermelés alá kerülő faállományok vágási

sorrendjének meghatározását, mint az üzem technikai szabályozását az évi hozadék
mennyiségének meghatározásától. Ez a kétféle szabályozó tevékenység csak a
vágásosztásos hozadékszabályozási eljárásánál történik ugyanazon menetben. Amikor t.i. a
hozamszabályozás alkalmával a vágásforduló minden egyes évére kijelöljük, hogy melyik
konkrét terület kerül kihasználásra, egyúttal azt is megszabjuk, hogy annyi fatömeg kerülhet
évenként kitermelésre, amennyi az illető év vágásterületén megterem.
A vágásosztást, mint hozamszabályozási módot, csak alacsony vágásfordulójú
sarjerdőkre lehet alkalmazni. Magas vágásfordulójú szálerdőre ez olyan merev
kényszerzubbonyt jelentene, amely semmi rugalmasságot nem biztosítana a belterjesebb
gazdálkodást lehetővé tevő erdőművelési eljárások és a mindenkori faszükséglet igényeihez
való alkalmazkodás számára. Az alkalmazkodás csak az üzem technikai és mennyiségi
hozadékszabályozásának szétválasztását lehetővé tevő hozadékszabályozási módoknál
(szakozás, állománygazdaság stb.) hajtható végre. E tekintetben a legmesszebb menő
szétválasztást a képletes hozadékszabályozási módok és BIOLLEY rendszere biztosítja.
Az üzemi szabályozás rugalmas hozadékszabályozási módjainál a tartamos évi hozadék
mennyisége kizárólag az évi növedék függvénye és elvileg teljesen független a vágás alá
kerülő faállományok, vagy faegyedek kijelölésétől, mint az üzem technikai szabályozásától. A
tartamosság szemléletében tehát az évi hozadék mennyisége független a vágásérettségtől —
mezőgazdasági kifejezéssel termőre fordulástól —, csak az üzem technikai szabályozásánál
vagyunk tekintettel a vágásérettségre és sorozzuk be elsősorban a vágásérett faállományokat
vagy fákat véghasználatra.
Viszont az állattenyésztésnél bármennyire haladunk is a belterjesség felé, a mennyiségi és a
technikai szabályozásnak ez a szétválása nem következik be, mert itt a hozadék (az eladásra,
levágásra kész állatok) mennyiségi meghatározása mindig az egyes állatok, illetve egyforma
korú csoportok „vágásérettségének" kitűzésén, vagyis az üzem technikai szabályozásán
keresztül történik. Ehhez a „hozadékszabályozáshoz" csak a csekély jelentőségű,
előhasználatok nélküli vágásosztás analóg az erdőgazdálkodásban. Súlyos hiba lenne a
belterjesség felé haladó erdőgazdálkodásunknak még csak a mai állapotára is ráhúzni az
állattenyésztés hasonlatát, mert ez a helyes irányú fejlődést gátolná.
A faállománynak, mint állóeszköznek, értékét beruházással kétféleképpen növelhetjük.
Vagy úgy, hogy ez ideig fátlan területet betelepítünk — amellyel egyenlő elbírálás alá esik a
korábban kihasznált, de fel nem újított területek beerdősítése is —, vagy pedig az
üzemosztály évi folyó növedékének részbeni megtakarításával.
A beruházás pénzügyi lebonyolítása a BERUHÁZÁSI B ANKON keresztül tervpénzből történik. Azt
is tudjuk, hogy az önálló hozammal bíró üzemosztály összes üzemi költségeit folyamatos
vágásfelújítás mellett a forgóalapból (MAGYAR NEMZETI B ANK kezelésében) kell fedeznünk.
Határoznunk kell tehát arra nézve, hogy új erdőtelepítés esetén mely időponttól kezdve kell a
költségeket az üzemi forgóalapból fedezni.
E tekintetben minden faállományra egyaránt érvényes szabályt felállítani nem lehet, hanem
azt az egyes telepítések fő céljának megfelelően kell megállapítanunk, s határozott irányelvet
csak olyan esetekre adhatunk, amikor az elsőrendű cél a fatermelés.
Ha egy újtelepítésű faállománynak faanyagtermelés a fő célja, és a faállományt egy hasonló
célú üzemosztályhoz fogjuk idővel csatolni, a besorolás megejtését és ezzel együtt a
költségfedezés pénzgazdálkodási fordulópontját is arra az időpontra célszerű tenni, amikor a
területegységre vonatkoztatva a faállomány átlagnövedéke már eléri az üzemosztály
átlagnövedékét, tehát az évi hozam mennyiségi meghatározása szempontjából az
üzemosztály többi állományaival már egyenlő elbírálás alá vehetjük.
Ha nem egyes faállományok telepítéséről van szó – amelyeket önálló hozammal bíró
üzemosztályokhoz csatolunk —, hanem faanyagtermelési főcéllal telepítendő új
üzemosztályt akarunk fokozatosan kiépíteni, akkor mindaddig tervpénzből célszerű
fedeznünk a faállománnyal kapcsolatos költségeket, míg a teljes korfokozat ki nem alakul,
illetve addig, amíg a termelni kívánt választékoknak megfelelő ökonómiai fakészletet el nem
érjük.
Nem tartom helyesnek a „termőre fordulás" olyan értelmezését vinni be a pénzgazdálkodási
megoldásba, hogy attól kezdve térjünk át a telepítés költségeinek az üzemi forgóalapból való
fedezésére, amikor a ráfordítások az előhasználati bevételekből már megtérülnek. Ennek

könyvviteli kimunkálása sok esetben az elérhető eredménnyel arányban nem álló költséget
jelentene, másrészt az átlagosnál lényegesen nagyobb ráfordítást igénylő telepítések
sohasem érnék el a pénzügyi „termőre fordulásukat", lévén a faválasztékok egységára
országos viszonylatban egységesen szabályozva. Ez azt a fonák helyzetet idézhetné elő,
hogy az újabb telepítésű, deficites gazdálkodású üzemosztályaink költségeit következetesen
tervpénzből, a hozzájuk hasonló, de régi telepítésű, folytonosan veszteséggel járó
üzemosztályaink költségeit pedig általában az üzemi forgóalapból fedeznénk, s az utóbbi
esetben csak a deficitet kapnánk meg tervpénzben. Nyilvánvaló, hogy az ilyen
pénzgazdálkodási megoldás semmi esetre sem lenne alkalmas a faállomány álló- vagy
forgóeszköz voltának a tisztázására.
A faállományt félkész árunak való felfogása különös veszedelmet rejt magában a
tervgazdálkodás erdészeti szektora termelési tevékenységi körének megszabása
tekintetében. A tarvágásos üzemmód szabályos korfokozatának mintaképe — amelyen a
faállomány a félkész árukénti felfogása alapszik — ugyanis azt a látszatot kelti, mintha az
erdőgazdaságban gyakorlati kezelés szempontjából el lehetne választani a faanyag biológiai
termelését a vágásra kijelölt faállományok, vagy fák kitermelésétől. Szocialista gazdálkodás
mellett ennek a felfogásnak egyenes folytatása lehetne az erdőgazdaságnak egy faállomány nevelő és egy külön fakitermelő és értékesítő vállalatra való felbontása, melyek közül az
előbbi a faállományból, mint félkész áruból, az évi hozadékot (szabályos állapotban mindig a
legidősebb korfokot) készárunak nyilvánítva, átadná kihasználásra a kitermelő és értékesítő
üzemnek (vállalatnak). A felújításnak, állományápolásnak és a kitermelésnek az előzőkben
már kifejtett kapcsolata alapján itt már nem kell részleteznünk, hogy az ilyen elhibázott
szervezés hova vezetne az erdőgazdálkodás belterjességének és termelékenységének
fokozása felé irányuló törekvésünkkel szemben.
A faállomány félkész árukénti kezelése helytelen megítélés forrása lehet a félkész- és
készárutermelés viszonyának okszerűsége tekintetében is.
A szovjet kormányzat az 1937. évi nemzetgazdasági tervében lerögzítette, hogy „az üzemi
terv teljesítése nem a teljes termelés, hanem a kész és szabványos gyártmány alapján
értékelendő, amelyet a nemzeti bizottságok az illető üzem részére minőség és fajta szerint
előírtak."*
* Fedoszejev: A z üzemi tervgazdálkodás általános alapjai, 40. oldal.

„Ez azt jelenti, hogy a termelési terv teljesítése tekintetéljen nem a teljes termelés, vagyis a
félkész áruk és készáruk összege, hanem kizárólag az előállított készárukészlet az irányadó.
Már most ha ezt a tételt a nagy SZOVJETUNIÓ gyakorlatához igazodó tervgazdálkodásunk az
erdőgazdaságra is alkalmazza, akkor a gazdasági életünk fafogyasztó ágazatai újra és újra fel
fogják vetni a kérdést, miért tartalékol az erdőgazdaság olyan hatalmas mennyiségű félkész
árut (faállományt), amely vékonyabb méreteiben is alkalmas bizonyos iparágak (bányászat,
papírgyártás stb.) szükségleteinek kielégítésére. A félkész árunak az a feladata, hogy mielőbb
készáruvá legyen, s ha a faállomány félkész áru, akkor a készáruvá alakítás rendkívül
könnyen végrehajtható, egyszerűen ki kell azt termelni. A számadásaink még tarthatják is a
destruktív gazdálkodásunkat, mert azt a látszatot kelthetik, mintha a faállományban fekvő alap
forgási sebességének a túlhasználatban gyökerező növelésével előbbre vittük volna
erdőgazdálkodásunkat a termelékenység vonalán.
Az erdészeti tervgazdálkodásban a termelékenység útja nem a faállomány félkész áruvá
nyilvánításán és ily módon való mobilizálásán keresztül vezet, hanem egy olyan ökonómiai
fakészlet elérésén és fenntartásán keresztül, amely a népgazdaság szükségletének megtelelő
faválasztékokat a legnagyobb mennyiségben gazdaságosan és tartamosán tudja termelni.
Nem vitatható, hogy ilyen minőségben a faállomány csakis állóeszköz lehet.
A fejtegetésekből kitűnik, hogy az erdőgazdaság faállományához üzemgazdasági
szempontból teljesen hasonló termelőeszközt a gazdasági élet más területein nem találun k.
Nem lehet tehát sem az ipari, sem a mezőgazdasági munkaeszközök üzemgazdasági
szervezésének és kezelésének merev sablonját ráhúzni a faállományra. Az sem vitás
azonban, hogy az erdőgazdálkodásnak, mint termelő ágazatnak, vannak közös vonásai a
többi termelőággal, be kell tehát illeszkednie ezek közé. Mivel minden illeszkedés
kompromisszumot kíván meg, az erdőgazdaságnak résen kell lennie, hogy a tervgazdálkodás
egyéb szektoraihoz való alkalmazkodás az erdőgazdálkodás jövő fejlődését ne akadályozza,

hanem inkább elősegítse. Az illeszkedés módjára az erdőgazdaságnak kell javaslatot tennie,
és a tervgazdálkodás kereteinek megfelelő erdészeti üzemvezetés alapjait az
erdőgazdaságnak kell megteremtenie. Ha ezt nem erdészeti szakemberektől várjuk, akkor ne
csodálkozzunk azon, hogy ha az ipar, vagy a mezőgazdaság szervezési sémáit fogják
alkalmazni és ezekkel béklyóba fogják kötni az erdőgazdaságot.
Nem könnyű feladat ez, mert nemcsak tökéletes szakmai, hanem széleskörű üzemgazdasági
felkészültséget is igényel. Ez utóbbinak fejlesztése tekintetében az erdőgazdálkodás
tudománya még meglehetősen elmaradott az egyéb termelési ágakhoz képest. Ha el akarjuk
érni, hogy az erdőgazdaság elsőrendű közgazdasági szerepénél fogva az őt jogosan megillető
helyet elfoglalhassa a termelőágak együttesében, akkor erdőgazdasági vonalon is szükséges
mielőbb intézményesen lehetővé tenni az üzemvezetés tudományának intenzív művelését
és a szakoktatásunk ilyen irányú kiterjesztését.” (Kiemelés részben tőlem.)

c. Márton József nézete
Márton József erdőmérnök, Az erdőgazdálkodás néhány közgazdasági vonása című
munkája a következő részekből áll (Márton, 1979b):








Az erdei fatermesztés főbb gazdasági sajátosságai
Munkaeszköz-e az erdő ?
Mojszejev modellje
Szétesik-e a folyamat?
A különbözeti földjáradék az erdőgazdálkodásban
A hosszú termelési folyamat problémái

Márton József erdőmérnök cikke teljes terjedelmében (Márton, 1979b):

Az anyagi termelés — mint a politikai gazdaságtanból ismeretes — kétoldalú viszony:
egyrészt az ember és a természet között lezajló folyamat, amelynek során az ember anyagi
javak szerzése céljából átalakítja a természetet; másrészt emberek közötti viszony, amely a
termelés társadalmi jellegét fejezi ki. Mondanivalónk szempontjából induljunk ki az
erdőgazdasági fatermesztés természeti — technikai oldalának elemzéséből, amelyben az
általánostól elütő sajátos vonások leginkább kidomborodnak, és a továbbiakban gondoljuk át,
hogy ezeknek a specifikumoknak milyen hatása van a termelési viszonyok néhány fontosabb
elemére.
Az erdei fatermesztés főbb gazdasági sajátosságai
A természeti tényezők döntő szerepe. Az erdőgazdálkodásban a gazdasági újratermelési
folyamat egybefonódik a természeti újratermelési folyamattal. Ez utóbbi az
erdőgazdálkodásiban a termőtalajhoz, és annak természetes termőképességéhez kötődik. A
föld (termőhely) az erdőgazdálkodás legfőbb termelési eszköze, a fatermesztés
általános feltétele, a termelési folyamat színtere. A föld termelési eszköz szerepét
munkaeszközként és munkatárgyként egyaránt teljesíti. Sajátos vonása, hogy csak más
munkaeszközökkel kapcsolatba hozva szabadítható fel potenciális termőképessége. A föld
munkaeszköz — szerepe csak egyéb munkaeszközökkel, és a munkaerővel egyesülve
bontakozik ki. (Az őserdőktől most tekintsünk el.) A föld termőképességének felszabadítását
és fokozását célzó, maradandó jellegű befektetéseket Marx földtőkének nevezi.
A föld az erdőgazdálkodásnak korlátlanul nem növelhető, és pótolhatatlan termelési eszköze.
A talaj termőképessége szakszerű erdőműveléssel, és mesterséges tápanyag-utánpótlással
fenntartható. Sajátos előnye ez a termelt munkaeszközökkel szemben, amelyek a termelés
során elhasználódnak.
Az erdőgazdasági fatermesztésben az emberi munkát áthatja, kiegészíti a fa életének
természetes biológiai folyamata: a növekedés és a fejlődés. Az ember tehát a termelt
termelési eszközök, a talaj termőképessége, és szabad természeti javak (víz,
széndioxid, napenergia) segítségével termeli a fás növényeket.
A természeti tényezők meghatározzák az erdőgazdálkodás kereteit. A földrajzi,
domborzati, éghajlati tényezők megszabják az erdőgazdálkodás feltételeit: az erdők fafaj
összetételét, szerkezetét, életkorát, fatermését stb. Az erdőgazdasági fatermesztés nagy
kiterjedésű, szabad területen folyik, és nemcsak a biológiai folyamatot, hanem az emberi

munkatevékenységet is befolyásolják domborzati, éghajlati, időjárási viszonyok.
A munka tárgya élő organizmus. Az ipari termeléssel ellentétben nem csupán passzív
tárgya a munkaeszközök alakító hatásának, hanem természeti és emberi behatásra aktívan
reagál, és maga is hozzájárul önnön gyarapodásához. Megfelelő feltételek között reprodukálni
és megsokszorozni képes önmagát.
Az erdőgazdasági fatermesztésnek nagyon hosszú a termelési folyamata. A hosszú
termelési periódust nagyrészt biológiai tényezők okozzák, de befolyásolja az éghajlat is. A már
megkezdett termelési periódus egy adott erdőrészletben hosszú időre köt le termelési
tényezőket, és csak hosszú idő után állítható át más termelési folyamatra (alakítható ki más
faállománytípus). A hosszú termelési periódus miatt az erdőgazdálkodásban a befektetések
megtérülési ideje jóval lassúbb, mint más népgazdasági ágazatban. A ráfordítások egy-egy
faállományon belül hosszú idő alatt térülnek meg a fahasználat hozamaiból. (A hosszú
termelési folyamat sajátos problematikája sok gondot okoz az állami gazdaságirányítás és a
vállalati erdőgazdálkodás összehangolásában.)
A fatermesztés folyamatát a munkatevékenységek terjedelmének és intenzitásának
fokozásával nem lehet számottevően megrövidíteni, és egy-egy faállományon belül a
fatermés volumenét is csak korlátozott mértékben befolyásolhatja az emberi tevékenység. Az
erdőgazdasági fatermesztés termelési periódusát, és a fatermés mennyiségét döntően
természeti tényezők alakítják.
A faállomány újratermelési folyamatának sajátossága a termelési-, és munkaperiódus
különválása. Az iparral ellentétben, ahol a munkaidő és a termelési idő általában egybe esik,
az erdőgazdálkodásban a természeti folyamat időtartama sokszorosan meghaladja a
munkatevékenységek időszakát. A faállomány növekedése és fejlődése tartós periodikus
folyamat, amelynek ritmusában biológiai és éghajlati viszonyok játszanak meghatározó
szerepet; a munkafolyamat megszakítottságait gazdasági, technikai tényezők okozzák.
A fatermés beérésének időszaka a hosszú termelési ciklus miatt csak tág
intervallumban határozható meg. A legtöbb fafaj száz éven túl is képes növekedni. Bár
bizonyos életkor fölött a növekedési erély visszaesik, jelentős fafajok értéküket még
évtizedekig képesek megőrizni. A vágásérettségi kor (termelési ciklus) meghatározásában
biológia tényezők mellett egyre nagyobb szerephez jutnak közgazdasági megfontolások.
Munkaeszköz-e az erdő?
Az erdőgazdaságtan néhány jeles külföldi és hazai képviselője gyakorlati gazdaságpolitikai,
gazdaságirányítási modelljének elméleti megalapozása céljából az erdőt sajátos biológiai
automata gépnek tekinti, amely emberi szabályozással termeli az erdő fő termékét: a
felhasználásra (társadalmi szükségletek kielégítésére) alkalmas faanyagot. Ez a felfogás az
erdőt közgazdaságilag munkaeszköznek, termelő állóeszköznek értelmezi, és ebből kiindulva
építi fel a kapcsolódó elméleti kategóriák és összefüggések rendszerét.
A erdőgazdasági újratermelési folyamat tényezőit a fenti állásponttal szembesítve gondoljuk
át, támaszkodva a politikai gazdaságtan tanításaira.
A marxista politikai gazdaságtan szerint a termelési folyamat magába foglalja a produktív
munkát, és az ember irányítása alatt lezajló természeti folyamatokat. A produktív munka
célszerű emberi tevékenység, amelynek során munkaeszközök segítségével valamilyen
munkatárgyat társadalmi szükséglet kielégítésre alkalmassá tesznek. Ismeretes, hogy a
munkaeszközök és a munkatárgyak együttesen alkotják a termelési eszközöket. A
munkaeszközök aktív termelési eszközök, amelyeknek segítségével az ember céljainak
megfelelően alakítja át a munkatárgyakat. Megfelel-e az erdő ennek a definíciónak? Bizonyos,
hogy a föld a marxi fogalomrendszerben is munkaeszköz. Annyiban munkatárgy is, hogy meg
kell művelni, más termelési eszközökkel kapcsolatba kell hozni, hogy termést hozzon; a
fatermesztés célja szempontjából azonban mindenekelőtt munkaeszköz, mivel emberi
tevékenységgel aktivizált termőképességgel rendelkezik. Ha új erdőt létesítünk, meglevő erdőt
felújítunk, kezdetben a munkatevékenységek a talaj megmunkálásával kezdődnek. A munka
tárgya a talaj. Amikor elvetjük a magot, elültetjük a csemetét, a munka tárgya a mag, a
csemete, a talaj. Az ápolás során a munka tárgya a növényzet és még mindig a talaj. A
tisztítástól kezdve a teljes erdőnevelési és erdőhasználati periódusban már kizárólag a
faállomány lesz a munka tárgya, a termőhely (marxi értelemben a föld) „tiszta"
munkaeszközzé válik. A faállomány tehát a termelési folyamat kezdetétől munkatárgy. Ha az

erdőt munkaeszközként értelmezzük, a munkatárgynak egy adott időpontban munkaeszközzé
kell alakulnia. Melyik ez az időpont? Talán az erdősítések műszaki átvételének formáli s
aktusa? Ha feltételezzük, hogy valamilyen transzformációval a munkatárgy mégis
munkaeszközzé válik, akkor viszont mi lesz a munka tárgya? Mint ismeretes a munkatárgy
jelenléte minden termelő munka elengedhetetlen feltétele. A termelési folyamatban éppen a
munka tárgya alakul át szükséglet kielégítésre alkalmas termékké.
A fatermesztés folyamatában az élőfaállomány alakul az emberi tevékenység, a föld, a termelt
termelési eszközök, és a természeti erők hatására szükséglet kielégítésre alkalmas termékké.
Az erdőgazdálkodásban tehát az élőfaállomány a munka tárgya, nem pedig eszköze. Igaz,
sajátos munkatárgy, mert élő organizmus, amely nem csupán elviseli a munkaeszközök és a
természeti tényezők alakító hatását, hanem biológiai aktivitással maga is hozzájárul önmaga
alakításához. A termőhely és az élőfaállomány kapcsolatában a föld a munkaeszköz, az
élőfaállomány pedig munkatárgy. Ez a tény egyszerűen belátható. A termőhely valóságos
és potenciális termőképességét az élőfaállomány eltávolítása után is megőrzi , és az erdő
természetesen vagy mesterségesen az adott földön újra létrehozható. Ha viszont az
élőfaállományt a termőhelytől elszakítjuk (kitermeljük) termőképességét végérvényesen
elveszíti. A faállomány tehát munkatárgyként viseli el a természeti tényezők és a produktív
munka alakító hatását.
A fatermesztés is növénytermesztés, és mint ilyen az erdőgazdálkodás újratermelési viszonyai
elvileg nem különböznek a mezőgazdaságétól. A mezőgazdaságban a föld munkaeszköz
jellegének elismerése teljesen egyértelmű.
Válaszoljunk most arra a kérdésre, hogy termelőeszköz-e az erdő? A föld az erdőgazdasági
fatermesztés alapvető feltétele, színtere. Élőfaállomány csak a termőtalajjal kölcsönhatásban
élhet, a földtől elszakítva megszűnik létezni. Az erdő tehát a föld és a faállomány egysége.
Tekintve, hogy a föld munkaeszköz, a faállomány pedig munkatárgy, és éppen ezek a
tényezők: a munkaeszközök és a munkatárgyak alkotják a termelési eszközöket, az erdő
valóban termelési eszköz. Szakmai körökben az erdő termelési eszkö z jellegéről kialakult
felfogás a politikai gazdaságtan tanításaival összhangban van.
A termelési eszközöket megtérülésük (az értékátvitel) módja szerint álló- és forgóeszközökre
osztjuk. A bevezetőben említett felfogás az erdőt termelő állóeszköznek tekinti. Ha az előbbiek
során beláttuk, hogy az élőfaállomány nem munkaeszköz, akkor tulajdonképpen fölösleges
bizonyítanunk, hogy nem is állóeszköz, hiszen munkatárgy állóeszköz elvileg sem lehet.
Kíséreljük meg azonban az előbbi bizonyítást erről az oldalról is megerősíteni. Az
állóeszközök, mint ismeretes:
1. több egymást követő termelési periódusban eredeti formájukat megőrizve vesznek részt, és
2. értéküket részletekben, elhasználódásuk arányában több termelési periódus alatt adják át a
velük termelt áruknak. Az élőfaállomány egy termelési periódusban csemetésből érett erdő
lesz, alakját, nagyságát, szerkezetét folytonosan változtatja, tehát semmiképpen nem felel
meg az 1. követelménynek. Ellenben a föld (termőhely) a természeti folyamatban megőrzi
eredeti alakját, tehát állóeszköz. Az élőfaállomány nem elégíti ki az állóeszköz 2.
követelményét sem, hiszen értéke a termelési folyamatban nem csökken, hanem éppen
ellenkezően, növekszik. Az állóeszközök értéke az üzembe helyezéstől kezdve a termelési
folyamatban fokozatosan csökken, és elhasználódásuk arányában adják át értéküket az új
termékeknek A faállomány értéke ezzel ellentétesen „üzembe helyezéstől" kezdve
fokozatosan nő, és maximális értékét a termelési periódus végén éri el. A faállomány értékét
nem részletekben, hanem kitermeléskor egy összegben adja át az új termékeknek: a
felhasználásra alkalmas faanyagnak. Az élőfaállomány tehát az értékképzés, a megtérülés
szempontjából nem „viselkedik" állóeszközként. A termőföld azonban kielégíti a 2. állóeszközkritériumot is. A talaj értéke (termőképessége) több termelési periódusban (az egymást váltó
faállomány-generációk alatt) fokozatosan csökken, és értékét átadja a rajta termelt
faállománynak.
(Az erdőtalaj értékcsökkenésének folyamata rendkívül lassú, ezért egy-egy emberöltő —
vágásforduló — alatt többnyire észrevétlen marad. A leromlás folyamata szakszerű
erdőműveléssel még inkább lassítható. Az erdőtalaj azonban átadja anyagait a rajta termelt
faállománynak. Elvileg bizonyítható tehát, hogy ha adott termőhelyről az egymást követő
vágásfordulók sorozatában rendszeresen több tápanyagot vonunk ki a kitermelt faállomány
testébe beépítve, mint amennyi természetesen, illetve mesterségesen visszapótlódik, akkor

bizonyos idő múlva — lehet ez akár több ezer év is — a talaj termőképességét fokozatosan
elveszti, mert tápanyagait átadja a rajta termelt faállománynak.)
Ha beláttuk, hogy az élőfaállomány nem állóeszköz, akkor nyilvánvalóan csak forgóeszköz
lehet. A forgóeszközöket az jellemzik, hogy értéküket egy termelési periódusban teljes
egészükben átadják a belőlük készült új terméknek. Megfelel-e az élőfaállomány ennek a
követelménynek? Ha a termelési periódust a valóságnak megfelelően a véghasználati korral
vesszük azonosnak, akkor a folyamat végén (előhasználatok során az adott időben) az
élőfaállomány valóban teljesen átadja értékét a belőle kitermelt faanyagnak. Az élőfaállomány
tehát forgóeszköz, mégpedig befejezetlen termék, melynek termelési ciklusa a kitermeléssel
ér véget, és ezzel válik további felhasználásra alkalmas befejezett termékké.
Mojszejev modellje
Ha az erdei fatermesztés csupán egyetlen erdőrészletben folyik, a hosszú termelési periódus
miatt sokáig kell várni, hogy érett faanyagot kapjunk. A véghasználat után a fatermesztési
folyamat elölről kezdődik, és ismét hosszú ideig kell várni a beérésre. Az ilyen használat a
vágásforduló periódusa szerint ciklikus lenne. Az erdőgazdasági fatermesztés azonban
különböző életkorú faállományok sokaságában folyik, és ez lehetővé teszi az
erdőgazdálkodás olyan megszervezését, amely biztosítja az erdő termékei iránt folyamatosan
jelentkező társadalmi szükségletek tartamos kielégítését.
N. A. MOJSZEJEV olyan elvi gazdaságszervezési modellt dolgozott ki, amely folyamatosan
biztosít érett faanyagot. Erdősémája annyi időrendben sorakozó faállományt tartalmaz, ahány
év van a vágásfordulóban. MOJSZEJEV modelljét folytonosan termő erdőnek (FTE) nevezi. A
FTE meghatározása szerint dinamikusan kiegyensúlyozott, ciklikus rendszer, amelyben a
beáramlás (évi növekedés) egyensúlyban van a kiáramlással (kitermeléssel).
A modellben az FTE az erdőgazdasági fatermesztés alapvető munkaeszköze. A munka
terméke az érett faanyag, mindaddig munkaeszközként funkcionál, amíg nincs elvonva az
erdőből. Ha a befejezett és szabályozott FTE létrejött, a funkcionálást biztosító éves
ráfordítások a továbbiakban automatikusan biztosítják a folyamatosan kitermelhető érett
faanyagot.
MOJSZEJEV modellje hazai szakkörökben követőkre talált. Abból a felfogásból kiindulva, hogy
az erdő folyamatosan részt vesz a termelésben, az erdőt munkaeszköznek, termelő
állóeszköznek tekintik. Az erdőgazdálkodás felfogásuk szerint az erdőnek, mint állóes zköznek
a létesítésére, fenntartására, fejlesztésére irányuló tevékenység. Az erdő ebben az
értelmezésben, mint egy biológiai automata gép termeli a faanyagot. Ebből az elvi alapállásból
igen messze ható állami gazdaságirányítási javaslatokat fogalmaztak meg.
Mojszejev modelljének az a célja, hogy olyan gazdaságszervezési szisztémát dolgozzon ki,
amely eleget tesz a folytonos erdőhasználat követelményének.
Az FTE elvileg meg is oldja ezt a feladatot ~ a vágásforduló határai között elhelyezett, életkor
szerint egymás után következő faállományok sorozatával.
Ha az FTE- t nem állóeszköznek, hanem befejezetlen termelés életkori sorozatának tekintjük,
a modell értékét, hogy (folyamatosan biztosít érett faanyagot) megőrzi, és összhangba kerül a
politikai gazdaságtan elméletével.
Mind MOJSZEJEV, mind hazai követőinek felfogásában közös, hogy az erdőt munkaeszköznek,
mégpedig önműködő állóeszköznek tekintik. Az erdő szerintük részt vesz a termelésben,
termeli a faanyagot. A termelés azonban nem biológiai, hanem társadalmi kategória. Az
őserdő nem termeli a fát, de még a tenyésztett sertés sem termeli a húst. Minden élőszervezet
sajátja a növekedés és fejlődés. Ez azonban önmagában nem termelés. Ismeretes, hogy
termelésre csak a társadalomban élő ember képes, tehát a termelés az erdőnek nem lehet
sajátja. Nem az erdő termeli a fát, hanem (természeti erők segítségével) a produktív emberi
munka.
MOJSZEJEV modelljéből és annak hazai változatából szembetűnően hiányzik a munkatárgy.
Ha az élőfaállomány nem munkatárgy, akkor mi az a dolog, ami a termelési folyamatban a
munkatevékenység és a természeti erők behatására átalakul, szükséglet kielégítésre
alkalmassá válik? A munkafolyamatban az ember a munkaeszközök közvetítésével a
munkatárgyra hat, azt alakítja át szükségleteinek megfelelően. Munkatárgy jelenléte nélkül
termelő munka nem létezhet.

Ha elfogadjuk a termelési folyamat általánosan igaz marxista elemzését, akkor a termelési
kategóriák fogalmát nem értelmezhetjük teljesen szabadon. Bár igaz, hogy a marxizmus nem
dogma, az „alkotó alkalmazás" nem vezethet a reálfolyamatoktól eltérő eredményre. Az elvi
tisztázatlanság olyan gyakorlati gazdaságirányítási módszerek létrehozásához vezethet,
amelyek nem felelnek meg a valóságos gazdasági folyamatok természetének.
Szétesik-e a folyamat?
Az erdei fatermesztés alapegységei az egyes élőfaállományok. Az erdőgazdasági
fatermesztés azonban vállalati keretekben folyik, amelyek, élőfaállományok sokaságában
gazdálkodnak.
Az erdőrészletekben folyó fatermesztés hosszú termelési folyamata a vállalati
gazdálkodásban rövid időtartamú tevékenységekre bomlik. Felvetődik a kérdés, vajon
ezeknek a részfolyamatoknak az optimuma biztosítja-e az egész fatermesztési folyamat
optimumát? Vagy fennáll a veszély, hogy a folyamat szétesik? Lehet-e az élőfaállományok
sokaságában folyó fatermesztést vállalati keretekben eredményesen szervezni?
Az áru kettős természetének (használati érték és érték egysége) megfelelően az
erdőgazdasági fatermesztést, mint munkafolyamatot és mint értékesülési folyamato t
vizsgáljuk. A válaszadást így kettős vetületben gondoljuk át: természeti — technológiai
szempontból, és az értékesülési folyamat aspektusából.
Az erdei fatermesztés termelési periódusa az erdő létrehozását a véghasználatig szakadatlan
természeti folyamatokból (a faállomány növekedése és fejlődése), és vele párhuzamosan
időszakos munkatevékenységekből áll. A termelési idő és a munkaidő nem esik egybe, a
termelési folyamat időtartama sokszorosan meghaladja a munkafolyamat időszakát.
Ugyanakkor a munkafolyamatban is hosszabb-rövidebb megszakítások vannak, és a
megszakítások is sokkal nagyobb időtartamúak, mint maguk, a munkatevékenységek. A
fatermés szempontjából egy-egy erdőrészleten belül a munkatevékenységek terjedelmének
és ütemének van egy megközelítően optimális mértéke. Ha ezeket végrehajtják, akkor a
fatermesztés hosszú távú folyamata egy erdőrészleten belül optimalizálható. Ha a
munkatevékenységek egy faállománynál hosszú megszakításainak időszakában elvégzik más
erdőrészletekben az ott éppen szükségessé váló tevékenységeket, akkor a maximális
fatermésre törekvő erdőgazdálkodás több erdőrészletben együttesen is folytatható. Ha az
adott gazdasági szervezet rendelkezik akkora termelési kapacitással, hogy a gazdálkodási
körébe tartozó valmennyi erdőrészletben időről-időre képes végrehajtani az éppen
szükségessé váló tevékenységeket, akkor a maximális fatermésre törekvő erdőgazdálkodás
vállalati keretekben nagyobb erdőterületen is optimalizálható, anélkül, hogy az egyes
faállományok egységes termelési folyamata szétesne.
A vállalati erdőgazdálkodásban sem a termőföld, mint állóeszköz, sem a faállomány, mint
befejezetlen termelés nincs értékelve. Az előbbi nem szerepel a vállalati vagyonmérlegben, az
utóbbi nincs számba véve a vállalati teljesítmények között, így az erdőérték alakulása
homályban marad. Ebből kiindulva, mondhatjuk-e, hogy az értékesülési folyamat a vállalati
gazdálkodásban szétesik? Az értékképződés a maga immanens törvényei szerint a
termelési folyamat során szükségszerűen megtörténik, a számbavétel hiányától és a
gazdálkodás módjától függetlenül is. Az élőfaállomány értékváltozását azonban sem az egyes
erdőrészletekben, sem azok összességében nem vesszük számba. Okoz-e ez problémát a
vállalati gazdálkodásban? Tételezzük fel, hogy az élőfaállomány értékváltozásának nyomon
követése technikailag megoldható, indokolt-e, hogy a vállalat éves gazdasági hozamaiban a
befejezetlen fatermelés állományváltozása helyet kapjon? A vállalat számára a gazdálkodási
körébe tartozó legkülönbözőbb életkorú és összetételű faállományok halmaza olyan objektív
adottság, amelynek együttes fatermését rövidtávon (egy év alatt) a vállalati tevékenység nem
képes befolyásolni. Az élőfaállomány állományváltozása tehát nincs okozati kapcsolatban a
vállalat éves gazdasági teljesítményével. Erre való tekintettel teljesen indokolt, hogy a
befejezetlen fatermelés állomány változása ne kapjon helyet a vállalat éves gazdálkodási
mérlegében.
A különbözeti földjáradék az erdőgazdálkodásban
Az erdőgazdaságtanban időről időre felbukkan és gyökeret ver az erdő munkaeszköz-jellegét
valló felfogás. Mint tudjuk, a munkaeszközök egyben állóeszközök is, amelyek a termelés
során elhasználódnak, és értéküket elhasználódásuk arányában fokozatosan átadják az

általuk létrehozott új termékeknek. Az állóeszközök értékcsökkenési leírása folytán
amortizációs alap képződik, amely az elhasznált állóeszközök pótlására szolgál. Ha az erdő
állóeszköz, akkor az erdőnek is van amortizációja. És valóban, az erdőfenntartási járulékot
sok szakember az erdő amortizációjának tekinti.
Írásom eddigi részében nagy teret szenteltem annak bizonyítására, hogy az erdő nem
munkaeszköz, nem állóeszköz, hanem az erdőnek csupán csak egyik eleme: a termőföld az,
az élőfaállomány munkatárgy, forgóeszköz, befejezetlen termelés. Ha a bizonyítás
elfogadható, akkor az élőfaállománynak nem lehet értékcsökkenési leírása, tehát az
erdőfenntartási járulék sem lehet az erdő amortizációja. Viszont akkor mi az erdőfenntartási
járulék közgazdasági tartalma?
A mezőgazdasághoz hasonlóan az erdőgazdálkodásban is különböznek a fatermesztés
feltételei. Az egyes gazdaságoknál tartós különbségek vannak a gazdaságföldrajzi,
domborzati, talaj-, éghajlati viszonyok tekintetében, és ezek a változó természeti adottságok
az egyes vállalatok erdőállományának értékét is differenciálják. A kedvezőbb feltételek között
működő vállalatok jobb minőségű erdőkkel gazdálkodnak, és emiatt tartós többletjövedelemre
tesznek szert azokkal a gazdaságokkal szemben, ahol a természeti feltételek
kedvezőtlenebbek. Minthogy a fatermesztés számára kedvező térségek korlátozottan állnak
rendelkezésre, a társadalmi igények kielégítésére kedvezőtlenebb termőhelyi feltételek között
is szükség van fatermesztésre. A különböző természeti feltételeket az egyes gazdaságok
sajátjukként használják, és így minden más vállalatot kizárva birtokolják a gazdálkodási
körükbe tartozó termőföldeket (erdőket). Ennek következtében a jobb természeti feltételek
alapján keletkező tartós extra jövedelem az ezeket birtokló gazdaságok monopóliuma lesz.
A szocialista erdőgazdálkodásban is fennáll a különbözeti földjáradék keletkezésének
alapja: a természeti feltételek minőségi különbözősége; és oka: a földnek, mint a
gazdálkodás tárgyának monopóliuma. Az erdőgazdálkodásban is létrejön tehát a
különbözeti földjáradék. Az erdőgazdálkodásban azonban csak I. számú különbözeti
földjáradék képződik. A II. számú különbözeti földjáradék a pótlólagos befektetéseknek a jobb
természeti feltételekből származó pótlólagos hozamaival van kapcsolatban. Az
erdőgazdálkodásban pótlólagos befektetések rövidtávon pótlólagos hozama nem realizálódik,
így a II. számú különbözeti földjáradékról itt nem beszélhetünk.
Ha a kedvező természeti feltételeket nagyobb arányban monopolizáló gazdaságoknál
keletkező extra jövedelmek a vállalatnál maradnának, azonos gazdálkodási színvonal mellett
indokolatlan jövedelmi különbségek keletkeznének azokkal a vállalatokkal szemben,
amelyeknél a kedvezőtlen természeti adottságok vannak túlsúlyban. Az állam a kedvező
természeti feltételek között folytatott erdőgazdálkodás különbözeti földjáradékát elvonja
vállalatonként differenciált erdőfenntartási járulék formájában. Az erdőfenntartási járulék fő
komponense tehát különbözeti földjáradék. (Az erdőfenntartási járuléknak az
erdőgazdálkodásban más fontos tartalma és funkciója is van, ennek részletezése azonban
meghaladja írásom kereteit.)
A hosszú termelési folyamat problémái
Az erdőgazdálkodás hazánkban vállalati (állami és szövetkezeti) szervezetekben folyik. A
vállalati gazdálkodás folyamatossága és stabilitása megköveteli, hogy a működési körbe
tartozó tevékenységek évről évre hasonló nagyságrendben ismétlődjenek, és ezáltal a
munkaerő és a termelőkapacitások egyenletes kihasználása biztosítható legyen. Az
önelszámoló szervezeteknek ugyanakkor évről évre olyan nagyságú egyenletes, vagy
egyenletesen növekvő hozamot kell realizálniuk, hogy a tevékenységek költségei a
bevételekben megtérüljenek, és olyan jövedelmet érjenek el, amely biztosítja, hogy legalább a
környezet szintjén egzisztáljanak és fejlődjenek.
Az erdei fatermesztés alapegységei ugyanakkor az egyes élőfaállományok, amelyekben mind
a munkatevékenységek, mind a hozamok a hosszú termelési folyamat alatt szakaszosan
jelentkeznek, és a ráfordítások a bevételektől időben elkülönülnek. Az egyes faállományokban
folyó hosszú távlatú fatermesztési folyamat természete tehát szöges ellentétben áll a vállalati
gazdálkodás követelményeivel. Létezik-e az ellentmondások megoldása, folytatható-e
egyáltalán erdei fatermesztés vállalati keretekben?
A vállalati erdőgazdálkodás területi kerete élőfaállományok kisebb-nagyobb összessége. Egyegy vállalat a legkülönbözőbb összetételű és életkorú élőfaállományok sokaságában

gazdálkodik.
Egy adott időszakban (évben) az egyes faállományok hosszú termelési folyamatuk
meghatározott szakaszába jutnak, és meghatározott munkatevékenységeket igényelnek, hogy
a természeti folyamatok a gazdálkodás céljai szerint alakuljanak. Más faállományokban eze k
a munkatevékenységek későbbi években válnak szükségessé, és az adott évben ezek az
élőfaállományok csupán a természeti erők hatása alatt állnak. A vállalatnak egy adott
időszakban több fatermesztési munkatevékenységet kell végrehajtania a gazdálkodási kö rébe
tartozó faállományok részhalmazán. A következő időszakban hasonló tevékenységeket kell
teljesíteni a faállományok más részhalmazán, és így tovább. Egy-egy évben a különböző
faállományokban végrehajtott meghatározott fatermesztési tevékenységek összességéből
olyan névleges erdő „képezhető", amelynek már éves a termelési periódusa. Ebben az éves
névleges erdőben (ÉNE) a vállalat egy év alatt teljesíti azokat a fatermesztési
munkatevékenységeket (felújítás, ápolás, védelem, fahasználatok), amelyeket az egyes
faállományokban hosszú termelési időszak alatt kell végrehajtania. Ha a vállalat gazdálkodási
körébe tartozó faállományok száma elég nagy, összetétele változatos, és az életkori
megoszlásban nincsenek nagy egyenlőtlenségek, akkor az ÉNE évről évre hasonló
nagyságrendben és összetételben újra „képezhető" (tervezhető!). Az ÉNE-ben tehát minden
évben van közel azonos érett fatermés, és ezzel szemben minden évben van hasonló
terjedelmű és megoszlású munkatevékenység is.
Élőfaállományok nagyobb
összességében tehát a hozamok és ráfordítások időben kiegyenlítődnek, és évről évre
olyan ÉNE „képezhető", amely már jól megfelel a vállalati gazdálkodás
követelményeinek.
Hangsúlyozzuk, hogy az ÉNE-nek lényeges eltérő sajátosságai vannak mind az egyes
faállományokban folyó, mind az éves fordulójú mezőgazdasági növénytermesztéssel
szemben. Az egyes faállományokban a hosszú termelési idő alatt a tevékenységek vertikális
láncolatban egymásra épülnek, egyazon termesztési folyamat részei, az adott területen folyó
fatermesztés céljait szolgálják. Az ÉNE-ben a tevékenységek között nincs technológiai
kapcsolat, horizontálisan egymás mellett és egy időben folynak, sok különböző faállományban
folyó fatermesztés céljait szolgálják.
Az ÉNE a mezőgazdasági növénytermesztéshez hasonlóan éves fordulójú ugyan, de amíg a
mezőgazdaságban a hozamok szoros okozati kapcsolatban állnak a ráfordításokkal, az ÉNEben a ráfordítások terjedelme és intenzitása az adott évi fatermést nem képes befoly ásolni.
Élőfaállományok nagyobb összességében tehát évről évre kiegyensúlyozott vállalati
gazdálkodás folytatható, és mint a korábbiakban bizonyítottuk, az egyes
élőfaállományokban a munkatevékenységek időszakos visszatérése nem tördeli szét a
fatermesztés egységes hosszú távú folyamatát, mert a munkafolyamat a fatermesztésben
amúgy is eleve szakaszos. Az erdei fatermesztés nemcsak folytatható, hanem
optimalizálható is vállalati keretekben.
A fatermesztés hosszú termelési időszaka sajátos problémát okoz a társadalmi és vállalati
érdek összehangolásának szempontjából. A fatermesztés éppen, a hosszú termelési idő miatt
nagy előrelátást igénylő feladat, amelynek összhangban kell állni a távlati társadalmi,
gazdaságpolitikai törekvésekkel. A vállalati gazdálkodás ugyanakkor az anyagi érdekeltség
rendszere szerint rövidtávra, az éves eredmény maximalizálására orientált tevékenység. A
vállalatok nem növelhetik éves jövedelmeiket olyan áron, hogy a kezelésükben levő erdőket
mértéktelenül kihasználják, ugyanakkor elhanyagolják erdőművelési feladataikat. Az állam,
mint a társadalmi érdek képviselője, ezért a távlati erdőgazdálkodás követelményeit hosszú
távú fatermesztési terv keretében előírja a vállalatok részére. A távlati fatermesztési terv
azonban nemcsak korlátozza a vállalati tevékenységet, hanem irányt is szab a gondjaikra
bízott erdőállományok megújítására, átalakítására, fejlesztésére.
Említettük már, hogy a vállalati erdőgazdálkodásban a fatermesztésre fordított éves
ráfordítások az adott évben együtt járnak ugyan más területeken realizált értékekkel, azonban
a munkatevékenységek és a hozamok között az adott évben nincs okozati kapcsolat. Vállalati
méretekben a fatermesztés bevételei együttesen ugyan meghaladják a munkatevékenységek
együttes költségeit (tartósan veszteséges vállalati gazdálkodás nem létezhet), ha azonban az
egyes tevékenységek gazdaságossága erősen különbözik, sőt egyenesen veszteségesek,
akkor a maximális jövedelemre törekvő vállalat a kevésbé gazdaságos és veszteséges
tevékenységeket hanyagolja, bizonyos mértékben még akkor is, ha állami utasítás kényszeríti

végrehajtásukat. Az erdőhasználat költségei pl. általában közvetlenül megtérülnek a kitermelt
faanyag értékesítéséből, az erdőfelújítási és nevelési munkáknak azonban az adott évben
közvetlenül realizálható értéke nincs. Annak érdekében, hogy a vállalat ezeket a feladatokat is
rendre teljesítse, a vállalati anyagi érdekeltség elvével összhangban ezek után is árbevételt
kap az államtól. (Finanszírozási forrás a központosított erdőfenntartási alap.) Így a hosszú
távú fatermesztés szempontjából alapvető erdőfelújítási és erdőnevelési munkák teljesítésére
nemcsak az államilag előírt távlati fatermesztési terv kényszeríti a vállalatot, hanem saját
anyagi érdekeltsége is. (Természetesen csak akkor, ha az erdőművelési árak valóban
ösztönzőek.)
Az erdőgazdasági fatermesztés folyamata fölött, mint láttuk, az állam közvetlen irányítást
és ellenőrzést gyakorol. Szakmánkban sokan a központi szabályozásnak ezt a rendszerét
gazdasági mechanizmusunk elveivel és gyakorlatával ellentétesnek tartják, és más
eszközöket javasolnak a társadalmi és vállalati érdek összehangolására. Tudjuk, hogy a
közvetlen és közvetett szabályozás elemei a szocialista gazdaságban kiegészítik egymást, és
a gazdaságpolitikai célokkal összhangban alakulnak Az erdei fatermesztés sajátosságai
(elsősorban a hosszú termelési folyamat) miatt az erdőgazdálkodásban indokolt a direkt
eszközök nagyobb súlya. Való igaz, hogy a vállalatok felé a társadalmi érdek közvetítésének
eszközei nem tökéletesek. Az ágazati szabályozás gyakorlatban meglevő fogyatékosságaival
együtt azonban nem szabad elvetni a jól bevált közvetlen állami irányítási formákat. A hosszú
távlatú erdőgazdálkodás társadalmi követelményei, és a vállalati szervezet céljai között
a szocializmusban nem lehet antagonizmus. Ha az ágazati irányítás az alapelvekben, a fő
távlati törekvésekben következetes, továbbá számol a vállalati önállóság és anyagi
érdekeltség ösztönző hatásával, ugyanakkor kellően rugalmas az alkalmazásban — az
erdőgazdálkodásban mind a társadalmi érdek, mind a vállalati érdek (egymást erősítve)
érvényre juthat.”

Megjegyzésem: Márton Józsefnek a Mojszejev modelljének ismertetéséhez kapcsolódik a
kiegészítésem. Még egyszer először az idézetrészlet:

„Erdősémája annyi időrendben sorakozó faállományt tartalmaz, ahány év van a
vágásfordulóban. MOJSZEJEV modelljét folytonosan termő erdőnek (FTE) nevezi. A FTE
meghatározása szerint dinamikusan kiegyensúlyozott, ciklikus rendszer, amelyben a
beáramlás (évi növekedés) egyensúlyban van a kiáramlással (kitermeléssel).”

Márton József nem ismerte és nem is ismerhette fel,- hiszen nem is tanították -, hogy
Mojszejev folytonosan termő erdejének a modellje megegyezik az európai és vele együtt
Belházy, Fekete és Muzsnay erdőrendezéstani tankönyvében részletesen ismertetett
klasszikus szabályos erdőmodelljével, annak működésével. (A Magyar-féle erdőrendezési
iskolának, a szovjet ideológia hatására, nem volt tananyaga a szabályos erdő.) Farkas
Vilmos és Magyar János kellőképpen kifejtették ezzel kapcsolatos véleményüket a már fent
idézett munkáikban.
Itt kell megemlítenem, hogy a Király-féle erdőrendezéstani iskola nem csak a klasszikus
erdőrendezést tanította, hanem továbbfejlesztette azt modern erdőrendezéssé.

d. Magyar János nézete
da. Erdőrendezési és közgazdasági kérdések kapcsolata
1. számú tanulmány: Elvi jelentőségű kérdések erdőrendezésünk
továbbfejlesztésének problémaköréből

Az Elvi jelentőségű kérdések erdőrendezésünk továbbfejlesztésének problémaköréből című
tanulmány teljes terjedelmében a következő (Magyar J., 1971):

Az utóbbi években többször és többek részéről is elhangzott már az a vélemény, hogy
erdőrendezésünk fejlesztésre szorul. Magam is rámutattam erre ismételten. Az erdőmérnök
hallgatóknak évről évre rendszeresen elő is adom azokat a főbb tudnivalókat, amelyek
megvalósításával erdőrendezőségünk fejlesztését szolgálnánk. És az új erdőrendezési
utasítás tervezete is közkézre került már. De mintha néhány fontos, mondhatnám elvi
jelentőségű kérdés még mindig nem volna erdőrendezésünk fejlesztésének dolgában

kellőképp tisztázva! Éppen ezért ezekről, úgy vélem, föltétlenül szólnom kell.
Persze megtörténhet, hogy amit jó szándékú igyekezetemmel a következőkben
szaknyilvánosságunk elé tárok, az egészen magától értetődőnek bizonyul. Nos, bárcsak így
volna.
Itt van mindjárt az a kérdés, hogy erdőrendezésünk voltaképpen miért szorul fejlesztésre?
Tudok olyan véleményről, amely szerint egyszerűen azért, mert erdőrendezésünk a külföldi
példákhoz képest egy s más tekintetben elmaradt.
Hát, lehetséges, hogy egy s más tekintetben valóban elmaradt. És ha ez megfelel a
valóságnak, kövessük a külföldi jó példákat.
Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy az erdőrendezés is — mint minden a világon
— a helytől, az időtől és a körülményektől függ. És a „hely" most mindenekelőtt termőhelyet
jelent, a hozzátartozó élőfakészlettel együtt. A ,,körülmények"-en pedig elsősorban társadalmigazdasági körülményeket kell érteni. Amennyiben tehát már csak ilyen értelemben i s van
különbség ország és ország között, következményeképpen különbségnek kell lennie az egyes
országokban érvényesülő erdő- és fagazdálkodás-politikában és az ennek megvalósításához
szükséges egyik nélkülözhetetlen eszközben: az erdőrendezésben is.
Alaposan meg kell tehát azt fontolni, hogy valamely külföldi erdőrendezési elvet, eszközt,
módszert vagy eljárást a mi esetünkben alkalmazandó, illetve követendő példának
nyilvánítsuk-e, — talán csak azért, mert az a maga (külföldi) helyén és a külföldi körülmé nyek
között (állítólag) beválik. Csupán megemlítem: az ún. nagyterületi erdőleltározás, mint
országos viszonylatban használatos módszer, illetve eljárás, nálunk igazában szóba sem
jöhet. És ugyanígy, pl. az ún. termőhelyi üzemosztályok alakítása sem. Avagy pl. a
folyónövedék megállapításával kapcsolatban a fúrócsapos-mintavételes eljárás sem. Ezek a
mi erdeink állapotához és a mi társadalmi-gazdasági rendszerünkből folyó követelményekhez
képest már meghaladott eljárások.
Szerfölött nyilvánvaló és mégis ki kell egyszer alapelvként mondanunk: erdőrendezésünk
azért szorul fejlesztésre, mert az egész erdő- és fagazdálkodásunkat kell hatékonyan
fejlesztenünk!
Egyébiránt igaz, az erdőrendezés az erdőgazdálkodásnak része. És a „rész'' fejleszthető és
fejlesztendő mintegy önmagában is, s ez is szolgálhat az „egész" javára. De az
erdőrendezésre önmagáért vajmi kevéssé van szükség. Ha tehát fejlesztésről van szó, akkor
annak alapelvileg az „egész" fejlesztésére kell irányulnia. Így erdőrendezésünk fejlesztésének
szükségessége, mint ok, elsősorban nem öncél-ok. Vagyis erdőrendezésünk kevésbé szorul
fejlesztésre azért, mert... , hanem sokkal inkább azért, hogy…
A második kérdés: mi az alapfeltétele annak, hogy erdőrendezésünk fejlesztésével az egész
erdő- és fagazdálkodásunkat fejlesszük?
Ennek a kérdésnek, sajnos, nem lehet olyan egyszerűen és annyira vitathatatlanul helyesen a
végére járni, mintha pl. az volna a dolgunk, hogy egy általános érvényű képletbe
(egyenlőségbe) az ismert tagokat helyettesítsük be, s a keresett ismeretlent a jelölt műveletek
elvégzésével számítsuk ki. Lényegében azonban elvi jelentőségű kérdésünk megoldásához is
csakis efféle úton-módon juthatunk el.
A kérdéses alapfeltétel kétségtelenül az, hogy erdőrendezésünk fejlesztése ugyanazoknak az
alapkövetelményeknek a kielégítésére irányuljon, mint amelyeknek az egész erdő - és
fagazdálkodásunkkal kell megfelelnünk.
Ezek pedig: 1. a szükségletfedezés, 2. a tartamosság és 3. a gazdaságosság.
Ám a tapasztalat igen tanulságosan arra int, hogy ezt a három követélményt — ha erdő- és
fagazdálkodásunkkal valóban jó eredményeket akarunk elérni — minden fontos
vonatkozásban és egyidejűleg kell kielégítenünk.
Az például, hogy az ún. rontott erdők sürgős átalakítására irányuló törekvések nagyrészt
elakadtak, csak annyiban véletlen, hogy az elakadásuk bekövetkezését az önmagában
egyébiránt fejlesztő irányzatú gondolat propagálói előre nem vélték. Pedig ez teljesen
világosan tudható volt előre. Hiszen a területegységről véghasználat gyanánt általában kisebb
mennyiségű és kisebb értékű fának köbméterenként átlag nagyobb költséggel való

kitermelése — különösen ha a kitermelhető fára mint nyersanyagra esetleg nincs is szükség,
avagy ha az megfelelőképpen feldolgozhatatlan, s ezért kellőképp hasznosíthatatlan, illetve
értékesíthetetlen — megtetézve a sikeres felújítás általában fokozottabb kockázatával és
költségeivel: vállalati erőből, de még ágazati támogatással is csak sokoldalúan arányos
mértékben és ütemben valósítható meg.
A mi társadalmi-gazdasági viszonyaink között — s általában a szocializmus építésének
folyamatában — a szükségletfedezés, a tartamosság és a gazdaságosság követelménye nem
három egymástól különálló, hanem csak egyetlen egy összetett, hármas követelmény.
Persze tévedés volna azt képzelni, hogy a szükségletfedezés, tartamosság és
gazdaságosság hármas követelményének egyidejűen sokoldalú kielégítése kizárólag az erdő és fagazdálkodásra, helyesebben az erdő- és fagazdaságra nézve volna kötelező. Kötelező
ez a népgazdaság minden ágára. Csak hát, a népgazdaságnak aligha van még egy olyan
ága, amelynek a munkájában a szóban levő hármas követelmény kielégítése, valóban jó
hatásfokkal, annyira szövevényes (komplex) problémának bizonyulna, mint az erdő- és
fagazdálkodásban általában, — a mi erdő- és fagazdálkodásunkban pedig különösen.
Ennek néhány főbb oka:
1. Őserdeink nincsenek, így nálunk a fatermelés már mindenütt az ún. zárt munkakör
fejlődéstörténeti fokán folyik, s magába foglalja mindazt a munkát, amit külön:
a) magtermelésnek, ill. simadugvány-termelésnek,
b) csemetetermelésnek, ill. gyökeresdugvány-termelésnek,
c) fatermesztésnek (az élőfa, az arbor megtermelésének),
d) fakitermelésnek (az élőfából a nem élőfa, a lignum előállításának) szoktunk mondani.
2. A zárt munkakörnek nevezett fejlődéstörténeti fokon az élőfa már nemcsak munkatárgy,
hanem termelvény (termesztvény) is, sőt munkaeszköz is, — aszerint, hogy szerepét a
fatermelés folyamatában milyen viszonylatban vizsgáljuk, illetve minősítjük.
3. Az élőfa (az arbor) munkaeszköz jellegére való tekintettel a nem élőfa (a lignum)
újratermelése, s különösen a bővített, sőt egyre bővítettebb újratermelése, tartamosan és
gazdaságosan általában sokoldalú és nagyfokú tervszerűség érvényesítését, másfelől szigorú
munkarend betartását kívánja.
4. A faszükséglet rohamosan nő, de a kielégítésére nem mindenféle fa (lignum) alkalmas
egyaránt.
5. Erdeink élőfakészletében általában kevés a fenyő és a lágy lombfa, viszont a kemény
lombfáink között nem is egy olyan van (pl. az akác és a cser) — mégpedig aránylag nagy
területen és tömegben —, amely iránt az igény (a kereslet) csökkent.
6. A fa mint nyersanyag iránt megnyilvánuló igény (kereslet) befolyásolható, kétségtelen
azonban, hogy nagyobb távlatban az egész élőfakészletünk átalakításával, mint
elkerülhetetlen történeti szükségszerűséggel kell számolnunk.
Erdőrendezésünket tehát végtére úgy kell fejlesztenünk, hogy következményeképpen erdő- és
fagazdálkodásunkkal a szükségletfedezés, tartamosság és gazdaságosság hármas
követelményét mindenekelőtt az élőfakészlet képviselte faanyag iránt megnyilvánuló
népgazdasági igényhez mért átalakításával elégítsük ki.
De nehogy félreértés essék!
Tudott dolog, hogy az erdőkkel szemben támasztható társadalmi-gazdasági igény nem
kizárólag a fára, mint nyersanyagra irányuló igény. Ezért a szükségletfedezés követelményét
nem lehet kizárólag a faszükséglet fedezésének követelményeképp értelmezni. Magától
értetődik, hogy minden erdőrészletre nézve külön-külön kell megállapítani az elsőleges
rendeltetést és az elsőlegesen nem faanyagtermelés céljára kijelölt erdőrészletek esetében a
fatermesztést olyan fafajjal (fafajokkal, illetve fafajaikkal), olyan szerkezetű állománnyal, olyan
üzemmóddal és termesztési időtartammal kell folytatni, mint amilyennel az éppen
megállapított elsőleges rendeltetést — pl. az egészségvédelmet, vagy pl. a talajvédelmet —
nem sértjük, sőt! Viszont a faanyagtermelés, mint másodlagos rendeltetés, azért az ilyen
esetekben sem közömbös. És még a hatásfoka (intenzitása) sem lehet közömbös. Csak e
tekintetben a szükségletfedezésnek és tartamosságnak, vagyis az elsőleges rendeltetés
folyamatos kielégítésének biztosítása mellett egyidejűleg a gazdaságosság követelményének
érvényesítésére is súlyt kell vetni. Meg kell azonban különböztetni a népgazdasági szintű és a

vállalati szintű gazdaságosságot. Bizonyos esetekben népgazdasági szinten még lehet
gazdaságos a fatermelés, amikor vállalati szinten már nem volna az.
Tudott dolog az is, hogy az élőfakészlet átalakítására irányuló munkának, főképp az egyes
fafajok (fafajták) sajátos termőhelyi igénye miatt, bizonyos természet szabta határai vannak.
És tudott dolog az is, hogy az élőfakészlet átalakítása (megváltoztatása) voltaképpen már igen
régóta és évről évre folyik.
Nos, ennek az élőfakészlet-átalakító munkafolyamatnak az eredményével, illetve
eredményességével a jövőben az eddiginél sokkal magasabb és sokkal összetettebb
követelményszintet kell elérnünk.
A harmadik kérdés: meddig terjedjen az állami erdőrendezőségek feladata az erdőrendezés
terén?
Bizonyára szokatlanul hangzik ez a kérdés, de logikus és elkerülhetetlen. Hát mit is értsünk
erdőrendezésen?
Az erdőrendezés mindenekelőtt — a legtágabb értelemben — munka (munkafolyamat), vagyis
előre kitűzött cél (feladat) megvalósítására irányuló tevékenység.
De mikor „rendezés" a munka általában? — Akkor, ha személyek, tárgyak, dolgok, jelenségek
előre elhatározott viszonyának, nevezetesen rendjének a létrehozására irányul.
Ehhez képest az erdőrendezés olyan rendezőmunka, amely az erdőkre (és a hozzájuk tartozó
egyéb földrészletekre) nézve irányul előre megtervezett rendnek a létrehozására.
Ez a bizonyos rend azonban természetesen nem lehet öncélú.
Ezért az erdőrendezés pontosabban olyan rendezőmunka, amely az erdőkre és a hozzájuk
tartozó egyéb földrészletekre nézve előre megtervezett rendnek a létrehozására irányul,
mégpedig azért, hogy azok a velük szemben megnyilvánuló társadalmi-gazdasági igények
(szükségletek) kielégítésére alkalmasak, sőt egyre alkalmasabbak legyenek — tartamosan és
gazdaságosan.
Vajon az „erdőrendezés”-nek ilyen értelmezése nem túlságosan szószerinti (verbális)
értelmezés? Meggyőződésem, hogy nem! Inkább szerencsésnek tarthatjuk, hogy az
„erdőrendezés" magyarul — minden nyelvi erőszak nélkül — szó szerint értelmezhető úgy,
hogy az értelmezése teljesen megfelel annak a tartalomnak, annak a lényegnek, amelyet
hazánkban a szocialista társadalmi-gazdasági rend építésének folyamatában az
erdőrendezéssel (funkcionálisan) be kell töltenünk. És az „erdőrendezés" értelmezésével nem
is maradhatunk az „események mögött". Feladatunk inkább az hogy a jövő követelményeihez
képest értelmezzük. Hiszen a „szükségletfedezés" fogalmába, illetve követelményébe ez is
beletartozik.
Közvetlenül a felszabadulás után, amikor híre futotta, hogy a Kormány az erdők zömét egy
csapásra állami tulajdonba utalta, a FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM erdészeti főosztályának
vezetőállású dolgozói úgy vélték: MAGYARORSZÁGON erdőrendezésre többé nem lesz szükség.
Ők ugyanis az erdőrendezést teljesen azonosították a 10—20 évre szóló erdőgazdasági
üzemtervek készítésével. Az ilyen üzemtervek elkészíttetését pedig csak arra az esetre nézve
tartották szükségesnek, amikor az erdők magántulajdonban vannak és az államhatalom
feladata az, hogy az ún. hozadék, mégpedig legfőképpen a véghasználati hozadék
szabályozásával az erdőtulajdonosokat meggátolja erdeik élőfakészletének az általános
közérdekkel nem egyező ütemű, illetve mértékű kitermelésében. Arra hirtelenül nem
gondoltak, hogy az erdők fenntartása, tervszerű hasznosítása akkor is elsőrendű közérdeknek
bizonyul, amikor azok már állami, helyesebben társadalmi tulajdonban vannak.
No, de a háború romba döntötte országunk újjáépítéséhez aránylag igen sok fa kellett. Viszont
erdeink állapotáról, főképpen az élőfakészletünk mennyiségéről és összetételéről, megbízható
adatok a szakmai főhatóságnak nem álltak rendelkezésére. Ennek következtében a
kitermelésre kerülő fatömegek és a kitermelésük helyének pontosabb megállapítására
irányuló tárgyalások évről évre egyre feszültebb légkörben folytak. Mert a jelentkező
faszükséglet fedezéséről újra meg újra gondoskodni kellett, másfelől az élőfakészlet túlzott
igénybevételének a veszélye miatt szakközönségünkben az aggodalom nőttön-nőtt.
Az, hogy az új államhatalom mint feltétel, az erdők zömének társadalmi tulajdona pedig mint

alap, a szocialista erdő- és fagazdálkodás megkezdése szempontjából lehetőség: mindjárt
világos volt. Csakhamar teljesen világossá vált azonban az is, hogy ezzel a lehetőséggel élni
tulajdonképpen elodázhatatlan szükségszerűség.
Így a felszabadulás után mindössze egy-két esztendő telt csak el, s máris bebizonyosodott,
hogy szocialista erdőgazdálkodásunk kibontakoztatásában az erdőleltározásra és általában az
erdőrendezésre nagyobb szükség van, mint korábban bármikor volt.
Az erdőrendezés az állami tulajdonú erdők rendezésével kezdődött, s egyidejűleg egy-egy
„erdőgondnokság" minden erdejére kiterjedt, — nagyjában egészében úgy, ahogyan ez a
felszabadulás előtti években, a két világháború között történt. A munka azonban, külö nféle
okok miatt, lassan haladt. Ezzel szemben az erdőgazdasági átszervezések, a szervezeti
változtatások, igen gyorsan követték egymást. Célszerűnek láttuk tehát, hogy az
erdőgazdasági vállalatoktól szervezetileg különálló erdőrendezőségek életre hívásáról
gondoskodjunk, másfelől áttérjünk az ún. helységhatáros erdőrendezésre.
Amíg azonban erre (1950-ben) valóban sor került, bebizonyosodott az is, hogy az
erdőrendezés régi alapeszméje — a „szabályos állapot" ideája — fölött pedig végérvényesen
eljárt az idő, és hozzá kell fognunk erdőrendezésünk teljes eszmei megújításához.
Ezt az igazságot, persze, nem volt nehéz felismerni. Hiszen végtére sohasem ment az
titokszámba, hogy olyan erdőrendezés, amely bárhol, bármikor és bármilyen körülmények,
illetve viszonyok között egyaránt megfelelő, sőt a legmegfelelőbb volna: nincs és nem is
lehetséges. A gondot igazában az a probléma okozta, hogy a történetesen éppen adott hely,
éppen adott idő, éppen adott körülmények pontosabban milyen rendszerű, milyen módszerű,
milyen technikájú erdőrendezést determinálnak, — bizonyos mértékű előretartással,
mindenekelőtt ahhoz a célhoz, illetve azokhoz a célokhoz (feladatokhoz, érdekekhez) képest,
amelyek megvalósítását az erdőrendezéssel szolgálni kell.
Úgy vélem, lényegében most is ezzel a problémával állunk szemben, most is, amikor
erdőrendezésünk továbbfejlesztése a gondunk! Szakközönségünk bizonyára egyetérthet a
következő tételszerű megállapításokkal:
1. Az „erdőrendezés" és a (pl.) „tíz évre szóló erdőgazdasági üzemterv-készítés" közé nem
lehet egyenlőségjelet tenni. Az „erdőrendezés" a „tíz évre szóló erdőgazdasági üzemtervkészítés"-nél a valóságban jóval több munka, és nemcsak papíron végzett munka. A tíz évre
szóló erdőgazdasági üzemtervek készítése, sőt elkészítése azonban az erdőrendezési
munkakörbe, illetve az erdőrendezőségek munkafeladatai közé, persze, beletartozik. Ám, az
erdőrendezés „végső" eredménye, mondhatnám kész termelvénye, az időszakról időszakra
rendezett, s folyamatosan rendben tartott erdő.
2. Az erdőket a terepen (a valóságban) rendezni csakis „helységhatáros"-an lehet, mert
végtére minden erdő valamely helység határában terül el. Ezért a helységhatáros
erdőrendezés ellen már évek óta elhangzó észrevételek nem egészen logikusak. Az
észrevételek tulajdonképpen az „Ált. fatermelési terv" ellen irányulnak, s ez ellen is — a
lehetséges egyéb hibákat most nem tekintve — csak akkor indokoltan, ha a véghasználatra
előirányzott állományok ilyen célra még általában éretlenek, vagy ha a véghasználatra máris
érett állományok ilyen célra nincsenek a tervben kellő mértékben előirányozva. Nyilvánvaló,
hogy ilyen esetben a véghasználati hozadék megállapításánál még a „szabályos állapot"
ideája kísért, a „tartamosság" jegyében a „gazdaságosság" kárára, jóllehet a véghasználati
hozadék megállapításánál elsősorban a vágásérettségi viszonyokat kell alapul venni.
Ezenkívül — azonos tulajdonost, illetve birtokost, kezelőt, használót feltételezve —
természetesen több helység határában elterülő erdőkre nézve is végezhető közös
véghasználati hozadékszabályozás, így általában könnyebben érvényesíthető az az elv, hogy
a faállományok lehetőleg vágásérettségük idején kerüljenek véghasználatra. De az
állományok véghasználatra való besorolásánál azért mégiscsak ügyelni kell arra, hogy ez ne
torkolljék túlzott mértékű véghasználati vágáskoncentrálásba. Túlzással eleve lehetetlenség a
szükségletfedezés, tartamosság és gazdaságosság hármas követelményének sokoldalú
kielégítése. Különben a „gazdaságosság" is másképp alakul, ha azt csak a véghasználati
fakitermelésnek, vagy ha a fatermelés egész zárt körének viszonylatában vizsgáljuk.
3. A szervezeti tekintetben önálló erdőrendezőségek életre hívása elsősorban társadalmigazdasági közérdekből volt célszerű. Ezért a működésükkel kapcsolatban felmerülő minden
kiadás fedezetéről az állami költségvetésben történik évről évre gondoskodás. Nem lehet

tehát kétséges, hogy az erdőrendezőségeknek a társadalmi-gazdasági közérdeket elsősorban
a szakmai főhatósági igényeknek megfelelő erdőrendezéssel, helyesebben erdőrendezési
művekkel kell szolgálniuk. És ezek az igények nemcsak tartalmi, hanem formai igények is.
Viszont az erdőgazdasági vállalatoknak is megvannak az erdőrendezési művekkel szemben a
maguk igényei. És ezek az igények sem csak tartalmi igények, hanem formaiak is. És ezek
kielégítéséről is gondoskodni kell, — feltételezve, hogy a társadalmi-gazdasági közérdekkel
nem ellentétesek.
A főhatósági és a vállalati igények az erdőrendezőségeknek a terepi munkáival, pontosabban
ezeknek a munkáknak adott esetben a terepen megvalósított eredményeivel szemben,
általában mind tartalmi, mind formai tekintetben teljesen egybeesnek, legalábbis elvileg. Ha
ugyanis az erdőrendezőség az erdő külső határait szakszerűen teszi rendbe, aztán a tagokat,
valamint az erdő- és egyéb földrészleteket szakszerűen alakítja meg stb., stb., akkor
munkájának eredménye tartalmi és formai tekintetben egyaránt megfelel — sőt csakis így felel
meg — mind a főhatósági, mind pedig a vállalati funkciók ellátása szempontjából.
A tíz évre szóló erdőgazdasági üzemtervről azonban már nem állítható, hogy az föltétlenül
ugyanazzal a tartalommal és ugyanabban a formában felelne meg teljesen a főhatósági és a
vállalati igényeknek.
Amikor 1949-50-ben a „Területkimutatás", a „Részl. erdőleírás", továbbá a „Korosztály- és
vágásérettségi táblázat", valamint az „Ált. fatermelési terv" elnevezésű üzemtervi tartozékokat
megszerkesztettük, teljesen céltudatosan szerkesztettük meg ezeket úgy, hogy mind tartalmi,
mind pedig formai tekintetben elsősorban a főhatósági igényeknek feleljenek meg.
S azt is, hogy ennek az elsődleges követelménynek két évtizeden át alapvetően meg is
feleltek, a tapasztalat bizonyítja!
És meggyőződéssel vallom, hogy ezek az üzemtervi tartozékok a funkciók lényege
tekintetében a főhatósági igényeknek továbbra is megfelelnek. Sőt! Mert a főhatósági igények,
illetve azok az elvek, amelyeket a megszerkesztésüknél érvényesítettünk, történetileg
tartósak.
Ezzel azonban természetesen egyáltalában nem azt akarom állítani, hogy a
„Területkimutatás"-on, vagy a „Részl. erdőleírás"-on, vagy éppen a „Korosztály és
vágásérettségi táblázat"-on, vagy az „Ált. fatermelési terv"-en semmi fejlesztő jellegű
változtatásra ne volna szükség. Föltétlenül szükség van ilyesmire, csak ezekre a kérdésekre
itt most nem terjeszkedhetem ki.
Meggyőződésem az is, hogy a szóban lévő terv-tartozékokra — különösen az „Ált. fatermelési
terv"-re — a főhatósági igényeknek teljesen megfelelő tartalommal és formában a
vállalatoknak is szükségük van. A vállalatoknak a zonban az „Ált. fatermelési terv"-en
túlmenően, minthogy ez (tíz esztendőre szóló) keretterv, szükségük van részletes -— az
általánosnál mindenesetre részletesebb — fatermelési tervre (tervekre) is.
Tudomásul kell azt vennünk, hogy a főhatósági szintű igényeket és a vállalati szintű igényeket
nem lehet végestelen végig minden tekintetben azonos szerkezetű, illetve azonos tartalmú és
alakú erdőrendezési tervmunkálatokkal kiegészíteni. A vállalatoknak a főhatósági igényeken
túlmenő igényei is vannak. Viszont a főhatóságnak vannak, vagy legalábbis lehetnek, olyan
igényei is, amelyek vállalati szinten talán föl sem merülnek. Nos, a mindkét szinten egyaránt
felmerülő, mintegy közös igényeket, véleményem szerint, a legcélszerűbb azonos szerkezetű,
illetve azonos tartalmú és alakú tervtartozékokkal kielégíteni, a speciálisan főhatósági, avagy
speciálisan vállalati szintű igényeket pedig különválasztott tervmunkálatokkal.
Kérdés: ki készítse el adott esetben a részletes fatermelési tervet, illetve terveket? Semmi
esetre sem az erdőrendezőség! Vagy legalábbis általában ne az erdőrendezőség. Az
erdőrendezőség nincs és általában nem is lehet abban a helyzetben, hogy olyan részletes
fatermelési terveket tudjon készíteni, amelynek a megvalósításával a szükségletfedezés,
tartamosság és gazdaságosság hármas követelménye éves viszonylatban következetesen
kielégíthető volna. Márpedig ezt a hármas követelményt évről évre is ki kell elégíteni. Az
erdőrendezőség viszont (legalább) tíz éves távlatokra tervez.
A részletes fatermelési terveket általában az erdőgazdasági vállalatnak kell tehát készítenie,
mégpedig magától értetődőleg a (tíz évre szóló) „Ált. fatermelési terv" megszabta keretek
között — évről évre! — következetesen kéthárom éves előre tartással. Így részletes

fatermelési terv nem is lehet a (főhatósági jóváhagyást kívánó) tíz évre szóló erdőgazdasági
üzemterv tartozéka.
S ebből mi következik? Az, hogy az erdőrendezőségek feladatának az erdőrendezés (belső,
irodai munkái) terén az „Ált. fatermelési terv" elkészítésével kell zárulnia.
A tíz évre szóló erdőgazd. üzemtervek összefoglaló, indokoló stb. jellegű tartozékaira most
szándékosan nem térek ki. És más olyan tennivalókról sem szólok, amelyek elvégzését a
főhatóság az erdőrendezőségek feladatává teheti, de amelyek eredményét nem föltétlenül
szükséges a (főhatósági jóváhagyást kívánó) tíz évre szóló erdőgazdasági üzemtervek
tartozékainak a sorába utalni.
Ellenben külön rámutatok még egy olyan munkálatra — nevezzük ezt pl. „Erdőrendezési
könyv"-nek —, amelyre mind az erdőgazdasági vállalatoknak, mind pedig az
erdőfelügyelőségeknek volna egyaránt nélkülözhetetlenül szükségük.
Az „Erdőrendezési könyv”-nek olyan lapokból, illetve lap-párokból kellene állnia, amelyeken
egy-egy földrészlet (erdőrészlet) minden tényadata és tervadata (tervszáma) kimutatható
volna, sőt, amelyek szerkezete a nyilvántartás jellegű adatok évről évre történő bejegyzésére
is módot nyújtana. Egy-egy földrészlet (erdőrészlet) esetében az „Erdőrendezési könyv " a
tény- és tervadatokon kívül, persze, olyan adatokat (információkat) is tartalmazhatna,
amelyeket a tíz évre szóló erdőgazdasági üzemterv tartozékaiban nem volna föltétlenül
szükséges szerepeltetni. És a könyv lapjait lehetőleg úgy kellene megszerkeszteni, hogy azok
(másodlatok formájában) alkalmasak legyenek az adatok gépi feldolgozására.
*
Befejezésül egészen röviden: erdőrendezésünk továbbfejlesztése sokkal nagyobb jelentőségű
probléma, mint amilyennek látszik; valóban sikeres megoldása erdő- és fagazdálkodásunk
hatékony tovább fejlesztésének egyik alapvető feltétele.

2. számú tanulmány: Erdőrendezéstanunk alaptételei - erdőrendezésünk alapelvei

Az Erdőrendezéstanunk alaptételei - erdőrendezésünk alapelvei című tanulmány teljes
terjedelmében a következő (Magyar J., 1977):

„Szakosztályunk vezetője — még március elején — azzal a kívánsággal fordult hozzám, hogy
majd ennek a mai, már akkor tervbe vett ünnepi tanácskozásnak a keretében mondjam el
erdőrendezéstanunk legfontosabb tételeit, — azokat a tételeket tehát, amelyek
erdőrendezésünk alapelveit (princípiumait) alkotják, s éppen ezért erdőrendezésünknek
meghatározói (determinánsai).
Megtisztelő bizalomnak vettem, és tartom most is, GÁSPÁR-HANTOS GÉZA elvtársunk
kívánságát, vállalkoztam is a teljesítésre, s íme: itt a pillanat és a hely, hogy önként vállalt
kötelességemnek megfeleljek, vagy legalábbis igyekezzem megfelelni.
Mondanivalómat persze csupán vázlatszerűen
rendelkezésemre áll, eléggé korlátozott.
Nos, mi az első, mi a
erdőrendezésünknek?

adhatom elő,

mert

az idő,

amely

legalapvetőbb tétele erdőrendezéstanunknak, illetve elve

Nyilvánvaló, hogy amikor a mi erdőrendezésünkről szólunk, nem akármilyen erdőrendezésről,
nem is az erdőrendezésről általánosságban, hanem szocialista erdőrendezésről van szó. Így a
legelső princípium teljesen ugyanaz, mint a szocialista erdőgazdálkodásé, sőt, mint a
szocialista közgazdálkodásé (népgazdálkodásé).
A szocialista közgazdálkodásnak — tudjuk — van: 1. feltétele, 2. alapja, 3. módja, 4. eszköze
és 5. célja.
Feltétele, és egyidejűleg biztosítéka is, a proletárdiktatúra, vagy amint ma már inkább
mondani szoktuk: a munkásosztály hatalma, illetve rövidebben: a munkáshatalom.
Alapja: a legfontosabb termelőeszköznek — köztük magától értetődőleg az erdőknek is —
társadalmi tulajdona.
Módja: a központilag (centrálisán) tervezett és ellenőrzött gazdálkodás.

Eszköze: bizonyos technika, amelyet állandóan, folyamatosan fejleszteni kell.
Végül célja, a legelőbbre való célja: a dolgozó emberek létbiztonságának megteremtése és
fenntartása; a dolgozó emberek életszínvonalának következetes javítása; a dolgozó-emberek
életének egyre szebbé, egyre emelkedettebbé, egyre tartalmasabbá tétele.
Hazánkban az erdőknek — pontosabban: az erdők zömének — a társadalmi tulajdonba vétele
már 1945 márciusában megtörtént. Ami azonban a munkásosztály hatalomra jutását illeti, ez
csak valamivel később következett be, nevezetesen a MAGYAR KOMMUNISTA P ÁRT és a
SZOCIÁLDEMOKRATA P ÁRT egyesülésével kezdődően. Kétségtelen mindenesetre, hogy imigyen
a szocialista erdőgazdálkodás feltételének és alapjának a létrejöttével megnyílt erdésztársadalmunk számára a szocialista erdőgazdálkodás, s ezen belül a szocialista erdőrendezés
kibontakoztatásának a lehetősége. Csakhogy akkor még nem tudtuk egészen világosan, hogy
ez a lehetőség egyszersmind szükségszerűség is, másfelől, hogy a szocialista
erdőrendezésnek nem a „szabályos" állapotú erdők kialakítására kell irányulnia, mert ennek
ideája voltaképpen utópia, hanem a gazdálkodás körébe tartozó munkák közül mindenekelőtt
a termelésnek — s erdőgazdálkodásról lévén szó: mindenekelőtt a fatermelésnek —
szocialista szisztémás, szocialista metódusos és szocialista technikás előmozdítására.
Egyébként a szocialista technikát illetően még ma is sok gondunk van. Gondjaink mindjárt
azzal kezdődnek, hogy a technika szót nem egyértelműen használjuk Szerintem a technika
magyarul és értelmesen elsősorban eljárást jelent, mégpedig alapvetően munkafolyamati
eljárást. Hangsúlyoznom kell ezt, mert egyesek a tőkés társadalmak gyakorlatából olyan
technikák átvétele és meghonosítása mellett is szót emelnek — mégpedig különösképpen a
„technikai forradalom" jegyében —, amelyek tartalma a mi társadalmi-gazdasági viszonyaink
között az ellenkezőjébe csap át, és ellenforradalmivá válik, — ha a kellő időben nem kapunk
észbe.
A szocialista közgazdálkodás, s ebben a szocialista erdőgazdálkodás, s ebben tovább a
szocialista erdőrendezés feltétele, alapja, módja eszköze és célja (legfőbb célja) olyan
determináns-komplexum, amelynek elemei egymásnak is kölcsönösen meghatározói, és
semmiképpen sem csereberélhetők kényünk kedvünk szerint — sem egészükben, sem különkülön.
Erdőrendezéstanunk második alaptétele — lévén az erdőrendezés maga is munkafolyamat
— az, hogy a munkafolyamat az embernek olyan tevékenysége, amelynek hét fő alkotóeleme
van, nevezetesen: 1. a munkaalany, 2. a munkaeszköz, 3. a munkatárgy, 4. a munkahely, 5. a
munkaidő, 6. a munkakörülmények, és végül, de nem utolsó sorban, 7. a munkacél, amelynek
az elérésére, sőt megvalósítására az egész munkafolyamat irányul.
Nem szorul bizonyításra, hogy a munkafolyamat alkotóelemei közül a munkaalany, vagyis a
munkát végző, élő, dolgozó ember a legfontosabb, s egyszersmind legnélkülözhetetlenebb;
élő, dolgozó ember nélkül munkafolyamat nincs, és nem is képzelhető el.
És nem szorul bizonyításra az sem, hogy a szocialista munkafolyamatnak a legfőbb célja is a
munkát végző, élő, dolgozó ember, bárha ez a cél nem mindig és nem feltétlenül közvetlen
cél, hanem az esetek nagy részében csupán közvetett, olykor többszörösen is áttételes cél,
avagy konkrét munkafolyamati feladat.
Persze a munkafolyamat fő alkotó elemeiről is tudnivaló, hogy nem egyszerűen csak
alkotóelemei a munkafolyamatnak, hanem konkrét esetben meghatározói (determinánsai) is,
sőt, egymásnak is kölcsönösen, minden viszonylatban egyaránt meghatározói.
Ami az erdőrendezést, mint munkafolyamatot illeti, ebben a munkaalany: az erdőrendező (az
erdőrendezőség), a munkafolyamat előre kitűzött, közvetlen célja pedig: a rendezett erdő —
az olyan rendű erdő, amely a szocialista társadalom anyagi szükségleteinek —, elsősorban a
fa, mint ipari nyersanyag iránt megnyilvánuló szükségleteinek a fedezésére és egyéb, az
erdővel szemben reálisan támasztható, közhasznú igényeinek a kielégítésére alkalmasnak,
sőt egyre alkalmasabbnak bizonyul.
Ez, persze, máról holnapra megvalósíthatatlan cél, illetve feladat, másfelől a konkrét esetben
megvalósított cél, illetve feladat, mint eredmény, sem bizonyul egyszer s mindenkorra
tökéletesen megfelelő eredménynek. Vagyis: az erdőrendezést időszakosan újra meg újra
meg kell ismételni, mindig figyelemben tartva azt az igazságot, mely szerint rendezni annyit
jelent, mint emberek, egyéb élőlények, dolgok, tárgyak, jelenségek egymáshoz való viszonyát,

kapcsolatát, összefüggéseit, arányait az adott esetben reálisan és előre kitűzött célhoz képest
megvalósítani.
Erdőrendezéstanunk harmadik alaptétele az, hogy a gazdálkodás három princípiuma,
nevezetesen 1. a szükségletfedezés, 2. a tartamosság (folyamatosság) és 3. a
gazdaságosság alapelve, amelyet a tőkés társadalmi-gazdasági rendben az erdőtulajdonos
egymástól szinte egészen függetlenül választhat az erdejében és az erdejével való
gazdálkodásának alapelvéül, a szocialista közgazdálkodásban, s ezen belül a szocialista
erdőgazdálkodásban, nem három, egymástól elválasztható, hanem csak egyetlen egy, de
hármas princípium, s mint ilyen: csakis úgy érvényesíthető valóban jó hatással, illetve
hatékonysággal, hogy ha ennek a hármas alapelvnek egyik tagja sem szenved csorbát,
hanem éppen ellenkezőleg: mind a három tagja egyaránt nyer érvényesíttetést, — mégis úgy
azonban, hogy a szükségletfedezés elve első az egyenlők között (primus inter pares) módján
kap konkrét esetben szerepet.
Ezt pedig azért kell hangsúlyoznom, mert egy idő óta a gazdaságosságot általában
összetévesztjük a nyereségességgel, s hajlunk veszedelmesen arra is, hogy a
nyereségességet gazdálkodásunkban egyeduralkodó elvnek ismerjük el. Márpedig ez súlyos
következményekkel jár, — különösen a szocialista erdőgazdálkodásban, s ebben is még
különösebben a mi, hazai, szocialista erdőgazdálkodásunkban.
Hazánk ugyanis termőhelyi tekintetben rendkívül változatos, és éppen emiatt már természettől
fogva is sok fafajú, másfelől erdeinkből népgazdaságunk faszükségletét tartamosán
(folyamatosan, évről évre, rendszeresen, módszeresen) sem mennyiségi, sem minőségi
tekintetben nem tudjuk fedezni. Ha mármost ilyen esetben — példaképpen feltételezve, hogy
éppen én magam, mintha esetleg valamelyik konkrét erdő- és fafeldolgozó gazdaságunk
igazgatója volnék — a gazdaságosság elvét összetéveszteném a nyereségesség elvével,
ennek érvényesítése tekintetében pedig a tartamosság elvét csak arra a néhány esztendőre
vonatkoztatnám, amely még számomra a nyugállományba helyeztetésemig hátra van, akkor
az egyéni érdekem érvényesülne a csoportérdeknek, illetve a közérdeknek, a szocialista
társadalom érdekének a kárára. Pedig hát nincs közgazdaságunknak még egy olyan ága,
amelynek munkájában a tartamosság elvének, s egyszersmind követelményének olyannyira
messzi jövőbe ható jelentősége volna, mint éppen a mi gazdasági águnkéban, a szocialista
erdőgazdaságéban. Hiszen a szocialista erdőgazdaságnak olyan nemzedékek (generációk)
szükségleteire és igényeire is kell gondolnia évről évre, tartamosán, folyamatosan, amelyek
még meg sem születtek. Erdőrendezéstanunkban, illetve erdőrendezésünkben tehát a
szükségletfedezés—tartamosság—gazdaságosság hármas alaptétele és egyszersmind
alapelve méltán megy olyan hármas követelményszámba, amelyet mind a tervező, mind a
végrehajtó, mind az ellenőrző munkafolyamatokban föltétlenül érvényesíteniük kell, nemcsak
az erdőrendezőinknek, illetve az erdőrendezőségeinknek, hanem bizonyára még fokozottabb
mértékben az erdő- és fafeldolgozó gazdaságainknak, mert a tíz évre szóló erdőgazdasági
üzemtervek végrehajtása — különösen az üzemmódok tekintetében — elsősorban rajtuk
múlik.
Erdőrendezéstanunk negyedik alaptétele, s egyszersmind erdőrendezésünk, illetve az egész
erdő- és fagazdálkodásunk negyedik meghatározója abban a tényben gyökerezik, hogy
hazánkban őserdő már igen régóta nincs, s így Magyarországon az erdőgazdaság
legsajátosabb termelőmunkája: a fatermelés már mindenütt a fatermelés fejlődéstörténetének
harmadik fokán folyik. Ezen a fejlődéstörténeti fokon a fatermelés, amint ez már egy
negyedszázad óta világosan tudnivaló — már nem egyszerűen csak fa (lignum) gyűjtögetés,
és nem is csak az őserdő élőfájának (az arbornak) a kitermelése, hanem már: a) magtermelés
(simadugvány-termelés), b) csemete- (gyökeres-dugvány-) termelés, c) fatermesztés, vagyis
az élőfa megtermelése és d) az élőfa kitermelésével a holtfának (a lignumnak) az előállítás a.
Most a fatermelésnek ezzel a harmadik fejlődéstörténeti fokával kapcsolatban csak azt
emelem ki, hogy ezen a fokon egyrészt az erdő egész élőfakészletét kell szükségszerűen
újratermelnünk, mégpedig céltudatosan bővítve újratermelnünk, másrészt a ,,fatermesztés"nek nevezett munkafolyamatban egy és ugyanaz a faegyed egyidejűleg minősül
munkatárgynak,
munkaterméknek
(termesztvénynek,
arbor-termelvénynek)
és
munkaeszköznek is, — aszerint, hogy az élőfát adott esetben melyik szerepe (funkciója)
alapján, illetve, milyen viszonylatban minősítjük.
Szerfölött tiszta dolog, hogy munkaeszköznek minősülő szerepüket a faállományban, tehát

valamely meghatározott erdőrészlet fatenyészetében azok a fák töltik be a legtovább,
amelyeket a véghasználatig lábon hagyunk. És szerfölött tiszta az is, hogy a véghasználatig
lábon maradó fákkal, az ún. véfákkal, avagy szépfákkal — nemcsak a véghasználati fahozam
mennyiségét és főképp értékét növelhetjük jelentősen; általuk — pl. mag-, illetve
makktermésükkel — jobb örökletes tulajdonságú fiatalosok létrehozását is elősegíthetjük. A
véfás, illetve szépfás fatermesztés tehát az egyik leghatékonyabb módja az élőfakészlet
nagyüzemű, nemesítő átalakításának is. A véfák nyomán keletkező újulat, illetve fiatalos
ugyanabban a környezetben (miliőben) tenyészik tovább, amelyben a természet a véfákat
„kinemesítette", s így az ilyen fiatalosban végbemenő, természetes kiválasztódás
(szelektálódás) is a mi céljainknak megfelelő minőségű faállomány kialakulását
eredményezheti — szinte minden emberi beavatkozás és egyszersmind ráfordítás nélkül.
Megemlítem, bár aligha szükséges, hogy véfának a faállományban mindig az erdőrészletre
nézve megállapított, elsőleges célhoz képest, megfelelőnek ítélt fákat kell, mégpedig a kellő
időben és csak a kellő számban megjelölni, s aztán a többi fától megkülönböztetett
bánásmódban részesíteni. Így pl. ha valamely bükkös erdőrészletünkre nézve az elsőleges cél
az, hogy a véghasználati fahozamból a kitűnő minőségű hámozórönk legyen majd a
legelőnyösebb arányban nyerhető, akkor véfának nyilván a koronán végigfutó,
gyertyaegyenes törzsű (lehetőleg későnfakadó) fák felelnek meg leginkább. Ha pedig más
esetben, pl. a talajvédelem, sőt már egyenesen a természetes talajtermelés az elsőleges cél,
úgy véfának a csavarodott rostú, bordás, ágas-bogas gyertyán is igen jól megjárhatja, sőt!
Túlságosan részletkérdésekbe bocsátkoznék, ha ezek után még a fafaj (fafajta) és ennek
eredete, valamint a faállomány termőhelyi minősége, az erdőrészlet elsőleges rendeltetése,
nemkülönben a véghasználati fő választék és a vágásérettségi kor, továbbá az
állományszerkezet és az üzemmód stb. közötti összefüggések feszegetésével bővebben
foglalkoznék. Így csak arra hívom fel tisztelt Hallgatóim figyelmét, hogy a szükségletfedezés —
tartamosság—gazdaságosság hármas követelményének az érvényesítése a fatermelés
harmadik fejlődéstörténeti fokán egyre összetettebb, egyre szövevényesebb (komplexebb)
feladattá válik, s valóban eredményes megoldása mindannyiunktól egyre alaposabb, egyre
sokoldalúbb, egyre körültekintőbb felkészültséget, illetve munkát kíván.
Erdőrendezéstanunk ötödik alaptétele az, hogy munkafolyamatainkban mindenekelőtt a cél,
mégpedig mindenekelőtt az elsőleges cél szerint való megkülönböztetés (differenciálás) és
összevonás (integrálás), vagyis rendszerezés elvét, illetve módszerét kell tudatosan és
következetesen alkalmaznunk, s nevezetesen úgy, hogy mindig a munkafolyamat már
elmondott általános érvényű gondolati képletébe mintegy „behelyettesítjük", beleképzeljük a
konkrét célt, és a történetileg mintegy adott többi tényezőt (faktort), összetevőt (komponenst),
illetve meghatározót (determinánst).
Példa gyanánt szolgáljon e tekintetben, hogy erdőrendezésünkben 1949—50 óta
erdőrészletenként (földrészletenként) külön-külön tervezünk meg, erdőgazdálkodásunkban
külön-külön hajtunk végre, külön-külön ellenőrzünk, sőt külön-külön nyilvántartunk is minden
munkát.
A munkahely — az önálló munkahely — tehát munkafolyamataink esetében a konkrét
erdőrészlet (földrészlet).
Csakhogy az erdőrészletek (földrészletek) nincsenek számunkra eleve adva, — azokat meg
kell alakítanunk. Így hát a cél szerint való megkülönböztetés elvének alkalmazásával már az
erdőrészletek (földrészletek) megalakításánál élünk.
Az erdőrészletek (földrészletek) megalakításánál — amint ismeretes —, négy fő kritériumnak
szerzünk érvényt. Ez a négy fő kritérium: 1. az elsőleges munkacél, vagy másképpen
kifejezve: az elsőleges rendeltetés, amelyet a konkrét erdőrészletre nézve az elsőlegesen
fedezendő szükséglethez képest ki kell tűznünk és még kell valósítanunk; 2. az éles
elhatároltság; 3. az egyöntetűség, mégpedig az egyértelmű tervezés, végrehajtás, ellenőrzés
és nyilvántartás szempontjából; 4. minimális terület, — a hármas termelési alapelvhez, vagyis
a szükségletfedezés—tartamosság—gazdaságosság alapelvéhez, illetve követelményéhez
képest minimális terület.
Magától értetődik, hogy az erdőrendezőnek az erdőrészlet-megalakító munkájában ezt a négy
fő kritériumot együtt és egyaránt kell érvényesítenie — úgy azonban, hogy érvényesítésüket
következetesen a felsorolt rendben végezze.

Meghatározó erejű történeti adottság nálunk, hogy hazánkban a fatermelés már a harmadik
fejlődéstörténeti fokon folyik, és ezen kell tovább folytatnunk is. Így az elsőleges célok, illetve
elsőleges rendeltetések: 1. a lignumtermelés, 2. a magtermelés (simadugvány -termelés), 3. a
csemetetermelés (gyökeres dugvány-termelés), 4. a bot-, vesszőtermelés.
Ám, ezek az elsőleges célok, illetve elsőleges rendeltetések nem akármelyik erdőrészletre
tűzhetők ki, különösen nem a megvalósíthatóságuk egyenlő esélyével. Ennek oka pedig az,
hogy a konkrét erdőrészlet nemcsak konkrét munkahely, hanem még konkrétabban:
termőhely, s mint ilyen, a tulajdonságai miatt. pl. elsőlegesen magtermelés céljára, sem
biológiai, sem ökonómiai tekintetben esetleg egyáltalán nem alkalmas, ámbár a
magszükséglet egyébként fennállna. Ezenkívül a társadalmi szükséglet nem is mindig, vagy
legalábbis nem kizárólagosan a lignum vagy a mag, vagy a csemete, vagy a bot, vessző iránt
nyilvánul meg elsősorban, hanem még elsőlegesebben valamilyen más társadalmi, illetve
társadalmi-gazdasági igényként lép fel. Így hát az 1—4. pontban felsoroltakon túlmenően
elsőleges célként, illetve elsőleges rendeltetésként: 5. az egészségvédelem, 6. a gát -, part-,
műtárgyvédelem, 7. a mezővédelem, 8. a talajvédelem, 9. a természetvédelem, 10. a
vadvédelem kitűzése, sőt megvalósítása is lehet bizonyos erdőrészletekre nézve teljesen
indokolt, sőt, egyenesen szükségszerű.
Csak megemlítem, hogy a park-, az üdülő-, a kiránduló-, a séta-, a torna-, a lovaglóerdő, a
zöldövezeti erdők, a tájat különlegesen díszítő erdők stb. szerintem mind az elsőlegesen
egészségvédelmi erdők, illetve erdőrészletek kategóriájába sorolhatók.
Végül: a kutatás, a kísérletezés, vagyis az új összefüggések, az új kapcsolatok felderítésének,
az új ismeretek termelésének a célja is kitűzhető elsőleges célként, elsőleges rendeltetésként
az ilyen természetű munkafeladatok megoldására alkalmas erdőrészletekre.
Mindezt — ismétlem — csak példaként mondom, mert az elsőleges cél szerint való
megkülönböztetést és csoportosítást, vagyis rendszerezést — úgy is mint elvet, és úgy is mint
módszert — minden munkafolyamatunkban alkalmaznunk kell, mégpedig különösen élénk
tudatossággal és vas-következetességgel akkor, amikor a munkánk fejlesztő célzatú.
Ám a szocialista munkafolyamati eljárás, vagyis a szocialista technika, lényegében mindig
fejlesztő célzatú!
És most még a mai ünnepi alkalomra szánt mondandóm befejezéséül — de ha úgy tetszik,
erdőrendezésünknek akár alapelveként, illetve erdőrendezéstanunknak alaptételeként
felfoghatóan is —, azt a véleményemet fejezem ki, hogy hazai, szocialista erdőrendezésünk
továbbfejlesztése érdekében bizonyos kutató és kísérletező jellegű munkákra, főképp adat- és
méretfelvételek végzésére, ezentúl maguknak az erdőrendezőknek, illetve az
erdőrendezőségeknek is vállalkozniuk kell. Arról, hogy közelebbről milyen adatok, milyen
méretek felvételére gondolok, most — idő hiányában — részletesebben nem beszélhetek.
Mindössze azt említem meg tehát, hogy feltétlenül szükségesnek tartam az erdőrendezők
továbbképzését, helyesebben: a továbbképzésük során olyan elméleti és gyakorlati
ismeretekkel való felvértezésüket is, amelyek birtokában a szükségesnek bizonyuló, fejlesztő
célzatú munkafolyamatokat teljes sikerrel el tudják majd látni.
Ezenkívül alaposan megfontolandónak tartom azt is, hogy vajon nem volna-e célszerű
bizonyos munkafeladatok ellátására az ötéves időtartamú, általános erdőmérnökképzésnél
rövidebb idő alatt erdőrendezési specialisták kiképzésére rátérnünk. Több olyan
erdőrendezési munkafolyamat van ugyanis már manapság is, amelyet az erdőmérnöknél
kisebb képzettségű szakember is kifogástalanul elvégez, vagy legalábbis elvégezhet. Ha
rajtam múlnék, én pl. a véfajelölést az erdőrendezőségek munkafeladatai közé utalnám.
Meggyőződésem, hogy a véfás fatermesztés nélkül pl. a gyérítések gyakoriságának és
erélyének a problémája valóban szakszerűen sohasem oldható meg. Csakhogy a véfás
fatermesztés biológiai és ökonómiai tekintetben egyaránt célravezető megvalósításának
feltételei is vannak, s ezek közül a legelső a speciális célra orientált tudású szakemberek
kiképzése.
Persze, nem szeretném, ha ezeknek a javaslatszerű gondolataimnak a hallatára tisztelt
Hallgatóimban ellenkezést váltanék ki — mondván: újabb gondot, terhet vegyünk a vállunkra,
jóllehet a munkánk nem is részesül olyan társadalmi elismertetésben, mint amilyet
megérdemelne? Hát, igen, mondhatjuk azt is, hogy a történelem során sok szobrot faragtak
már fából, azoknak az erdészeknek a száma azonban, akiknek az utókor szobrot állított,

bizony kevés. Én azonban mégis azt vallom, hogy mindenki úgy képviseli az egyéni érdekét a
legjobban, ha azt a közérdek alá rendeli.
Szakágazatunk már a múltban is mindig a társadalmi haladás pártján volt, a jelenben is
megbízható szervezete a szocialista munkának, méltán bízhatunk tehát abban, hogy a
jövőben is ez marad, illetve még inkább ez lesz.”
DR. MAGYAR JÁNOS fenti korreferátumát az ORSZÁGOS ERDŐRENDEZÉSI NAPOK keretében SÁROSPATAKON, 1975.
június 25-én, a programnak megfelelően közvetlenül DR. SALI EMIL ünnepségnyitó előadása után mondta el. A kézirat
lapzárta után érkezett, így AZ ERDŐ 1975. évi 8. számában csak nagyon lerövidítve, utolsó korreferátumként volt
leközölhető. A korreferátumot most teljes terjedelmében közöljük. (GÁSPÁR-HANTOS GÉZA)

db. Magyar professzor közgazdasági megfogalmazásai az erdő fáival
kapcsolatban
A tisztánlátás érdekében fontos megismernünk ezeket a megfogalmazásokat, mert tudnunk
kell, hogy




egyrészt kizárólag a vágásos erdők fáiról és
másrészt azok fogalmainak pontos jelentéséről van szó.

A pontos jelentések abban nyilvánulnak meg, hogy több nézőpontból olvashatjuk őket.

Fatermelés
Egy kis történeti visszatekintés (Magyar J., 1968):

„A fatermelés fogalma… a köztudatban úgy élt, hogy fatermelésen fadöntést és a tövéről
ledöntött vagy esetleg tövestől kidöntött fának erdei választékokká való felkészítését kell
érteni…
De a fatermelésnek kizárólag a fadöntéssel és a fa több-kevesebb erdei felkészítésével
való értelmi azonosulása, illetve azonosítása végtére speciális fejlődéstörténeti jelenség,
amelynek magyarázatához a fatermelés fogalmának elemzése révén jutunk, illetve
jutottunk.” (Kiemelés tőlem.)

A fatermelés fejlődéstörténeti fokait Magyar János erdőmérnök professzor az alábbiakban
állapította meg (Magyar J., 1968):
„Eszerint a fatermelés fogalmának három fejlődéstörténeti foka van:
az 1. fokon a fatermelés = fagyűjtögetés,
a 2. fokon a fatermelés
= fakitermelés,
a 3. fokon a fatermelés
= a fatermelés zárt munkaköre.

Részletesebben ismerjük meg ezeket a fejlődéstörténeti fokokat:
„A fatermelés fogalmának

1. fejlődéstörténeti foka … tartalmilag teljesen az őserdei száraz ágak, gallyak és az ún.
feküfa összegyűjtéséhez kapcsolódik.
A 2. fejlődéstörténeti fokon a fatermelés már az őserdő élőfájának a tövéről való
leválasztásával, esetleg tövestől való kidöntésével, és több-kevesebb felkészítésével
azonosul.
Végül a 3. fejlődéstörténeti fokon a fatermelés magába zárja mindazt a munkát
együttvéve, amit mi külön
- magtermelésnek,
- csemetetermelésnek,
- fatermesztésnek (arbor-termelésnek) és
- fakitermelésnek (lignum-termelésnek) nevezünk.

Nézzük a fatermesztés lexikonunk szerinti fogalmát is (Erdészeti vadászati Faipari Lexikon,
1964):

„Fatermesztés. A faanyag megtermelésének folyamata, az erdőgazdálkodás tulajdonképpeni
célja. Alapja a termőhelynek megfelelő fafaj megválasztása. Ide tartozik az erdei magvak
gyűjtése, a magcsemeték, dugványok, suhángok előállítása, ill. a természetes újulat
biztosítása, a fiatalosok ápolása, a középkorú erdők gyérítése és az állományoknak

vágásérettségig való fenntartása, végül a megtermelt faanyag kitermelése (→ Fakitermelés)
és a kitermelt anyag kiszállítása az erdőből.

A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy nem a fatermesztésről, hanem a tágabb fogalomról,
a fatermelésről van szó.
Miután már pontosan tudjuk, hogy mi a különbség a fatermesztés és a fatermelés fogalma
között, ezek után kár lenne keverni őket, ahogyan ezt még szakmai berkekben, napjainkban
is sokan megteszik.
A következők sem olyan köztudottak a fa szavunkkal kapcsolatban (Magyar J., 1968):

„Okul szolgált nyilvánvalóan a fatermelés ilyen értelmezésére anyanyelvünknek az a
sajátossága, hogy a fa szó egyaránt jelent élőfát és nem élőfát, és a pontos értelmét mindig
csak az egész mondattól kapja meg. Azt az értelmet, amit pl. a görög dendron és xylon, vagy
a latin arbor és lignum, vagy az orosz gyerevo és drava, illetve dreveszina, vagy a német
Baum és a Holz szavak egymagukban is egyértelműen kifejeznek, azt a mi szavunk
egymagában egyértelműen legföljebb csak akkor fejezi ki, ha rámutatunk a fára, amelyről
beszélünk. Az élőfát pedig – nyelvünkben nem termeljük, hanem termesztjük.” (Kiemelés
tőlem.)

Az ipari gép és az élőfa összehasonlítása

Az ipari termelés és az erdőgazdasági termelés tárgyát illető minőségi különbség a
következő (Magyar, 1973):

„Az ipargazdaságban az elsőlegesebb jelentőséget általában a munkaeszköznek kell
tulajdonítani.” (Kiemelés tőlem.)

[…]
Az ipari termelésben – gyártásban – használatos gépről azt tudjuk, hogy az ilyen gép a
termelési folyamatban kopik, és a kopásnak arányában megy át az értéke a vele előállított
gyártmányokra.
A gépre nézve a kopás két irányban előrehaladó tartós méretváltozást eredményezhet:
méretcsökkenést, pl. a tengelyen és méretnövekedést pl. a csapágyon.
Ha már a mi élőfánk olyan sajátos gép – olyan sajátságos munkaeszköz -, amelynek a tartós
méretváltozása csak egyirányú, nevezetesen növekvő; s amellyel évről évre csak egyetlen
egy gyártmány hozható létre, és ez önmaga, a tenyészeti idény végén konstatálható
méreteiben.
Ez a gondolatmenet mindenesetre érdekes következtetésekre vezet az élőfára és általában
az élőfakészletre vonatkozó értékszámítási és értéknyilvántartási problémák feltárásának és
megoldásának az irányában.
… a mi erdeinkben az élőfa mint munkaeszköz – mind a magtermelés, mind pedig a
lignumtermelés folyamatában – a legtökéletesebb automata.”(Kiemelés részben tőlem.)

Élőfa

Nézzük az egyes élőfák közgazdasági vonatkozásainak a magyarázatát is (Magyar, 1973):

„ … az élőfa a mi erdeinkben már nem egyszerűen csak természet adta tárgy vagy legföljebb
munkatárgy, mint az őserdő fája. A mi erdeinkben az élőfa már termelvény is, sőt
mindenekelőtt munkaeszköz.
Az, hogy a mi erdeinkben az élőfa a magtermelés folyamatában munkaeszközszerepet tölt
be, teljesen nyilvánvaló.
Ami azonban az élőfa munkaeszköz szerepét abban a termelési folyamatban illeti, amely
elsőleges céllal lignum létrehozására irányul: ez a kérdés bizonyára szükségessé tesz, de
meg is érdemel még legalább néhány szót…

(Megjegyzésem: fontos kiemelnem, hogy az élőfa munkaeszköz szerepét a termelési
folyamatban kell megítélni. A későbbiekben erre pontosabb utalást fogunk találni.)

Faállomány V-fái

Az erdőgazdasági termelés munkaeszközének részletesebb magyarázata (Magyar, 1968):

„Valamely konkrét faállományban az egész termesztési folyamat alatt a munkaeszköz
szerepét nyilvánvalóan csak azok a faegyedek töltik, illetve tölthetik be, amelyek az előre
megállapított vágásérettségi korig, illetve a véghasználatig lábon maradnak. (Kiemelés
tőlem.)

A vágásérettségi korig a „lábon” maradt faegyedekkel az ún. V-fákkal, vagyis a
munkaeszközjellegű fákkal – a faállománnyal - kapcsolatban pedig (Magyar, 1968):

„Minél céltudatosabbá és egyszersmind hatékonyabbá kívánjuk tehát a fatermesztő
munkát tenni, annál indokoltabbnak bizonyul a termesztő folyamat végig munkaeszköz
jellegű fák idejekorán történő kijelölése, számbavétele és növekedésük folyamatos
számontartása. És végtére nem is új probléma ez számunkra; eddig V-fás fatermesztés
néven beszéltünk róla.” (Kiemelés részben tőlem.)

Fakészlet

A fakészlet fogalmának lényegét Magyar János erdőmérnök professzornak az akadémiai
székfoglaló előadásából tudhatjuk meg, melynek a címe: Erdőrendezés-fejlesztési
problémáink, különös tekintettel az élőfakészletre, mint munkaeszközre (Magyar, 1968):

„ … az a körülmény, hogy erdeink fakészlete:
már nem egyszerűen természet adta tárgy, mint az őserdő fája, amelynek létrejöttéhez
semmiféle emberi munka nem tapad, hanem
alapvető termelőeszköz, mégpedig egyrészt
munkaeszköz és munkatárgy, sőt
termelvény is – aszerint,

hogy szerepét a termelési folyamat melyik időpontjában, illetve a termelés
komponenseinek milyen viszonylatában vizsgáljuk és minősítjük.” (Kiemelés és formai
átszerkesztés tőlem)

Az erdő fáinak közgazdasági „viszonylatai”

Az erdő dialektikus fogalmánál – a felosztásnál – láttuk a fáknak a környezetükkel való
viszonyában a gazdasági-társadalmi környezetet szerepeltetni. Ebben a fejezetben ennek a
viszonynak a lényegét vázoljuk.
Az erdőben a természeti folyamat mellett az emberi beavatkozás, a munkafolyamat,
nagymértékben hat. Pl. a fák növekedését úgy befolyásoljuk, hogy mi határozzuk meg, hogy
mely fafajokra és azok mely egyedeire „rakódjék” a növedék, a szerves anyag, és mely
fafajok egyedeire ne.
A természeti folyamat összekapcsolódik a munkafolyamattal, a kettőt közös néven
termelésnek nevezzük. Általánosabb megfogalmazásban a termelés a természet és a
társadalom közötti „anyagcserét” jelenti.
Először nézzük a fatermelés erdészeti vonatkozásait.
Amíg az őserdőben csak természeti folyamatok működnek, addig az ún. gazdasági erdőkben
a természeti és munkafolyamatok arányának sokféle kombinációja lehetséges. Minél
belterjesebb az erdőgazdálkodás, annál jobban növekszik az emberi munkafolyamat aránya
a természeti folyamatokhoz képest.
A fatermelés összfolyamata magába foglalja az erdő létrehozását, nevelését és
„kihasználását”, vagyis a fatermelés részfolyamatait (Szélesy, 1995):




a fatermesztést és azon belül az előhasználatokat,
o az ápolásokat,
o a nevelővágásokat,
a fakitermelést, vagyis a véghasználatot,



az erdőfelújítást és
o ha „mesterségesen” hozzuk létre az erdőt, akkor a mag-,
csemete- és dugványtermelést is ide soroljuk.

A fatermelés ún. összfolyamatát, a részfolyamatok egészét, nevezhetjük a fatermelés
harmadik fejlődéstörténeti fokának, a fatermelés zárt körének is (L. Magyar J., 1968).
A fatermelés részfolyamatainak egymáshoz való viszonya a szerint változik, hogy milyen a
fatermelés módja, azaz az üzemmódja.
Ha a fatermesztés részfolyamatai elkülönülnek a fakitermelés folyamatától, akkor vágásos
üzemmódnak nevezzük, amelynek eredménye a vágásos - szál-, sarj-, közép-, - erdőalak.
Ezzel szemben, ha a fatermesztés és a fakitermelés folyamata egybeolvad, akkor szálaló
üzemmódról beszélünk, eredménye a szálaló erdőalak.
Reméljük, hogy a fenti új keletű megfogalmazása a vágásos- és a szálalóerdőnek – vagyis
amikor a részfolyamatok elkülönülése illetve egybeolvadása alapján különítjük el őket –
segíti az eddigi hagyományos meghatározás mellett a kétféle erdőalak jobb megértését.

31. 31. 11. 22. 2 Magyar-féle közközgazdasági koncepció kifejtése
Magyar professzornak a korábbi idézeteiből az derült ki, hogy az erdő fáit „a termelési
folyamat melyik időpontjában, illetve a termelés komponenseinek milyen viszonylatában
vizsgáljuk és minősítjük”; mikor munkatárgy, mikor munkaeszköz és termelőeszköz.
A fatermelés „zárt munkakörnek nevezett fejlődéstörténeti fok”-ban a „termelés
komponensei”:

 az egyesfa,
 a faállomány és
 az erdőállomány.
Az erdő fáinak, a formális fogalmainak a tartalmukat és terjedelmüket jelentik.
A vágásos erdő fáinak - a „termelés komponenseinek” - mint gazdasági tárgyaknak és
folyamatoknak a szöveges felosztása:

o egyesfa mint gazdasági tárgy és folyamat
 egyesfa mint gazdasági tárgy
 fogalmának tartalma
 fogalmának terjedelme
 egyesfa mint gazdasági folyamat
o faállomány mint gazdasági tárgy és folyamat
 faállomány mint gazdasági tárgy
 fogalmának tartalma,
 fogalmának terjedelme
 faállomány mint gazdasági folyamat
o erdőállomány mint gazdasági tárgy és folyamat
 erdőállomány mint gazdasági tárgy
 fogalmának tartalma,
 fogalmának terjedelme
 erdőállomány mint gazdasági folyamat
A továbbiakban a gazdasági tárgyak mint folyamatok a részletezése nélkül, az erdő fáinak
mint gazdasági tárgyaknak a táblázatos felosztása:

Az erdő fái,
mint gazdasági tárgyak

Egyesfa



mint gazdasági tárgy
fogalmának
o tartalma,
o terjedelme

Erdőállomány

Faállomány





mint gazdasági tárgy
fogalmának
o tartalma
o terjedelme

mint gazdasági tárgy
fogalmának
o tartalma
o terjedelme

.ábra. Az erdő fáinak, mint gazdasági tárgyaknak a felosztása
A fáknak, mint gazdasági tárgyak fogalmának a tartalmát külön-külön részletezzük.
A fáknak, mint gazdasági tárgyaknak a terjedelmét először általánosságban határozzuk meg.
Táblázatos felosztás szerint:

Az erdő
gazdasági tárgyainak terjedelme

Munka tárgya

Munkaeszköz

Élő
munkaeszköz

Holt
munkaeszköz

.ábra. Az erdő fáinak mint az élő és élettelen gazdasági
tárgyaknak és munkaeszközöknek a felosztása
Az erdő fáinak mint gazdasági tárgyak fogalmainak terjedelmét csak a Magyar-féle
koncepció alapján tárgyalhatjuk.
Nézzük először a koncepció jelentését (Idegen Szavak és Kifejezések Kéziszótára, 1995):

„koncepció lat 1. felfogásmód, nézetek rendszere 2. meglátás, elgondolás, ötlet 3. orv
fogamzás, fogantatás 4. irod, műv vmely mű alapeszméje, a benne megnyilvánuló nézőpont

Az erdő fáinak közgazdasági fogalmai terjedelmére – az egyesfára, a faállományra, és az
erdőállományra - vonatkozó viszonyai:
 a magtermelést az egyesfa,
 az egyesfát a faállomány,
 a faállományt pedig az erdőállomány

„… viszonylatában vizsgálva” kell meghatároznunk.
Ábrázolva ezeket a viszonyokat:

mag

egyesfa

viszonya

erdőállomány

faállomány

viszonya

viszonya

.ábra. Az egyesfa, a faállomány és az erdőállomány
viszonyfogalmainak felosztása

a. Egyesfa mint gazdasági tárgy fogalma
aa. Egyesfa mint gazdasági tárgy fogalmának tartalma

Az egyesfára vonatkozó összegző megállapítások (Magyar J., 1968):
- élettelen állapotában az egyesfa lignum:
- élő állapotában arbor:



nyersanyag, erdei választék,



termelvény.

ab. Egyesfa mint gazdasági tárgy fogalmának terjedelme
Az egyesfa terjedelmét kétféle vonatkozásban tárgyaljuk:

1. mag és egyesfa viszonylatában
a. mag a munka tárgya
b. egyesfa a munkaeszköz,
a kettő (a+b) együtt a termelőeszköz;

mag

egyesfa

munkatárgy

munkaeszköz

termék:
újulat egyedei

termelőeszköz

2. egyesfa és faállomány viszonylatában
a. egyesfa a munka tárgya
b. faállomány a munkaeszköz
a kettő (a+b) együtt a termelőeszköz;

egyesfa

faállomány+motorfűrész

munkatárgy

munkaeszköz

termék:
az előhasználatokban kivágott egyesfák

termelőeszköz

b. A faállomány mint gazdasági tárgy fogalmának tartalma és terjedelme
ba. A faállomány mint gazdasági tárgy fogalmának tartalma

Az erdő faállomány közgazdasági nézőpontból az erdei választékok tömege, mennyiségi és
minőségi jellegekkel.

bb.A faállomány mint a gazdasági tárgy fogalmának terjedelme
A faállomány terjedelmét is kétféle vonatkozásban tárgyaljuk:

1. egyesfa és faállomány viszonylatában
a. az egyesfa a munka tárgya,
b. a faállomány a munkaeszköz,
a kettő (a+b) együtt a termelőeszköz;

egyesfa

faállomány+motorfűrész

munkatárgy

munkaeszköz

termék:
az előhasználatokban kivágott egyesfák

termelőeszköz

2. faállomány és erdőállomány viszonylatában
a. a faállomány a munka tárgya
b. az erdőállomány a munkaeszköz
a kettő (a+b) együtt a termelőeszköz;

faállomány
munkatárgy

erdőállomány+motorfűrész
munkaeszköz

termék:
a véghasználatokban kivágott
faállományok egyesfái

termelőeszköz

c. Az erdőállomány mint gazdasági tárgy fogalmának tartalma és terjedelme
ca. Erdőállomány mint gazdasági tárgy fogalmának tartalma
Hasonló módon, ahogyan a faállományt gazdasági szempontból határoztuk meg, az
erdőállománnyal is ezt tesszük.

cb. Erdőállomány mint gazdasági tárgy fogalmának terjedelme

A erdőállomány fogalmának terjedelmét is kétféle vonatkozásban tárgyaljuk:

1. faállomány és erdőállomány viszonylatában
a. a faállomány a munka tárgya
b. az erdőállomány a munkaeszköz
a kettő (a+b) együtt a termelőeszköz;

faállomány
munkatárgy

erdőállomány+motorfűrész
munkaeszköz

termék:
a véghasználatokban kivágott
faállományok egyesfái

termelőeszköz

2. erdőállomány és az ember fatermelésének viszonylatában

a. erdőállomány a munka tárgya
b. erdőállomány munkaeszköz az emberi fatermelés szempontjából
Az erdő fái mint gazdasági tárgyak fogalmainak terjedelme, összevontan ábrázolva:
mag
egyesfa
faállomány
erdőállomány

egyesfa
faállomány
erdőállomány

munkatárgy

munkaeszköz

eredmény:
motorfűrész+
egyéb




a fa elő- és
a fa véghasználatok
kivágott egyesfái

termelőeszköz

.ábra. Az erdő fái viszonyfogalmainak összegzett ábrázolása

31. 31. 11. 22. 3 Természeti erőforrások erdész szemmel

A természeti erőforrások erdész szemmel – elsősorban az erdőről és termőhelyéről van szó közgazdasági nézőpontot jelent.
Márkus László erdőmérnök professzor a nagydoktori értekezésének téziseiben - A
természeti erőforrások ökonómiai vizsgálata a hazai erdőgazdálkodásban - az erdőértékszámítás fontosságát a következőkben indokolta: (Márkus, 1991):

„1./ Az erdei földek (termőhelyek), az élőfakészlet és az erdei melléktermékek, az erdő
mindenkori vagyonértékének különböző szinteken (üzem, vállalat, népgazdaság) való
ismerete ma már elengedhetetlen követelmény. Tarthatatlan, hogy a gazdálkodók vagyonuk
legnagyobb részét adó élőfakészlet pénzbeni értékéről, annak változásairól kellő
információval ne rendelkezzenek.
2./ A racionális földhasználat, a korszerű erdőgazdálkodás megköveteli, hogy a
termőhelyek, célállományok, üzemmódok, stb. szerint részletezve ismerjük a különböző
időtávon várható jövedelmet.
3./ A jövőben mindinkább előforduló tulajdonváltozásokkal kapcsolatosan is szükséges a föld,
az élőfakészlet reális értékének ismerete.
4./ A károk pénzbeni nagyságának, a kártérítések összegének, a biztosítási díjaknak
megállapításakor szintén szükséges a pénzbeni értékmegállapítás.
5./ Az erdőgazdasági termelés közgazdasági szabályozása (adózás, támogatás,
ármegállapítás stb.) szintén igényli a vagyonérték és jövedelmezőség megállapítását.”
(Kiemelés tőlem.)

A megújítható természeti erőforrások részletesebb felosztása Márkus László erdőmérnök
professzor szerint a következő (Márkus, 1991):
Természeti erőforrások

Atmoszféra

Hidroszféra

Geoszféra
Litoszféra
Pedoszféra
(Talaj,
termőföld)

Bioszféra

.ábra. A természeti erőforrások nagyvonalú felosztása

A megújítható természeti erőforrások részletesebb felosztása a szakmánkra nézve Márkus
László erdőmérnök professzor szerint:
Természeti erőforrások

Földfelszín
Talaj (termőföld)

Földkéreg

Primer

Fa és egyéb
növények

Intermedier

Kitermelt fa
elsőleges
feldolgozású
faválaszték
Erdei vad
Fás és egyéb
növényeken
nevelődött fel

Légkör

Ultimer

Faválasztékokból
előállított
termékek

.ábra. A termőföld erdőgazdasági hasznosításnak felosztása

