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DR. ÉBLI GYÖRGY—SZALKAY GYÖRGY 

AZ ERDEI 
MELLÉKHASZNÁLATRÓL 

Az erdei mellékhaszonvételt az emberiség már évezredek óta 
űzi. A társadalmi közösségek kialakulásának kezdeti időszakától 
az emberek különböző gyümölcsök és termések gyűjtögetésével, 
majd vadászat, halászat és bányászat révén gondoskodtak a 
mindennapi élelmükről, a ruházkodásról, az otthonaikról. Már 
korán felismerték a különböző növények gyógyító hatását és to
vább lehetne sorolni az egyéb termékek hasznosságának korai 
felismerését. Erről az ősi tevékenységről ma sem időszerűtlen 
szólni, különösen most, amikor a tudomány és a gyakorlat igyek
szik a természetes kultúrákhoz visszatérni, erőfeszítések történ
nek a túlzott gyomirtás, növényvédelem, műtrágyázás csökkenté
sére, a biológiai talajjavítás és védekezés szélesítésére életterünk 
megóvása céljából. A szervezett mellékhaszonvétel rövid múltra 
tekint vissza, s ezt a tevékenységet legteljesebben az Erdei' Ter
mék Vállalat munkája mutatja be. 

Az Erdei Termék Vállalatot 1956. január 1-vel azzal a céllal hozta létre 
az Országos Erdészeti Főigazgatóság, hqgy következetesen tárja fel az ország 
erdei mellékhaszonvételi lehetőségeit, teremtse meg a feldolgozásnak, hasz
nosításnak a feltételeit, mindehhez nyerje meg a belföldi és külföldi piacot. 

Az alapítást előző években az erdei gombák begyűjtésére, feldolgozására 
és értékesítésére kialakult a mai felvásárlási hálózat gerince. Elsősorban az 
erdőben gazdagabb vidékeken jöttek létre üzemvezetőségek, pl. Zalaegersze
gen, Kaposvárott, Egerben, Sátoraljaújhelyen. Igen fogékony és a megszállott
ságig lelkes, kezdeményező emberek indították útjára a szervezett erdei mel
lékhaszonvételt. Az ország adottságait fel kellett tárni, gyűjtőállomások 
százait kellett beszervezni a munkára, a gyűjtők tízezreivel kellett megis
mertetni a felvásárolható termékeket, azok minőségi, gyűjtési, szárítási, tech
nológiai előírásait. 

Hamar bebizonyosodott, hogy kizárólag gombára alapozva életképtelen a 
vállalat, ezért alapításának kezdetétől egyre szélesebb termékválaszték-sort 
igyekezett kialakítani. Az első évekre jellemző volt a felvásárolt termékek 
zömét változatlan formában tovább értékesíteni. A fejlődés lehetőségét ezt 
követően a termékek feldolgozásában határozták meg. A vállalat fejlődését, 
a termékszerkezet alakulását az 1. ábra mutatja. 

A következetes munkának eredményeképpen, évről évre nőtt az egyébként 
veszendőbe menő erdei gyümölcsök, vadon termő gyógynövények, erdei gom
bák, erdei díszítőanyagok, aprófaáruk, dió és egyéb gömbfaáruk, állati ere
detű melléktermékek (agancs, bőr, éticsiga stb.) mennyisége. 

Csakis ilyen, sokféle terméket felvásárló begyűjtésre lehetett megbízható, 
minden évben kellő árualapot biztosító gyűjtőhálózatot kialakítani. 

Az erdei mellékhasználat természetesen magában foglalja a felsoroltakon 
kívül a fa kémiai hasznosítását, a felszíni bányászatot, halászati, vadászati, 
méhészeti, fűz- és nádtermelési és -feldolgozási tevékenységet, ezt más vál
lalatok végzik. 



Begyűjtési felvásárlás 

A tudatos építőmunka folytán ma a vállalatnál kilenc begyűjtő, illetve fel
vásárlási, feldolgozási üzemvezetőség működik. Közvetlen szakmai, pénzügyi 
felügyeletük alá 500—550, ún. gyűjtőállomás tartozik, ami közel ennyi köz-



ségben történő felvásárlást is jelent. A gyűjtőállomásokhoz kötődnek a gyűj
tők tízezrei, akik ősi, hagyományos módon ma is szemenként gyűjtik a csip
két, az erdei szedret, a gombát stb. 

A mindenkori vállalati elhatározás végrehajtása gondos szervezést igényel 
a begyűjtés területén, hogy lehetőleg kis hibaszázalékkal valósuljon meg a 
felvásárlás. A felsorolt termékcsoportok közel 400 féle terméket jelentenek, 
amihez annyiféle felvásárlási ár, anyagi érdekeltséget biztosító jutalék, gyűj
tési, feldolgozási technológia tartozik. A felvásárláshoz készpénzellátmányt 
kell biztosítani a pénzforgalmazás szigorú szabályai szerint, gondoskodni kell 
a tárolásról, a szállításról, az ellenőrzésről stb. Az ilyen termékforgalmazás 
az egész mechanizmus nyitott szerkezete miatt nagyon sok tekintetben eltér 
az erdőgazdaságok termelési, kereskedelmi gyakorlatától, főként a követke
zők miatt: 

— A forgalmazásra kerülő termékek zöme igen romló (gombák, gyümöl
csök, nyers áruk). 

— Közvetlenül, vagy közvetve élelmiszeripari fogyasztásra kerülnek, ezért 
fokozottan ügyelni kell az egészségügyi követelményekre. 

— Alapos szakmai ismeretre van szükség a felvásárláshoz, fel kell ismer
ni a gyógynövényeket, gombákat nemcsak nyers, hanem szárított for
mában is; felvásárlásukkal csak szakvizsgával rendelkezők bízhatók meg. 

— A termékek legtöbbje idényszerű. Ha egy-egy termék felvásárlására, 
forgalmazására nem kellő a felkészülés, egy esztendőt kell várni a kö
vetkező begyűjtésre. 

— Az évenkénti hozamok igen változóak és eltérőek a gyűjtési időpontok is. 
— A begyűjtéssel foglalkozóik és a gyűjtőállomás-vezetők legtöbbje nem áll 

munkaviszonyban a vállalattal, ezért az irányítás és a begyűjtés szer
vezésének leghatékonyabb eszközei a felvásárlási árak és a forgalmazá
si jutalékok maradnak. 

Az elmúlt évtizedekben kialakultak azok a tapasztalatok, amelyek hasz
nosításával irányítani lehet az igen szerteágazó begyűjtési tevékenységet. 
Sok ember juthat e tevékenységek folytán jövedelemkiegészítéshez. Népgaz-
daságilag nézve nem kevés olyan munkaerő is hasznosul e tevékenységben, 
amelyet ma még kötött munkaidőben és szigorúbb feltételek mellett folya
matosan nehezebb számításba venni. 

A fontosabb üzemágak 

Az erdei gyümölcsök ízben, zamatban, ásványianyag-tartalomban jelentő
sen eltérnek a termesztett gyümölcsöktől. A nemesítő munka részére ma is 
felbecsülhetetlen értékű „génbankot" jelentenek; ősi faj- vagy fajtatulajdon
ságokat őriznek és szinte vegyszermentes környezetből származnak. Mai, ci
vilizált világunkban ezt kevés élelmiszeripari alapanyagról lehet elmondani. 
Jelentőségük mindaddig megmarad, amíg iparilag számottevő mennyiség
ben begyűjthetők. Sajnos eddig nem sikerült azt megvalósítani, hogy az 
üzemszerű telepítésükre több gondot fordítsanak. Történtek bizonyos célirányú 
telepítések, de ezek még nem oldják meg a kérdést. ,A környező országokban 
(pl. Szovjetunió, Bulgária, Lengyelország) igen nagy kiterjedésű erdeigyü
mölcs-kultúrákat hoztak létre az elsődleges fatermesztési célokat kevésbé 
szolgáló, vagy éppen mezőgazdasági területeken. 

Hazánkban az elmúlt 20 év alatt jelentősen csökkent a begyűjtött erdei 
gyümölcsök mennyisége, ugyanakkor nem véletlen, hogy a tőkés viszony
latú érdeklődés fokozódik, elsősdrban az előhűtött erdei gyümölcspulpok 



iránt. Ma évente — az igényektől és a termésalakulástól függően •— 2500—3000 
tonna erdei gyümölcs kerül begyűjtésre. Legjelentősebb a feketeszeder, a kö
kény, a som, a feketebodza, a vadkörte és a sajmeggy. Külön szükséges 
megemlíteni a csipkebogyót, amely egyben fontos gyógyszeripari alapanyag, 
valamint a szelídgesztenyét, amelyből évente 3000—3500 tonnát vásárolnak fel. 

Az erdeigyümölcs-készítményeknek (szörpök, üdítők, dzsemek) igen fon
tos közegészségügyi tulajdonságuk van, akár nyersen vagy feldolgozva ke
rülnek fogyasztásra. A szív- és érrendszeri bántalmakra, magas kálisótartal
muknál fogva pedig az emésztésre hatnak kedvezően. 

Az erdei gombák a leghagyományosabb erdei melléktermékeink közé sorol
hatók. Erdő nélkül nem létezhet. A gomba igen fontos népélelmezési cikk, 
keresett exporttermék. Mivel termőtestük közel 90%-a víz, ezért igen rom
iékonyák. Gyűjtésük — azon túl, hogy ismerni kell a gyűjthető fajokat — 
különös gondosságot igényel. Nyersen nagyon rövid ideig tarthatók, legegy
szerűbben felszeletelés után természetes úton történő szárítással tartósíthatok. 
Magas fehérjetartalmuk van. Megtalálható bennük minden olyan aminosav, 
amely az emberi szervezet fehérjéinek felépítéséhez szükséges. Nagy rost
tartalmuk miatt nehezen emészthetők. Értékes íz- és zamatanyagaik miatt 
kedvelt élelmiszerek. Jelentős a foszfor-, kálisó- és vitamintartalmuk is. Több 
gombafélét fűszerként használnak, táplálékként tíz kiló gomba emészthető 
fehérjemennyisége 20—23 kilogramm marhahús fehérjetartalmával egyen
értékű. 

A gombagyűjtés alapszabályai: 
—• csak biztosan, jól ismert gombát szabad gyűjteni, 
— lehetőleg a kifejlett gombát kell gyűjteni, .tönkkel együtt. A túl fiatal 

gombát kár leszedni, az idős gyakran kukacos, 
•—• a begyűjtött gombát a törődés és nyömódás veszélye miatt kosárba jó 

gyűjteni és a feldolgozásig (értékesítésig) rekeszekben, lazán kell tá
rolni. 

A forgalmazás nem veszélytelen, ezért kizárólag gombaismeretekkel ren
delkezők foglalkozhatnak vele. Számtalan tanfolyam keretében oktatják a 
gyűjtőket, többszörös ellenőrzés után kerül a késztermék a fogyasztó elé. 
Általában több gombafaj ehető és gyűjthető mint amennyit a legtöbben 
ismernek. A vállalat á közel 50 ehető gombából 20—25 féle fajt gyűjtet és 
forgalmaz. Alapkövetelmény, hogy valamennyi gombafajt külön-külön kell 
tárolni és feldolgozni. 

Az évente termő gombáknak — becslések szerint — mindössze 20—25%-át 
tudják begyűjteni a szervezettség magas szintje ellenére. Egy-egy termés
hullám sokszor nagyon rövid ideig tart és a szedés a gyűjtőktől igen alapos 
helyi ismereteket igényel. Az időjárástól függően nagyon hullámzó a termés. 
Száraz súlyban 15—100 tonna között változhat a begyűjtött mennyiség. A 
szárított erdei gomba igen keresett exportcikk. 

A különböző gyógynövények gyógyhatását hamarabb ismerte meg az em
beriség, mint annak hatóanyagát. 

A természetes, hatóanyagaikban gazdag gyógynövények iránt ismét növek
szik az érdeklődés, mert: 

—• A gyógynövények biológiai hatóanyagait nem nélkülözheti a gyógyszer
ipar, nagyon sok hatóanyagot szintetikusan nem tudnak még előállítani. 

— A szintetikus gyógyszerek célhatásaival szemben a drogok sokszor komp
lex gyógyító tulajdonságuk miatt jutnák előtérbe. 



-

—• Több növény fontos kozmetikai alapanyag. 
— Számtalan növényi illóolaj nem helyettesíthető az élelmiszeriparban sem. 
— Növekszik a természetes fűszerek iránti kereslet. 

A gyógynövények gyűjtése ugyancsak alapos növényismeretet, lelkiismeretes 
munkát, szedést, szárítást, tárolást, feldolgozást igényel. Nem mindegy, hogy 
mikor gyűjtünk. Az egyes növényi részek csak adott időpontban tartalmazzák 
a legnagyobb hatóanyag-mennyiséget. Vannak itt is — akár a gombák kö
zött — mérgező növények, amelyek nemcsak a gyűjtéskor, hanem a teljes 
forgalmazás során különös gondosságot igényelnek. Számtalan gyógy- és fű
szernövényt nagy kultúrákban termelnek. Amennyiben a drogok gyűjtését 
kíméletesen és gondosan végzik, több vadon termő gyógynövényt természetes 
előfordulási helyén „dúsítják" (pl. a kamillánál -magvetést alkalmaznak), így 
hosszú távon minden károsodási veszély nélkül, évente nagy mennyiségben 
gyűjthetők. 

Az aprófaáruk rendkívül gazdag termékcsoportot képeznek. A termékek 
többsége abból az alapanyagból készül, amely a tisztítás, gyérítés során nagy 
mennyiségben képződik. Vessző- és rőzseáruk, seprűk, ún. nőtt szerszámnyelek, 
faragott és esztergált szerszámnyelek, karók, botszőnyeg, háztartási faáruk, 
fakanalak, húsvágó és galuskadeszkák, kisebb kerti és konyhai bútorok stb. 
termelése és forgalmazása tartozik ebbe az üzemágba. 

Az elmúlt években nagyon sok termék kereslete, s így termelése is meg
szűnt, de az új és újabb választékok lehetősége szinte kimeríthetetlen. A ha
gyományos faáruk forgalmazása csökken, viszont számolni lehet a feldolgozott 
és esztergált termékek növekedésével. Ehhez viszont az eddigieknél jobb 
faanyagra és korszerűbb termelési technológiára van szükség (pl. száraz fa
anyagra). 

Ki kell emelni az évenkénti, mintegy 2000—2500 m 3-es dió- és egyéb gyü
mölcsfarönk felvásárlását, amelyik fontos lemez- és fűrészipari alapanyag a 
társvállalatok számára. 

Az erdei díszítőanyagok színes és változatos termékcsoportja a gombák 
mellett talán a legindokoltabban sorolható az erdei melléktermékek fogalom
körébe. Gyűtésük ugyancsak kellő szakértelmet kíván. Közvetlenül vagy fel
dolgozott formában lehet forgalmazni. A természet maradandó károsodása 
nélkül is végezhető tartalmas begyűjtés. Ha azonban az évelő virágokat, páf
rányokat tömegesen és főleg gumóstól, gyökerestől gyűjtik, ha a fákat, cser
jéket összetördelik, a védett virágokat kitépik, jelentős kárt lehet okozni. 
Az erdőtörvény szabályozza az erdei melléktermékek gyűjtését. A saját 
szükségleten felül csak szakvállalatok megbízása és a területileg illetékes, 
felügyeletet gyakorló erdőgazdaságok előzetes engedélye alapján szabad 
gyűjteni. 

A legfontosabb erdei díszítőanyagok: a fenyőgally, a zöld lomb, a tobozok, 
a barka, a különböző erdei virágok — hóvirág, ibolya, gyöngyvirág, tőzike, 
a mohák, a karácsonyfa. Említést érdemelnek a küjönböző tobozok, moha
alapok és a virgács. Szükséges még megemlíteni a szakszerű agancsbegyűj
tést is, amelyen keresztül a hazai szarvasállomány évenkénti fejlődését, egész
ségi állapotát lehet nyomon követni. 

Egyre nagyobb a jelentősége az é̂ i csiga-begyűjtésnek és -forgalmazásnak, 
amely teljes egészében tőkés exportáru. A begyűjtési ágazatokhoz tartozik 
a felszíni homokbányászat is. Ennek során évenként mintegy 100 em : ,-t ér
tékesítenek. 
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A begyűjtési főágazat kereskedelmi gyakorlata és kapcsolódása a vállalat vertikális 
termelési feladataihoz * 

A vállalat 1956-ban — alapítási évében — 35 millió Ft árbevételt ért el. 
1982-ben az árbevétel 986 millió Ft volt. A hagyományos mellékhaszonvétel 



közvetlen értékesítésű árbevételének aránya fokozatosan csökkent és ma a 
vállalati árbevételnek 26—27%-a csupán. Az elmúlt évtizedek dinamikus fej
lődése során egyre jobban beszűkült a változatlan formában értékesített ter
mékek köre. A felsorolt kilenc felvásárlóüzemen kívül 

—• két gyümölcsfeldolgozó és szörpüzem, illetve gyáregység, 
—• három üdítőital-üzem, illetve -gyáregység, 
— két faipari üzem, 
— egy gombaüzem, 
— két gyógynövény-feldolgozó üzem, 
— nyolc kiskereskedelmi bolt 

munkáján, értékesítési tevékenységén keresztül realizálódik a vállalat ár
bevétele. A felsoroltakon kívül még több kisebb egység is működik, amelyek 
szervezetileg valamelyik üzem- vagy gyáregységhez tartoznak. A begyűjtő 
üzemvezetőségek belföldi közvetlen kereskedelmi tevékenysége szükségszerű
en egyre jobban decentralizálódott azoknak a termékeknek az esetében, ame
lyek nem igényelnek központosított feldolgozási és értékesítési gyakorlatot 
(pl. a faáruk és a díszítőanyagok). Nagy mennyiségben értékesítenek közvet
lenül gyümölcsöt a hazai konzerv- és hűtőipar részére, de megnövekedett 
a közvetlen exportértékesítési lehetősége a nyers gyümölcsnek, gombának, 
éticsigának is. 

A közvetlen értékesítésnél jelentősebb a begyűjtési ágazatnak a belső át
szállítása. Ezzel a feldolgozóüzemek, -ágazatok minden évi termeléséhez szük
séges alapanyagot adja. Erre épülhet fel az a vállalati vertikális termelés
szerkezet és anyaggazdálkodás, amely döntően meghatározza az egész válla
lat prosperitását. Az 1982. évi árbevétel szerkezetét vizsgálva látható, hogy 
47%-ot képviselt a lé, szörp, üdítőital üzemág, zömében a begyűjtésre tá
maszkodva. Az import eredetű üdítőital- és szörptermelés aránya 35%. 

A vállalat közel 2500 vevővel, 2000 szállítóval dolgozik, 159 db saját teher
gépkocsit, 27 db pótkocsit üzemeltet és hat külkereskedelmi vállalaton ke
resztül bonyolítja exportját. . t ». 

Az exportértékesítés szerkezetét a 2. ábra mutatja. Ezzel a sokrétű tevé
kenységgel olyan széles körű belföldi és külpiaci kapcsolatrendszert sikerült 
kialakítani, amelyből állandóan újabb és újabb termelési és értékesítési 
lehetőségekre lehet információt beszerezni. A vállalat igen érzékeny a piaci 
reagálásokra. A mindenkori igényekhez igazodva, képes a gyors termékszer
kezet-váltásokra. 

A lapban megjelent tanulmányok szerzői: Babos Rezső oszt.-vez., Erdőg. Fűz- és 
Kosáripari Váll., Budapest; dr. Baule, Hubert, a KÁLI u. SALZ. AG. erdészeti 
szaktanácsadója, Staufenberg,Luttenberg; dr. Csötönyi József MÉM EFH-főelőadó, 
Budapest; dr. Ébli György, az ERDEITERMÉK Vállalat igazgatója, Budapest: Ing. 
Kohán, Stefán tud. munkaitárs, Erdőg. Kut-intézet, Zólyom; Nemcsák László V. é. 
erdőmérnök-hallgató, Sopron; Németh Éva csoportvezető, Erdőg. Fűz- és Kosár
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