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1. BEVEZETŐ

„A magyar erdőrendezés története” című dolgozat 1979-ben ké
szült, az 1879. évi XXXI. te. (erdőtörvény) százéves jubileumával 
kapcsolatosan. Az összeállító Márkus László volt. A dolgozat kézira
táról, amely a hazai erdőrendezés történetét 1970-ig tárgyalja, több 
másolat készült, s azokat a legkülönfélébb helyeken felhasználták.

Később felmerült az az óhaj, hogy a további idők történetét és a 
jövőre való kitekintést is célszerű és szükséges volna elkészíteni. Ezt 
a munkát Király László végezte el. Ugyanő lektorálta és egészítette 
ki (Gáty, Greiner munkássága) az első részt, valamint jelen munka 
összefoglalását.

Most, 1979-hez képest 20 évvel később, újra elővettük ezeket a 
munkákat, s egy-két kisebb kiegészítéssel útjára bocsátjuk - a két ta
nulmányt egy kötetben. Reméljük, hogy a hazai erdőrendezés törté
nete hasznos olvasmány lesz a mai erdőrendezők és egyéb érdeklő
dők számára.
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2. AZ ERDŐRENDEZÉS CÉLJA, FELADATA, 
FEJLŐDÉSE, TÖRTÉNETÉNEK FORRÁSAI

Az erdőrendezés célja az erdőgazdálkodás olyan szabályozása, 
amely lehetővé teszi, hogy az erdők a megállapított céloknak, rendel
tetéseknek és feladatoknak tartamosan megfelelhessenek. A célok és 
a feladatok megfogalmazása az idők folyamán változott. Az egyes 
korok tárgyalásakor erre visszatérünk.

Az erdőrendezési munka feladata a felvétel időpontjában meglé
vő állapot rögzítése, az elmúlt időszak állapotváltozásainak és gaz
dálkodásának vizsgálata, a jövő gazdálkodásának megtervezése, a 
tervezett tevékenységek végrehajtásának nyilvántartása, és bizonyos 
időközökben az elért eredmények értékelése. A felsorolt munkák el
sősorban az üzemtervekben, valamint az erdőfelügyelet tevékenysé
gében realizálódnak.

Erdőrendezési munkáról hazánkban több mint 200 éve beszélhe
tünk. A korai idők e tárgyú munkái még egyszerűek. Egyes esetek
ben egyetlen lapon található meg a vágásosztásos térkép, a 
területkimutatás és az egyszerű faállomány-leírás, ill. fatömegkimu- 
tatás. Ez időben a munkák tartalmát és formáját a készítők határoz
ták meg. Később mind több információ került az egyre testesebb 
üzemtervekbe. Fejlődtek a felvételezési és feldolgozási módszerek és 
a hozamszabályozás is (vágásosztás; tér-, tömeg- és egyesített sza
kozás; majd képletekre és állománygazdaságra épülő hozamszabá
lyozási módok). Ebben a stádiumban a különböző közületek (állam, 
közalapítvány stb.) és a nagyobb uradalmak már rendeletileg szabá
lyozzák, egységesítik üzemtervezésüket. Megjelennek a formanyom
tatványok is. Több mint száz év óta törvény intézkedik egyes erdők 
kötelező üzemtervezéséről. Azóta az üzemtervek tartalmát és formá
ját hatósági utasítások, útmutatók szabályozzák.

Az erdőrendezés történetének elsőrendű forrásai maguk a külön
böző korából származó üzemtervek és utasítások. A korai üzemter
vekből csupán néhány maradt fenn; a törvények, rendeletek, utasítá
sok legnagyobb része azonban ma is rendelkezésre áll. A korai idők
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forrásai szinte kivétel nélkül a Magyar Erdészeti Oklevéltárban is 
megtalálhatók; a későbbi idők utasításai teljes egészében vagy rész
ben megtalálhatók az Erdészeti Lapokban.

Erdőrendezésünk történetének vizsgálatakor legalább érintőlege
sen szólni kell az erdőrendezéstannak és oktatásának fejlődéséről, 
valamint az egyes korok alapvető fontosságú szakirodaimáról.

A hazai erdőrendezés történetét először Fekete Zoltán foglalta 
össze [1]. Tanulmányában szól az Erdészeti és Faipari Egyetem tu
lajdonában lévő korai üzemtervekről. Részletesen ismerteti az 1880., 
1920. és az 1948. évi üzemtervi utasításokat. Röviden megemlékezik 
az erdőbecslési eljárások fejlődéséről és a legfontosabb hazai szak- 
irodalomról. E munka alapján készült Héjj Szabolcs rövid összefog
lalása [2].

A korai időkre vonatkozóan Lesenyi Ferenc tanulmányai a leg
fontosabb feldolgozások [3, 4]. Hézagpótló Enyedi Jánosnak a diós
győri kincstári uradalom korai üzemterveiről készült dolgozata [5]. 
Jól hasznosíthatók Bedő Albert e tárgyú összefoglalói. A számos ki
sebb jelentőségű tanulmányra a vonatkozó részben lesz utalás [6, 7].
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3. ERDŐRENDEZÉSÜNK KORSZAKAI

A hazai erdőrendezés történetének tárgyalásakor nyolc , többé- 
kevésbé jól elkülöníthető időszakot lehet megkülönböztetni. Ezek a 
következők:
1./ Az erdőrendtartások korszaka, amely a bányaerdőkben bevezetett 

szabályozástól (1565), Magyarország részére kiadott -  általáno
san érvényes -  erdőrendtartásig terjed (1769). Ebben a 200 évig 
tartó időszakban megjelent különböző erdőrendtartásoknak a tar
tamos gazdálkodásra való intézkedéseit az erdőrendezés csírájá
nak lehet csupán tekinteni [8].

2./ Az előzőekben említett -  Mária Terézia által kiadott -  erdőrend
tartás olyan módszereket ismertet és olyan rendelkezéseket tar
talmaz, amelyek már szerény alapot adnak a tervszerű erdőgaz
dálkodáshoz. Gazdasági térképek készülnek, a vágásosztásos 
módszer általánosan ismertté lesz (1769-1801) [9].

3 ./A század elején (1801) jelent meg a hazai közalapítványi uradal
makban lévő erdők felmérésére és megbecslésére vonatkozó 
utasítás, amely már erdőrendezési munkán alapuló gazdálkodásra 
ad lehetőséget [10]. Ez időben már a kincstári erdők jó részére is 
készülnek mind részletesebb üzemtervek. A Selmecbányái Erdé
szeti Tanintézetben megkezdődik az erdőrendezés oktatása [11]. 
A szabadságharc leverése után, 1857-ben a császári és királyi 
nyílt parancs az 1852. évi osztrák erdőtörvény hatályát egész 
Magyarországra kiterjesztette. Az állami erdők üzemtervezése az 
osztrák pénzügyminisztériumi utasítás szerint történt [12]. A ki
egyezés után a pénzügyminisztérium keretében megalakuló ma
gyar kincstári erdőgazdaság egyik legfontosabb és legsürgősebb 
feladatának tekintette a korszerű üzemtervek elkészítését. Ez az 
időszak 1880-ig, az erdőtörvényen alapuló erdőrendezési utasítás 
hatálybalépéséig tart.

4 ./A negyedik időszaknak az 1880. évi 23.374. számú „Utasítás az 
erdőgazdasági üzemtervek készítése iránt” címet viselő rendelet 
érvényességi időtartama tekinthető [13]. Ebből az időszakból
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szép számú üzemterv maradt fenn a törvényhatóságok, megyék 
levéltáraiban. Ez annak köszönhető, hogy a hatóságilag jóváha
gyott üzemtervek egy példányát -  az ún. hatósági példányt az 
erdőtörvény rendelkezése alapján, el kellett helyezni a levéltár
ban. E korszak üzemterveiről a későbbiekben részletesen is lesz 
szó.

5./ Az ötödik időszaknak az 1920. évi 14.500. FM. sz. alatt megje
lent „Erdőgazdasági üzemrendezési utasítás” érvényességi idejét 
vehetjük. Az utasítás a második világháború után már nem került 
alkalmazásra [14].

6.1 A hatodik szakasz a második világháború befejezésétől számítha
tó. A Magyar Állami Erdők Központi Igazgatósága (MALLERD) 
1946-ban erdőleltározást rendelt el, majd 1948-ban kiadta a két 
részből álló ideiglenes „Erdőrendezési utasítás”-át [15], amely 
ugyancsak az erdőleltározásra helyezte a főhahgsúlyt.

7./ A hetedik szakasz az újabb üzemtervezési eljárás bevezetésével 
(1950) kezdődik, és a 100/1955. OEF. sz. erdőrendezési utasítás 
érvényességének lejártáig tart. Erre az időszakra az ún. tervgaz
daság a jellemző. Az erdőgazdasági üzemtervezésnek a népgaz
daság más ágainak tervkészítési módszereihez kellett alkalmaz
kodnia. Ezt az utasítást a 3/1971. MÉM. sz. rendelet helyezte 
hatályon kívül [16].

8./ 1970-ben adták ki az „Útmutató az erdőgazdasági üzemtervek ké
szítéséhez” című, szám nélküli útmutatót, amely 1970. január 1- 
jétől érvényes, és amelyet 1976-ban -  némi módosítással -  újra 
kiadtak [17]. Bár 1986-tól új útmutató szerint folyik az üzemter
vezés, az eljárások számottevően nem változtak. Az erdőrendezés 
eljárásainak fejlesztése folyamatossá vált. Felmerül a probléma, 
hogy az erdészettörténeti munkákban hol zárandó le a múlt. Azt 
az álláspontot fogadták el, hogy a mától visszafelé számított kb. 
egy emberöltőt (25-30 év) -  a közelmúltat -  még nem indokolt 
történelmi múltként tárgyalni. A nyolcadik időszak ezek szerint 
egy még le nem zárult szakasz, melynek első része közelmúltként 
értelmezhető.
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3.1. Az erdőrendtartások korszaka

A tartamos gazdálkodás biztosítására az első nyomot az 1426-ban 
kiadott királyi rendeletben találjuk, amelyben utasítja a zólyomi fő
ispánt, hogy az újonnan felfedezett ólombányák részére a királyi er
dőkből minden évben folytatólagosan más és más részt jelöljön ki 
vágásra, s a kijelölt erdőrészt vágassa ki. A kivágott erdőrészt tilos 
volt felszántani azért, hogy azon újra erdő nőhessen [18].

A második ilyen korai intézkedés az 1564-ben keletkezett, Ferdi- 
nánd király erdőrendtartása, amely ugyancsak a bányaerdők ügyében 
intézkedik. Ez a szolgálati utasítás már részletes rendelkezéseket 
tartalmaz a kinevezett erdőtisztek vezetése alatt álló erdők használa
tára, védelmére és felújításuknak biztosítására [19]. Egy év múlva 
került kiadásra a magyarországi bányavárosok erdőrendtartása [20]. 
A két rendelkezés sok közös vonást mutat, amelyek a következőkben 
összegezhetők:

Az erdőket rendszeresen kell vágni, és a vágásokban rendes és jó 
magfákat kell visszahagyni, hogy azokból mielőbb erdő legyen. Az 
erdőben a munkákat csak az erdészek tudtával szabad megkezdeni, 
és a kivitelezést a helyszínen gondosan ellenőrizni kell. A kitermelt 
faanyagot rakásolni kell és azokról gondosan el kell számolni. A bá
nyák és kohók következő évi faszükségletéről előirányzatokat kell 
készíteni. Az új vágásokban és a fiatalosokban kaszálni és legeltetni 
nem szabad. Az erdőrendtartás utal arra is, hogy azt mindenkinek be 
kell tartania, mert ez nemcsak a kamarának, hanem az egész ország
nak érdekeit is szolgálja.

Nincs most lehetőség a egyes városok, közbirtokosságok és ura
dalmak rendszabályainak ismertetésére, amelyek a tartamos haszná
latot, a felújítást igyekeztek biztosítani. Utalok arra, hogy Tagányi 
munkáiban minderről részletesen is szó van.

14



3.2. Az indulás kora

Az erdők felmérésére, a legrégebbi és legegyszerűbb hozamsza
bályozási módra a XVIII. század második felétől vannak adataink. 
Korábban az erdők pontos kiterjedését nem ismerték, csak kisebb ré
szeit mérték fel egyszerű módszerekkel. Homyik János írja le, hogy 
Kecskeméten a nagy területek felmérésekor egy közönséges szekér 
mindkét első kerekére szalmacsutakot kötöttek, majd elindult a sze
kér és mindegyik oldalról egy-egy ember számolta a kerék fordulat
számát, amelytől a megtett távolság számítható volt. Penyigei szerint 
valószínűleg a debreceni Nagyerdő felmérésekor is eleinte ezt a sík
vidéken alkalmazható módszert használták.

Az erdők kiterjedését úgy állapították meg, hogy az egyes részek 
határainak felvétele után meghatározták az összes területet, ebből le
vonták a nem erdősült területeket, és a visszamaradó számot erdőnek 
tekintették.

A földmérési munkák a kincstári területeken és a szabad királyi 
városokban indultak meg. Penyigei Dénes igen alapos levéltári kuta
tás alapján derítette fel a debreceni erdők felmérését és térképezését. 
Az első térképek az 1771-73. években készültek el, majd folyamato
san történt -  nem kis nehézségekkel -  a munka. Az erdők felmérését 
és térképezését a gyakorlat kívánta meg. A fő cél a határok körvona
lazása, az évi vágások kijelölése, elkülönítése volt. A munkák nem
csak a terület felmérésére, hanem egyúttal a fatömegek becslésére, 
taxációjára is kiterjedtek. A fatömeg becslésére 1/4-től 2 holdig ter
jedő próbaterületeket jelöltek ki, ahol a tarvágást elvégezve pontosan 
felmérték a nyert ölezett fatömeget [20/1].

A liptói kamarai uradalmak erdőmestere részére 1762-ben kiadott 
utasításban olvashatjuk, hogy a kamarai mérnököknek az erdőt 50 
részre kellett felosztaniuk, hogy a vágások pontosan meghatározha
tók legyenek [21].

Muzsnay dolgozatában olvashatjuk, hogy az 1763-65. években a 
zsamócai kincstári erdők felmérettek, „ azokról térképek készíttettek, 
s Querer József besztercebányai és Girsick Xavér János liptóújvári 
erdőmesterek az összes állabokat megbecsülték, és egy állableírás-
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szerű kimutatásban, mely szintén a zsarnócai erdőhivatal irattárá
ban őriztetik, a fanemek és az akkoriban szokásos választékok sze
rint elkülönítve kimutatták úgy a vágható állabok fakészletét, mint a 
fiatalabb állabokból később nyerhető fatömeget. Ezen munkálat né
mileg az üzemrendezés jellegével is bírt. ” Muzsnay megjegyzi, hogy 
a térképekből csak egyetlen szelvényt sikerült megtalálnia [21/1].

Itt kell megemlíteni a Geusau által 1767-ben kidolgozott rendtar
tást is, amely úgy intézkedik, hogy a vágásokra való osztás előtt az 
erdőt meg kell vizsgálni, azután a talaj minősége és a termőhelyi vi
szonyok figyelembe vétele mellett kell megállapítani, hogy a te
nyésztendő fafaj milyen idő alatt éri el a vágásra való érettséget, és 
ennek megfelelően annyi vágásterületre kell az erdőt felosztani, 
hogy amikor az utolsó kerül sorra, az elsőn már ismét vágásra érett 
állományok legyenek [22].

3.2.1. Mária Terézia erdőrendtartása

A hazai erdőgazdálkodás fontos határköve az 1769. évben Mária 
Terézia által aláírt és Magyarország részére kiadott erdőrendtartás -  
A’ fáknak és erdőknek neveléséről és megtartásáról való rendelés 
[23] - , amely két célt tűzött ki:

- „afelnőtt erdőket micsoda rendtartással kell levágni”
- „az ifjú és újjövéseket mi módon kell nevelni”

A rendtartás magában foglalja az erdőrendezés magvát.
A rendtartás szerint meg kell vizsgálni, meg kell becsülni, a lehe

tőségekhez képest fel kell mérni és azután rendszeres vágásokra kell 
osztani az erdőt, és ennek megfelelően kell használni. A felmérést - 
ha lehetséges - a földmérés tudományának segítségével kell végre
hajtani. Az állomány, azaz a fák fatömegét nemenként kell meghatá
rozni. „Azután minden esztendőre bizonyos ölfának és faragni való 
fának száma rendeltessék, míglen az Esztendőknek forgása alatt az 
erdőnek ugyan azon része, a melly legelsőben levágattatott, úgy 
felnyőtt, hogy ismét fejsze alá való legyen; és így az utolsó helynek 
kivágása után a favágást, ismét ott ahol legelsőben elkezdvén, az az 
erdőnek több részeiben is, az Esztendők szerint mindenkor
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folytattassék. ” Végeredményben tehát a hozadékszabályozás legegy
szerűbb módját, a vágásokra osztás alkalmazását rendeli el.

A rendtartás irányelveket ad fafajonként a vágáskorokra aszerint, 
hogy „ vén erős fákat, vagy csak tűzifát kíván-e a tulajdonos Az 
utóbbi esetben a sarjerdő-gazdálkodást is megfelelőnek tartja. Utal 
arra is, hogy a közölt korokat „ nem kell egy szoros és megcsalhatat- 
lan regulának tartani; mert a helynek és a földnek mineműsége sokat 
megváltoztat és a hamar vagy később növésnek megtapasztalá
sa minden erdőgondviselőket és azok urait megtanít, mellyik időbéli 
fák rendeltessenek a szükségre és hány esztendőre kelljen az erdőt 
osztani'9 Ezek a rendelkezések a termőhely szerinti gazdálkodás 
előfutárainak tekinthetők. A rendtartásban az üzemnyilvántartás 
kezdete is megtalálható, mikor úgy rendelkezik, hogy „az e végre 
tartandó könyvben tartoznak mind az esztendőnként vágandó ölek 
számát, rendét, amely szerint kelletik az erdőnek levágatni felje
gyezni ”

A rendszeres gazdálkodást szolgálta az a rendelkezés is, hogy a 
birtok és művelési ág határokat meg kellett jelölni, tíz évenként felül 
kellett vizsgálni, és szükség szerint fel kellett újítani.

A rendelkezés hatásaként az erdők felmérése széles körben folyt. 
A rendtartás a vágásra érettség korára alapított vágásforduló fo

galmának bevezetésével és a földmérési munkák alkalmazásával a 
mai értelemben vett erdőrendezés alapjait rakta le.

A rendtartás nem bírt kötelező erővel. A magánuradalmakban a 
vágásokra való osztás nehézségekbe ütközött.

1770 szeptemberében jelent meg Mária Terézia királynő rendele- 
te arról, hogy a szabad királyi városok erdeikről térképet csináltas
sanak s a vágásokat aszerint intézzék [24].

1774-ben adja ki Debrecen szabad kir. város szabályrendeletét 
erdeinek rendezéséről [25]. Az erdőfelügyelők részére szóló utasítás 
a következőket mondja:
1J A földmérő az ő felsége kegyelmes rendelkezéséhez képest a vá

ros határán lévő erdőket ötven esztendőre ossza el, mely meg lé
vén;

2./ minden esztendőben egy rész vágattasson le.
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3.2.2. A diósgyőri kincstári erdők erdőrendezése

Envedi János a századunk elején (1907-1908) megjelent dolgoza
tában meglehetősen részletes képet adott -  az akkor rendelkezésre 
álló egykori dokumentumok alapján -  a diósgyőri kincstári erdők 
erdőrendezésérőh üzemterveiről [26].

Az első dokumentum a diósgyőri koronauradalmi erdők 3 vágás
sorozatát ábrázoló térkép. Az eredeti térképet egy egri szerzetes 
szerkesztette, a másolata 1772-ben készült.

Az erdőrendezés szempontjából nagy jelentőségű az a térkép, 
amelyet 1779-ben Mogyoróssy Antal, „kamarai irattári járulnok” 
rajzolt. A térképen az erdőterület zöld színre volt festve, amelyből 
szinte karakterisztikusan emelkedtek ki a művészi gonddal kidolgo
zott hegygerincek. A térképen megtalálhatók voltak a szép számú 
helyi elnevezések is (a környező községek megnevezésével együtt), 
és a tartalékolás céljaira kihasított erdőkön felüli erdők két vágásso
rozatra oszlottak. Minden egyes vágássorozat párhuzamos, piros vo
nalakkal 100-100 vágásra volt osztva, amely mindegyikébe már a 
vágás évét írták be, nem pedig a sorozatszámot. A térképlapon táblá
zatos formában az éves vágások területe és a remélt fatömeg is 
megtalálható volt. Az éves véghasználati terület 100 kát. hold volt, 
amelyről 4000 öl, azaz 12.640 fatömeget reméltek; ez tehát kb. 
220 m^/ha véghasználati fatömegnek felel meg. Az 1779. évben 
megállapított tarvágásos kihasználási módot és vágássorrendet nem 
sokáig alkalmazták, miként azt a későbbi üzemtervekben megtalálha
tó korosztály-adatokból rekonstruálni lehet [27].

3.2.3. Az erdészeti alkalmazottak kiképzése

Ebben az időben az erdészeti alkalmazottak kiképzése gyakorlati 
alapon történt. A jelöltnek a megkívánt szakismereteket valamely 
idősebb szakember mellett munkálkodva kellett elsajátítania.

A közalapítványnál előírás volt, hogy a jelentkező fiataloknak 
számtanból és rajzból már annyit kellett tudniuk, amennyi egy térkép 
kidolgozásához szükséges volt. Meg kellett tanulniuk a gyakorlati
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felmérést is. A három év alatt elsajátított geodéziai, erdészeti ismere
tek és gyakorlat megszerzéséről az illetékes erdőmester bizonyít
ványt adott, majd a helytartótanács által kijelölt személy előtt vizs
gázniuk kellett [28].

Mitterpacher a pesti egyetemen a mezőgazdaságtan keretében 
adott elő erdészetet is, de ez már 1785-ben megszűnt. Pete Ferenc és 
Nagyváti János munkái meglehetősen kiterjedten foglalkoznak az 
erdészettel is. Ezek a munkák egyben a hazai erdészeti irodalom első 
megjelenései is. Az erdőrendezéssel foglalkozó megállapításaik a 
rendtartás szintjén mozognak [29].

3.3. A hazai erdőrendezés kialakulásának kora 
(1800-1880)

A hazai erdőrendezés történetének harmadik szakaszát 1800-tól, 
az első magyar nyelvű és általános érvényű erdőrendezési utasítás 
megjelenéséig lehet venni. Ez a 80 éves időszak a hazai erdőrende
zés, üzemtervezés kialakulásának kora. Elején még meglehetősen 
egyszerűek és szinte kivétel nélkül német nyelvűek az erdőrendezési 
munkák. A korszak végére már kialakul -  tartalmában és formájában
-  a modem magyar nyelvű erdőrendezés és üzemterv. Ez időszak 
alatt indul meg az erdőrendezés magas szintű oktatása Selmecen. 
Közben óriási gazdasági, politikai változások is történnek. A job
bágyvilág megszűnik, az erdőtulajdonban nagy változások következ
nek be (úrbéri rendezés). A szabadságharcot követően az állami er
dőgazdálkodás szinte teljesen elnémetesedik. A kiegyezés után vi
szont feléled a magyar nyelvű önálló erdőgazdálkodás, amely az első 
magyar nyelvű, üzemterveket produkálja.

Célszerű ezt a hosszú és eseményekben dús időszakot három 
részre bontani:

Az első alrész a még feudális kor erdőgazdasága.
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A második rész az abszolutizmus, amely az osztrák erdőtörvény
nek Magyarországra való kiterjesztésével és az osztrák üzemterv
készítési utasítás bevezetésével veszi kezdetét.

A harmadik rész a kiegyezés utáni magyar erdőrendezés kora, 
amely az 1880. évi erdőtörvényen alapuló erdőrendezési utasítás 
hatályba lépéséig tart.

3.3.1. A feudális kor erdőrendezése

Az időszak első részére jellemző, hogy az erdőrendezési munká
nak még nincs egységes formája, csupán egyéni elképzelések, rövi- 
debb időszakra kiterjedő hivatali utasítások adják meg a formát, ill. a 
keretet. Általános üzemterv-készítési kötelezettség még nincs.

5.5.1.1. Utasítás a magyar közalapítványi uradalmak erdeinek 
felmérésére és megbecslésére

A bécsi udvari pénzügyi kamara 1800. november 16-án a magyar 
udvari kancelláriával és az udvari fővadászmesterrel közös értekezle
tet tartott a közalapítványi erdők geodéziai felvételéről és az élőfa- 
készlet megbecsléséről szóló utasításról [30]. Ezt követően, 1801- 
ben jelent meg a magyar közalapítványi uradalmakban lévő erdők 
felmérésére és megbecslésére vonatkozó utasítás [31].

A szóban lévő utasítás a bevezetőben leszögezi: a megfelelő gaz
dálkodáshoz ismerni kell az erdő nagyságát, a jelenlegi faállományát 
és az éves fahozamokat. Az utasítás első része az erdőségek felméré
sével és beosztásával foglalkozik. Az utasítás szerint a felmérési 
munkát olyan is végezheti, aki nem járatos az erdészeti tudomá
nyokban, de ez esetben gyakorlott erdész szakembert kell melléje 
adni. Az erdőmestemek a munkát állandóan ellenőriznie kell.

A térképek 3 példányban készültek: fogalmazványi példányban 
és 2 tisztázati példányban, melyből az egyik az erdőgondnokságnál, 
a másik pedig a helytartótanácsnál maradt. A felmérést a határok 
bejárása és jegyzőkönyvi rögzítése előzte meg. A térképeket, ill. a
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csatlakozó leírásokat úgy kellett készíteni, hogy „legalábbis évek 
hosszú során át használhatók maradjanak”. A fafajokat színekkel 
jelölték. A rendelet értelmében a térképeket és leírásokat állandóan 
naprakészen kellett tartani. A térképi beosztást a kerületi erdőmester 
vezetésével kellett elkészíteni, amit a helytartótanács hagyott jóvá. A 
térképhez terület-kimutatás csatlakozott, amelyen részletesen fel 
kellett tüntetni a különböző művelési ágú ingatlanrészeket. A gazda
sági beosztás nyiladékkal való kitűzését csak nélkülözhetetlen eset
ben kellett elvégezni. A következő tíz évi vágásterületek fő irányát 
kellett csak megadni, mert „a több évre már előre kijelölt vágások 
igen ritkán tarthatók be”.

A készült térképet felülvizsgálták, ha hiba volt, a mérnök költsé
gére helyesbítették.

Az utasítás második része rendelkezik az erdőbecslésről. Leszö
gezi, hogy „a fák éretté válása főleg a talajtól és az éghajlattól 
függ”. A vágásfordulót meglehetősen tág határok közt adja meg:

A faállományok fatömegének megbecslését és azok tartamos ho
zamának meghatározását a területnagyság és a holdankénti fatömeg 
összeszorzása alapján rendeli megállapítani. A holdankénti fatöme
get minták segítségével kellett kipuhatolni; a mintákat a három ta
lajminőségnek (jó, közepes, gyenge) megfelelően kellett felvenni. A 
fatömeget egy holdas mintavágások, vagy korábbi nagyobb vágások 
egy holdra átszámított tényszámai alapján kellett kimunkálni, ame
lyet aztán többszörösen ellenőriztek. A kapott fatömegadatokat dif
ferenciált táblázatokba foglalták. Az egyes területek nagyságának és 
fatömegének, valamint a vágásfordulónak ismeretében az egész terü-

tölgy szálerdő 
bükk szálerdő 
nyír szálerdő 
éger szálerdő 
nyár 
Sarjerdő: 
vörösfenyő 
erdei fenyő 
jegenye, luc

40 - 150 év 
70 - 140 év 
20- 50 év 
20 - 40 év 
20- 30 év. 
20- 50 év 
80 - 180 év 
60 - 120 év 
70- 140 év.
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letre meg lehetett határozni a különböző időpontbeli fatömeget, az 
éves vágásterület nagyságát és a várható fatömeget.

Az általános tervben a haszonfa- és a tűzifatörzsek fatömegét 
egybeszámították. Az éves kitermelési javaslatban azonban már kü
lönbséget tettek.

A becslést, ill. annak ellenőrzését csak szakértelemmel bíró erdé
szeti hivatalnok végezhette.

Az ismertetett közalapítványi utasítás hatálya az ország egész te
rületén található közalapítványi erdőkre kiterjedt. Rendelkezései 
megteremtették az üzemtervszerű gazdálkodás alapjait.

3.3.1.2. Kincstári uradalmak erdőgazdasági üzemtervei

A XIX. század elején a kincstári uradalmak erdőgazdálkodására 
is készültek üzemtervek. Ebből az időből kevés üzemtervünk maradt 
fenn, ezeket ugyanis a kincstári és magánuradalmak erdőhivatalainak 
irattárában őrizték és az idők folyamán szinte valamennyi elkalló
dott, megsemmisült.

Tartalmukat, felépítésüket bizonyos mértékig az első hatósági 
üzemtervek őrizték meg. Az első hatósági üzemtervekben ugyanis 
rendszerint utalás van arra, hogy a területekről korábban is készült 
nem hivatalos üzemterv és röviden ismerteti azok tartalmát.

Az egyetem Erdőrendezési Tanszékén őrzött két üzemtervi kötet 
a hradeki (liptóújvári) kincstári uradalomra vonatkozik. Az egyik
1806-1808-ból, az új felvételek szerint átdolgozott példány pedig 
1824-ből való. Nagyságuk 55/70 cm, együttes súlyuk 32 kg. Rovatai: 
a tag és a vágás száma, az állomány betű- és számjelzése a térkép 
szerint, dűlőnév, fafaj és állapot (csak szóbeli jellegzés, pl. jó, köze
pes, rossz, sűrű, kiritkított stb.), az elegyarány nincs számszerűen 
megadva (erre nem is volt nagy szükség, mert az uralkodó fafaj a 
lucfenyő), talaj (szintén durva jellegzéssel), a kor, terület, korosztály 
szerint részletezve és összegezve kát. holdakban és négyzetölekben, 
üresek és tisztások, a jövőben használható erdőterületek, nem hasz
nosítható terület, az I. fordulószaki évi vágásterület, az erdőrészle
tekből kitelő vágások száma, a megítélés szerinti vágási év, a remél
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hető hozadék, a jelenlegi állomány fatömege és a becsült növedék 
szerint holdanként és évenként az I. fordulóban várható hozadék, ok
szerű gazdálkodás esetén az összes korosztályokban kemény és lágy 
fa szerint részletezve, az egyes dűlők hozadéka, az I. fordulóban 
várható fatömeg a vágásokra osztott területen, a tényleges vágás al
kalmával remélhető fatömeg a növedékkel együtt ölekben, három lá
bas hasábhosszúsággal [32].

Az állami tulajdont képező diósgyőri kamarai uradalomról az el
ső üzemtervek 1815-18 között készültek.

Enyedi János [33] ezt az üzemtervet megtalálta. Jelentőségét a 
következők szerint értékelte: „Nincs tudomásom arról, hogy ilyen 
nagyszabású munka ebből a korból még maradt volna fenn. Lehet, 
hogy ez a legrégibb üzemterv az egész országban. Ha volna is már, 
ez a körülmény semmit sem vonna le a szóban lévő üzemtervünk 
történeti értékéből; ellenben ha nincs más, kötelességünkké teszi, 
hogy ezt a történeti becsű munkát féltékeny gonddal őrizzük meg. ”

Enyedi leírásából tudjuk azt is, hogy a kinyitva 103 cm hosszú és 
69 cm széles, 3,5 cm vastag, bőrbe kötött, német nyelvű üzemterv 5 
erdőgondnokság üzemtervét tartalmazta. A szentléleki gondnokságé 
1815-ben, a diósgyőri, parasznyai, újhutai, mocsolyási pedig 1818- 
ban készült. Az üzemterv két részből állt: térképekből és a tulajdon
képpeni gazdasági tervből.

A szentléleki gondnokságról készült, 230 cm hosszú és 168 cm 
széles alaptérképen az erdőt 7 vágássorozatra felosztva ábrázolták. 
Az egyes vágássorozatokról készült külön térképen a vágássorozati 
beosztás kettős piros vonallal és zöld színű római számokkal volt 
jelölve. A vágássorozatot tagokra osztották, amelynek határát egy pi
ros vonal, a számát pedig piros színű római szám jelölte. A tagokat 
erdőrészletekre bontották. A szentléleki kerület 7 vágássorozatában 
34 tag és 470 erdőrészlet volt. A diósgyőri gondnokság 3 vágássoro
zata 12 tagra és ezen belül 386 erdőrészletre oszlott. Az erdőrészletet 
betűvel jelölték.

A szentléleki alaptérképen 14 féle fafajt különböztettek meg. Je
lölték a más művelési ágakat (szántó, rét, legelő, terméketlen), a te
reptárgyakat (folyó, út, híd, mészkemence, akna, szakadék, hegytető, 
gerinc, völgy, vízzáró) és az épületeket. Az állomány 6 korfokozata
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különféle színezéssel volt feltüntetve. Enyedi megjegyzi, hogy ilyen 
részletességgel azóta nem készült erről a területről alaptérkép.

Az átnézeti térképet, amely az előzőekben tárgyaltnak felére ki
sebbített másolata volt, csak 1845-46-ban készítették el.

A tulajdonképpeni gazdasági terv legnagyobb részt nyomtatott 
rovatos lapokat tartalmazott, itt-ott néhány nyomtatás nélküli ív is 
volt közbekötve. Az első oldalon volt a mű címe, amelyet másfél ol
dalas bevezető követett, majd az öt kerület gazdasági tervei követ
keztek. Minden kerület üzemterve a táblázatos kimutatásokból állt. 
amelyeket négy-négy oldalas általános leírás és ismertetés előzött 
meg.

Az általános rész a határok részletes felsorolásával kezdődött, 
majd a tagok határainak leírásával folytatódott. A másik oldalon ro
vatos, de nem nyomtatott kimutatás tárgyalta a területi adatokat mű
velési ágak és az erdők korfokozatai szerint csoportosítva. Ezután 
következett a vágásforduló megállapítása és ennek indokolása vágás
sorozatonként. Minden vágássorozatnak a viszonyoknak megfelelő 
vágásfordulót állapítottak meg. Ez például a szentléleki területen 75- 
100 év között változott.

Az általános rész további oldalain a fahasználatokra és felújításra 
vonatkozó rendelkezések voltak találhatók, vágássorozatonként.

Ezután következtek a nyomtatott táblázatos lapok, amelyek a kö
vetkező adatokat tartalmazták: a felső vízszintes sorban megnevez
ték az erdőgazdaságot és a vágássorozatot, majd felsorolták az abban 
előforduló fanemeket. A függőleges rovatokban a tag száma, az er
dőrészlet jelzése, megnevezése szerepelt. Itt írták le az állományt 
(fanem, kor), a talaj minőségét, a kitettséget; sok helyen azt is beír
ták, hogy a talaj milyen fanem tenyésztésére alkalmas. A területet 
holdakban és ölekben adták meg, a 6 korosztály szerint részletezve. 
Feltüntették azt is, hogy mekkora a fel nem újult vágás, mekkorák a 
tisztások és az erdőtesthez csatlakozó egyéb területek. Rovat volt az 
első vágásforduló alatt vagy mindenkorra kivett területek adatainak 
bejegyzésére is. Megtalálható volt a vágásforduló évszáma, az állo
mány kora a kihasználáskor, a becsült fatömeg a növedékkel együtt a 
kihasználáskor, 3 láb hosszúságú hasáb öl tűzifában, kemény és lágy 
választék szerint elkülönítve, korosztályonként.
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Külön rovatok tartalmazták a fahasználati tervet, terület és fatö
meg szerint.

Minden vágássorozat végén összesítve volt az abba tartozó tagok 
minden adata, az üzemterv végén pedig az erdőgondnokság adatait 
összesítették.

A bevezető részben kellő részletességgel foglalkoztak a megen
gedhető legeltetéssel.

Az üzemterv bevezető részében szó volt a természetes, ill. mes
terséges felújításról. Ez utóbbinál a magvetést és ültetést egyaránt 
alkalmazni kívánta; szólt a pótlások szükségességéről is. A kitűzött 
cél a szálerdő volt, ezért a sarjak kiirtását már a fiatal korban elren
delte. Meglehetősen sokat foglalkozott a legeltetés problémáival, 
elő- és utótilalmakat írt elő, és vágássorozatonként a termőhelynek, 
ill. az állománynak megfelelően állapította meg a vágásfordulót.

A térképre minden véghasználat felvezetését is előírták. Az ösz- 
szes fahasználati és erdőművelési munkákat nyilvántartási könyv 
kimutatásaiba kellett bevezetni. Ennek azonban csak 1837-38-ig 
tettek eleget.

Enyedi ismertetésében a fafaj-megválasztásról, a felújításról, stb. 
még számos érdekes és értékes közlés található. Ezek ismertetésétől 
azonban el kell tekinteni, mert nem tartoznak szorosan az erdőrende
zés, üzemtervezés történetéhez. Utalás van arra is, hogy az üzemterv 
tárgyalta a fatömegbecslési munkákat is, de erre az ismertető - sajnos
- nem tér ki.

Enyedi -  talán leletmentőnek nevezhető -  munkáját a következő 
értékeléssel zárta: „ Úgy hiszem, beigazolódott, hogy az 1818. évi 
üzemtervünk nemcsak gyenge kísérlet, hanem a kritikai méltatást is 
kiálló rendszeres gazdasági terv, amely híven tükrözi vissza azt az 
óriási fejlődést, amelyre hazánkban az erdészeti tudomány 1779-től 
számítva emelkedett. ” Ezzel az értékeléssel ma is egyet kell érte
nünk.
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3.3.1.3. A koronavárosok erdőrendtartása

A koronavárosok 1838-ban kiadott erdőrendtartásában az erdő
rendezéssel kapcsolatosan a következő rendelkezéseket találjuk:

az uradalom minden erdőket földmérők által fö l fog méretni, 
az ekképpen készítendő földdarabokat a maga törvényes útján s 
módján, t.i. megkeresendő megyei alispány, szolgabíró, esküt és me
gyei földmérő urak által megfog hitelesíttetni; annak utána tekintet
be vévén az erdőnek fekvését, kiterjedését, az azokhoz való juthatást 
és a fának természetét s azon időt, amely ezeknek illendő felnövésére 
szükséges, azokat vágásokra, az az bizonyos esztendei részekre, az 
1807-edik esztendei 21-dik törvénycikkely 1-ső §-ában megírt példá
ra oly formán felosztani fogja, hogy esztendőnként abból egy-egy 
vágás felhasználtathasson, az erdőnek többi része pedig sértetlenül 
maradjon.

A rendtartás úgy intézkedett, hogy „ míg az erdők felvétetni, a 
normális rendszabályozás behozatni és a vágások kijelöltetni fog
nak, addig csak kijelölt erdőrészekben lehet fahasználatot fogana
tosítani” [34/1].

3.3.1.4. Magánuradalmak üzemtervei

Ez időből több magánuradalom üzemtervéről is van adatunk. A 
Veszprém Megyei Állami Levéltárban találtam meg azt az erdészeti 
térképet, amely a következő címet viseli: „Földabrossza az gerenci 
uradalomba tartozó I. Táborhely-i II. Kecskeakol-i erdő daraboknak 
1815 esztendő”. A térkép igen szép kivitelű, hálós léptékű. Vonala- 
zással a terepalakulat is jól ábrázolva van. A fafajokat (bükk, cser, 
gyertyán, nyár), ill. a réteket színnel jelzi. A hozamszabályozást a 
készítő egyszerű területosztással oldotta meg. Minden egyes év vá
gásterülete be van rajzolva a térképbe, sőt a tervezett év is megtalál
ható [34].

Az Erdészeti Lapokban jelent meg Kallivoda Andor „ Egy 117 
esztendős erdőgazdasági üzemterv” c. dolgozata, amely egy 1817. 
évben készült üzemtervet ismertet [35]. A Kalliwoda Kelemen
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„erdőszakértő” által készített üzemterv a 36,3 kat.hold nagyságú, 
Csáford községben lévő erdőre vonatkozik. Az egyetlen lapon talál
ható üzemterv térképből, és a gazdasági tervet magában foglaló, 10 
pontos leíró részből áll. Az 1 hüvelyk = 200 bécsi öles térkép gondos 
kidolgozású. A leíró rész 10 pontjának címe a következő:

1. A birtok fekvése, határai, kiterjedése
2. Az állományok részletes leírása, a talaj jellemzése, az eddigi 

gazdálkodás eredményei
3. A vágásforduló és az évi hozamok meghatározása
4. A vágások sorrendje
5. Részletes utasítás a kitermelésre és a választékolásra
6. Vágások tuskói magasságának a szabályozása
7. A felújítás végrehajtásának részletes leírása és szabályozása
8. A mag- és makktermő fák hagyása iránt való intézkedés és a 

makkal való előzetes alátelepítés részletes leírása
9. Az erdő határainak állandósítása, az erdő őrizete
10. A nyiladékok fenntartása.
Az erdőt 60 éves vágásfordulóban tervezték kezelni. Az erdő kis 

terjedelme miatt minden második évben az évi vágás kétszeres terü
letével egyenlő vágást alkalmaztak.

A vágásfelújítással kapcsolatosan az üzemterv a következők sze
rint intézkedett: Miután az erdő jó talaja és az itteni klíma miatt na
gyobb erdőjövedelmet lehet remélni akkor, ha a vágásokat nemcsak 
a természetre bízzuk, hanem mesterségesen is segítségére sietünk, 
azért évenként 4 mérő kocsányos vagy ún. gubacstölgy-makkot kell 
minden tavasszal az akkor már kitisztított vágásba jó férfilépésnyire 
egymástól, elkészített, tág lyukakba 1 hüvelyk mélyen elvetni, egy- 
egy lyukba 2-3 szem makkot rakva és kapával aprított földdel beta
karni.

Jellemző, hogy 1934-ben az akkori tulajdonos úgy nyilatkozott, 
hogy „ez az üzemterv még ma is érvényben van”.
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A második világháború pusztítása után megmaradt iratok a sop
roni levéltárba kerültek. Az üzemterv felkutatása -  sajnos -  nem si
került. Valószínűleg megsemmisült.

Kalliwoda Kelemen erdőszakértő bizonyára nem csak ezt az 
egyetlen üzemtervet készítette. Mások is készítettek hasonlókat. 
Szép feladat volna ezek felkutatása.

3.3.1.5. Fó'erdöfelügyélői állások szervezése

1807-ben négy országos főerdöfelügyelői állást szerveztek, ami 
újabb haladást jelentett. A budai főerdőfelügyelő, Duschek Ferenc a 
beszterczebányai erdők állapotának felülvizsgálatakor intézkedett, 
hogy a következő években a szóban forgó erdőket felmérjék és az 
élőfakészlet becslését végrehajtsák [36].

3.3.1.6. Az erdőrendezés oktatása a selmeci Erdészeti 
Tanintézetben (1809-1847)

Fontos mérföldkő a hazai erdészet történetében az 1808. év: ek
kor hozták létre Selmecen az „Erdészeti Tanintézet”-et, amelynek el
ső, és ekkor egyetlen tanára, Wilckens Henrik Dávid volt. Wilckens 
előadásainak tervezete fennmaradt. A tantervben szerepel az egyes 
fák és egész állományok becslése, a faállományában megbecsült er
dők „tartamos hozamának” megállapítása, a megbecsült erdő szabá
lyozása. Az egész erdő üzemét szabályozó erdőgazdasági üzemter
vek elkészítését is programba vette. Az előadásairól készített jegyze
tekben azonban nem találhatók meg ezek a részek. Ennek valószínű
leg az az oka, hogy a tananyagnak ezt a részét az időközben kineve
zett adjunktusa, Ráth Ignác adta elő [37].

Wilckens utóda Selmecen Feistmantel Rudolf lett, aki 1835-ben 
kapta meg kinevezését. Hamarosan megjelent (1835-1837) négy kö
tetes nagy összefoglaló erdészettana (Die Forstwirtschaft nach ihrem 
ganzen Umfange und mit besonderer Rücksicht auf die österrei- 
chischen Staaten). A könyv alapul szolgált tanári előadásaihoz.
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A tanrend bizonysága szerint az erdőrendezést a három éves stúdium 
utolsó évében adta elő.

Feistmantel könyvében az erdészeti igazgatástant két fejezetre 
bontja: 1. erdőrendezéstanra és 2. erdészeti üzemtanra [38]. Lesenyi 
nyomán a tananyag a következőkben összegezhető:

Az erdőrendezés körébe tartozó teendők és különösen az erdő- 
gazdasági üzemtervek összeállítása megkívánja azt -  mondja Feist
mantel - , hogy az erdők térbeli kiterjedését és fekvését, valamint az 
erdő természeti és gazdasági viszonyait ismerjük.

Ehhez képest az erdőrendezéstanban is elsősorban az erdőbirtok 
határainak megállapításával és megjelölésével, majd az erdők felmé
résével foglalkozik. A felméréshez a mérőasztalt ajánlja, mert ez 
megfelel az erdőgazdaság pontossági követelményeinek. Ahol a ka
taszteri felmérések már megtörténtek, ott a határ- és -  ha lehet -  az 
egyéb fővonalakat is a kataszteri térképről kell átvenni úgy, hogy itt 
csak a belső vonalakat kell az erdőmémöknek felmérnie, amire a 
busszola is jó. Erdészeti térképek léptékéül elsősorban a fél katasz
teri mértéket -  1" = 80° -  ajánlja, de megfelel, mondja, az 1" = 100°- 
es mérték is. Az átnézeti térképek legcélszerűbb léptékének az 1" = 
400°-est mondja. Az erdőgazdaság faállomány-viszonyait az állo
mányleírásban kell föltüntetni, míg az általános természeti és gazda
sági viszonyokról rendszerint az üzemtervnek egy külön fejezetében, 
az általános erdőleírásban kell beszámolni.

Az erdőgazdasági üzemtervek összeállításánál -  mondja azután -, 
ha magánerdőkről van szó, az erdőbirtokos viszonyainak, szükségle
teinek, kívánságainak mérlegeléséből adódó célok bírnak a legdön
tőbb jelentőséggel. Ha állami erdőkről van szó, akkor az állam adott 
feladatai döntőek, míg a községek és a közbirtokosságok erdeiben 
részben ezeknek közvetlen céljaik, részben pedig az állam rendelke
zéseiben megszabott magasabb szempontok bírnak irányt adó jelen
tőséggel.

Minden egyes esetben azonban - mondja - kiváltképpen mérle
gelni kell azt, hogy a legnagyobb kamatjövedelemre vagy a legna
gyobb hozadékra törekszünk-e, és hogy mindezt most azonnal, vagy 
pedig csak későbben kívánjuk elérni.
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Az előbbi bekezdésben elmondottakban már a kapitalizmus kor
szellemének hatása nyilatkozik meg.

A hozadéki és jövedelmezőségi viszonyok különösen foglalkoz
tatták Feistmantelt, annyira, hogy egy külön fejezetben foglalkozik 
az erdőgazdaság e tekintetbeni sajátosságaival. Az adatok tömegének 
alapján vizsgálja az erdőgazdasági hozadék alakulásának viszonyait 
és az ezekre befolyással bíró tényezők - faárak, termelési és kezelési 
költségek, adók stb. - hatását. E fejtegetések eredményeképpen azu
tán összehasonlítást közöl az erdőgazdaságban és a mezőgazdaság
ban felhalmozott tőkék értéke és kamatai között, és összehasonlítja 
az erdőgazdasági és mezőgazdasági bruttó jövedelmek analíziseinek 
eredményét is. Mindezek alapján megállapítja, hogy a mezőgazdaság 
nagyobb jövedelmet nyújt, mint az erdőgazdaság. De nyomban utal 
ezután az erdőgazdasági jövedelmek nagyobb állandóságára a mező- 
gazdasági jövedelmek erős változékonyságával szemben, és hivat
kozik arra, hogy a nagybirtokosok között is találkozott azzal a felfo
gással, hogy csak az erdőgazdaság képes biztos és tartamos jövedel
met szolgáltatni. Majd utal ezután arra is, hogy az erdők a környezet 
légtüneti viszonyaira és ezáltal a mezőgazdasági termelésre is ked
vező hatást gyakorolnak, amihez hozzáfűzi azt a reflexiót is, hogy 
mennyit nyerhetnének Magyarország pusztaságai, ha célszerű erdő- 
telepítésekkel az erdősültségnek egy bizonyos arányát az Alföld tája
in is létrehoznák.

Az üzemmódokra és a vágásfordulókra térve át, annak a különös 
véleménynek ad kifejezést, hogy a használat és a felújítás szempont
jainak egyidejű figyelembevétele mellett a szálerdőüzem kiváltkép
pen csak a tűlevelűeknél és a blikknél alkalmazható, mert a többi, a 
felújítás szempontjából a szálerdőgazdaságnak megfelelő lombfákat 
kevésbé keresik a tűzifatermelésre, hanem inkább az épületfa- és 
szerfatermelésre, és az ehhez szükséges alakjait a fáknak a középer
dőben gyorsabban és biztosabban meg lehet adni. Ezért a középer
dőknek nagy jelentőséget tulajdonít.

A hozamszabályozásnál tekintetbe veendő célok mérlegelésénél - 
mondja Feistmantel - két alapelvre kell figyelemmel lennünk: egy
részt az államgazdaságira, amely szerint arra kell törekednünk, hogy 
az adott területen a lehető legnagyobb fatömeget termeljük, de más
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részt - mondja - figyelemmel kell lennünk arra is, hogy az erdőgaz
daság megfelelő jövedelmet is hozzon. Az első szempont kielégíté
sénél a legnagyobb átlagnövedék elérése a cél, a másodiknál viszont 
az, hogy az erdőtőke és a hozadék között megfelelő százalékos arány 
álljon elő.

A mérlegelendő szempontok tárgyalása után rátér azután magára 
az erdőgazdasági üzemterv összeállítására. Egy ilyen terv magába 
kell hogy foglalja a tértáblázaton, az állományleíráson, az általános 
erdőleíráson, a fatermelési táblázaton kívül a fahasználati tervet, az 
erdősítési tervet és a szükséghez képest az egyéb terveket, úgymint: 
az előhasználati, a mellékhasználati stb. terveket is.

A fahasználati tervre azt mondja, hogy abban - jóllehet a fahasz
nálatokat csak 10-12 évre szabályozzuk benne - a vágások fogana
tosításához mégis nagyobb területet, esetleg 20 évi vágásnak megfe
lelő területet is rendelkezésre kell bocsátanunk azért, hogy az üzem
vezetőnek az évi vágások célszerű kijelöléséhez és vezetéséhez 
szükséges szabad mozgást megadjuk.

Az erdőgazdaság okszerű vezetésének biztosítása természetesen 
az üzemterv és a gazdálkodás revízióját, felülvizsgálatát is szüksé
gessé teszi. De - mondja Feistmantel - ha az üzemterv célszerűen van 
összeállítva, akkor a revízió nem jelent költséges és hosszas munkát, 
úgyhogy egy taxátor egy nyár alatt 10-20 ezer kát. hold erdőnek az 
üzemtervi felülvizsgálatát is elvégezheti.

Ezután következik az erdészeti igazgatástannak második része, 
amit Feistmantel - mint tudjuk - erdőgazdasági vagy erdészeti háztar
tástannak nevez. Az „erdészeti háztartástan”-ban tárgyalja az erdő- 
gazdasági szolgálat személyi és szervezeti kérdéseit, és ebben a feje
zetben találjuk meg az üzemtervi rendelkezések kivitelezésére és az 
ezzel kapcsolatosan a gazdálkodás egész vitelére: tehát az évi favá- 
gatási tervek kidolgozására, a fatermelésre, a termelt anyagok szám
bavételére, értékesítésére, a termelési költségek elszámolására stb. 
vonatkozó részletes utasításokat. Az erdészeti igazgatásban most is
mertetett fejezetét végül is egy kisebb kiterjedésű erdőgazdaság 
üzemrendezési művelete zárja le, mint gyakorlati példa.
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Feistmantel 12 évig tanított Selmecen; 1847-ben távozott onnan. 
Munkássága korszakalkotó jelentőségű. Tanítása nyomán a hazai 
szakemberek megismerték az akkor legkorszerűbb erdőrendezést.

A kincstári erdőknek a XIX. század derekáról fennmaradt üzem
tervei arról tanúskodnak, hogy hazai erdőrendezésünk jól profitált 
Feistmantel előadásaiból. E korból származó üzemterveink a kor 
színvonalán állottak.

Itt emlékezem meg Feistmantel 1854-ben megjelent fatermési 
tábláiról, amelyeket a hazai gyakorlat hosszú évtizedeken át számon 
tartott, ill. alkalmazott is.

Feistmantel távozása után Schwarz Frigyes oktatta az erdőrende
zést a német tanítási nyelvű Akadémián. Wagner Károly 1859-ben 
kezdte meg működését Selmecen: az erdőrendezést mint adjunktus 
adta elő 1859-64 között.

3.3.1.7. Gáty István és id. Greiner Lajos szerepe az erdőrendezés 
fejlesztésében

Nem kapcsolódik közvetlenül az erdőrendezéstan oktatásához, de 
az erdőrendezéstan tudományának hazai fejlődésében betöltött sze
repe miatt feltétlenül ki kell emelnünk további két nevet: Gáty István 
és Greiner Lajos nevét. Utóbbit később id. Greiner Lajos néven em
legették.

Mindketten kiemelkedő tudományos és szervező tevékenységet 
folytattak -  Feistmantel Rudolffal együtt -  az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesületben, illetve az annak keretében 1842-ben meg
alakult Erdészeti Szakosztály munkájában. A Szakosztály vezetője 
Greiner Lajos volt.

Gáty István írásai közül ki kell emelnünk a Tudományos Gyűjte
mény 1833 (szerk.: Horváth István) III. kötetében (23-68. oldal) 
megjelent „Erdei Értekezés, az Urbariális Legelők kiadása ügyében” 
című tanulmányát. Ebben ma is megszívlelendő gondolatokat fejt ki 
az erdők ,jövedelmessé” tételéről: „Minden Erdő, a ’ Birtokosra 
nézve, úgy tekintethetik, mint egy olly Capitális, melly évenként urá
nak több, vagy kevesebb hasznot hoz, vagy hozhat. Mentül nagyobb
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a ’ Kamat, mellyet az illy Tőkepénz nyújt; annál nagyobb a * szorga
lom, a' felvigyázás, az Erdők szeretete, és mívelése? mentül kissebb 
pedig az; annál nagyobb a ’ véle nem gondolás, Erdő pusztítás, és 
a kiirtás. Annyira, hogy tsekély jövedelmek mellett, semmi törvény
nyel sem eszközölhető, hogy az Erdőségek nagy mennyiségben fen  
maradjanak, ’s még kevésbé, hogy szaporodjanak is.

„Az Erdő mívelhetésének feltételei” -  a szerző szerint „A ’ 
Felmérés vagy is az Erdei tartalmas földabrosz, a ’ Taxátió, és az 
értelmes Erdész. ” Az erdő felmérését illetően kiemeli, hogy azt nem 
lehet teljesen a földmérőre -  az „Inzsenérre” -  bízni, mert az egy 
részt: nem tudja megfelelően kialakítani az erdőrészleteket, más
részt: túlzott pontossági igénye miatt túlságosan is költségesen dol
gozik. Megállapítja, hogy „az Erdésznek a ’ földmérésben ön 
practica gyakorlása légyen; külömben a ’ hajszálig pontoskodó 
földmérők keleptzéjébe kerülhet: kik hajszál mérésekkel az Erdei 
föld abroszokat temérdek költségbe keríthetik, ’s a ’ külömben is ta
lán gyengén kamatoló Erdőség hasznait még lejjebb szállítják. ”

Az erdőbecslésről és a fatermésbecslésről (Taxátió) azt mondja: 
„Nem tsak sok Erdő Birtokosink, de még Fő és Vidék Vadászink kö
zött is, kiktől pedig függ még hazánk legnagyobb részében az Erdei 
Rendelkezéseknek böltsessége, igen sokan vagynak, kik, mi légyen a ’ 
Taxátió? nem tudják; és ha annak szükségét, munka módját magya
rázni ’s leírni hallják ’s olvassák is, hasznairól meg nem győzettet- 
nek; sőt némellyek Erdei Charlatánságnak vélik, és tsufolják. Nem 
hitethetvén sem azt el magokkal, sohogy is, hogy az erdők jelen ölfa 
tartalmát kitanulni lehetne; annál inkább, hogy annak jövendő neve- 
kedését is emberi teremtés számba venni képes legyen.}>

Következetesen alkalmazza itt is a bankanalógiát: „ Minden Erdő 
tőkepénz, az esztendei nevekedés pedig kamat. A * melly gazda azt se 
tudja, hány forint tőkepénze van p. o. a ’ Bankban; bizony még keve
sebbé tudhatja, mit követeljen évenként a ’ Banktól: és ha birtokos 
nem tudván évenként mit kérjen, és mindég többet vesz fel, mint az 
évi Kamat, egyszer a ’ tőkepénz is elfogy, és a ' hitelezőnek azt izeni 
a ’ Bank, 'uram, már nints ám se tőkepénz se kamat, mind ki vette 
uraságod. Ennek súlyos következményeit részletesen taglalja. De 
a vágásokra osztást sem tartja megnyugtató megoldásnak, pedig még

33



a legjobban kezelt erdőkben is ez volt akkoriban a hozamszabályo
zás elterjedt módja {„egy két nagy Birtokost kivéve, kiknek Erdeik 
valóban Taxálva is vagynak ”).

Figyelemre méltó a Taxátió leírása, amelyben próbafák döntésé
ről, törzselemzésről és xylometrálásról („vízipróbák”) is szó esik. A 
növedék („ esztendei nevekedés ”) „ a 'fa  nemektől, a ’föld természe
tétől, fekvésétől, climától, az Erdővel való korábbi, és későbbi bá
nástól függvén, és igen nagy külömbözéseknek a ’ természettől alája 
vettetve lévén, nem olly könnyen kitanulható; mint talán sokan vélik 
Sokat is dolgoztak ezen Hártig, Spáth,, és Cotta Urak De úgy lát
szik, hogy nyomozásaik nem közönségesek, hanem csak helybéliek 
lehetnek, ’s így ezt minden erdésznek a ' maga helyhesztetésében ma
gának kell kikeresni, minden környülállásira: mellyet miképen vihes
sen végre, talán más alkalommal az Értekező előadhatja. ” Sajnos 
erre nem került sor. Vagy elveszett. Pedig írja, hogy „Az Értekező- 
nek vannak ugyan magának több száz, sőt (ha a ’ természeti vagy 
practicus vágásokank, a ’ Theoreticussal való öszve hasonlítására 
használt szálfákat is belé számolja), sok ezer részszerént analyzált, 
részszer ént felszámolt szálfák calculussaiból, a ’ föld ’s vidék termé
szetéhez alkalmaztatott olly tabellái, a ’ Tser, Tölgy, Bükk Erdőkre 
nézve, mellyekből minden időszakra (Periódus vagy Turnus) minden 
helyeztetésre az esztendei nevekedés mennyisége könnyű szerrel ki
számolható: de ennek közlése más időre marad. ” Reménykedhetünk, 
hogy valahonnan talán előkerülnek ezek a legkorábbi hazai fatemiési 
táblák.

A továbbiakban Gáty -  első erdész akadémikusunk -  a felsorolt 
német szerzők írásaihoz kapcsolódva -  részben velük és egy Jánik 
nevű hazai vitapartnerével vitatkozva -  részletes számításokkal mu
tatja be az erdőbecslésen és fatermési táblákon alapuló hozadéksza- 
bályozási módszerét.

Greiner Lajos fatermési táblái az erdőrendezési gyakorlatban 
csak átdolgozott formában terjedtek el. Az eredeti -  német nyelvű -  
publikációjuk nemrég került elő (Mészáros Gyula fedezte fel a Zirci 
Apátság irattárában). Címe: „Beitráge zűr Kentniss und Verbes- 
serung des ungarischen Forstwesens und des Forstwesens im 
Allgemeinen” (Adalékok a magyar erdészet -  és általában az erdé
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szét -  ismeretéhez és javításához). Pesten jelent meg két füzetben, 
1839-ben és 1842-ben. Az említett fatermési táblák csupán a függe
lékben szerepelnek, több más melléklettel együtt. Az egész munka 
terjedelme jóval meghaladja a 200 oldalt. Lényegében egy erdő- 
rendezéstani tankönyvről van szó, amely a bevezető három fejezet
ben összehasonlítja a hazai erdészeti viszonyokat Németországéval, 
szól a racionális erdőgazdaság vezetéséhez szükséges erdészeti sze
mélyzetről, végül pedig az erdészeti tudományos ismeretek elterjesz
téséről, majd a negyedik, igen terjedelmes fejezetben ismerteti az er
dő felmérésének feladatait -  kiemelve a mérőasztal előnyeit és az 
erdészeti térképkészítés módszereit -  , a vágásfordulók meghatáro
zását és a hozamszabályozás eljárásait. A második füzetben a kiter
jedt erdőségek üzemtervezésének gyakorlati kérdéseiről, a tartamos
ságról és a hozammeghatározás különböző eseteiről ad ismertetést.

Bár a nyelve német, Greiner Lajos (Ludwig Greiner) művét 
mégis az első magyar erdőrendezéstani tankönyvnek kell tartanunk. 
Nagy kár, hogy kellő feldolgozása és ismertetése még várat magára. 
Greiner Lajost pedig -  aki egyértelműen magyarnak vallotta magát, 
bár neve német származásra utal -  a legnagyobb magyar erdészek 
között kell számon tartanunk.

3.3.2. Az abszolutizmus állami erdőrendezése

3.3.2.1. Az 1852. évi osztrák erdőtörvény

Az 1857. június 24-i császári és királyi nyílt parancs az 1852. évi, 
az osztrák örökös tartományok részére készült erdőtörvény hatályát 
egész Magyarországra kiterjesztette [39]. Az 1. §-a szerint:
„Az erdők felosztatnak:
aj birodalmi erdőkre, tudniillik álladalmi és oly erdőkre, melyek 

közvetlenül az álladalmi hatóság által igazgattatnak; 
b/ községi erdőkre, az az oly erdőkre és faültetvényekre, melyek vá

rosi és falusi községekhez tartoznak;
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c/ magánerdőkre, az az egyes álladalmi polgárok, továbbá különbö
ző szerzetek, kolostorok, javadalmak és alapítványok, végre olyan 
testületek erdeire, melyek magánjogi viszonyon alapulnak.
A jelenlegi országhatáron belül a gödöllői, a visegrádi és 

diósgyőri erdők tartoztak az a/ pont hatálya alá.

3.3.2.2. Osztrák pénzügyminisztériumi utasítás a birodalmi erdők 
felmérésére, becslésére és üzemtervezésére

A birodalmi erdőkre érvényes volt a 10.312. FM. sz. osztrák 
pénzügyminisztériumi utasítás, amely ezen erdők felmérésére, becs
lésére, üzemtervezésére vonatkozott [40].

A rendelet nyolc fejezeten belül 77 pontban foglalta össze az er
dők felmérésére, becslésére és az erdőrendezésre vonatkozó, egy
forma, általános érvényű és mindenütt alkalmazható alapelveket.

Az I. fejezet, általános részben arról intézkedik, hogy a birodalmi 
erdőkben üzemterv szerint kell gazdálkodni, ha eddig nem volt 
üzemterv, úgy először egy hozzávetőleges rendezési tervet kell ké
szíteni.

A hozzávetőleges vagy pontos üzemrendezés során egyaránt ala
posan fel kell deríteni és bizonylatolni kell a fennálló gazdasági vi
szonyokat. E munka során az erdők fekvése, nagysága, beosztása és 
határai a felmérés és térképezés révén kerülnek bizonylatolásra és 
ábrázolásra. Ki kellett térni a talaj- és altalajviszonyokra, a terepala
kulásra, az éghajlatra, a különböző fafajok előfordulására, tenyésze 
tére és növekedésére, az erdősítési viszonyokra, az eddigi kezelésre, 
a korosztály megoszlásra, az üzemi állapotra stb. Fel kellett deríteni 
a vidék igényeit, az eddigi használatokat, az árakat, munkabéreket, a 
szállítási módokat, szolgalmakat, szerződéseket, közterheket, általá
ban mindent, ami meghatározza a gazdálkodást. Lényeges a fakész
letek, a növekedés és hozadék felderítése.

A 3. §-ban a következők szerint határozza meg a gazdálkodás 
célját.
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,,A birodalmi erdőkben folytatott gazdálkodás célja általános
ságban a lehető legnagyobb tartamos anyagi és pénzbeni hozam el
érése, mégpedig az erdők gondos kímélése, fenntartása és ápolása 
mellett.

Ennek során azonban különösen figyelembe kell venni az erdő 
környékén lakók kereseti forrásait és keresőképességét, az állam 
sajátos követelményeit, nevezetesen a haditengerészetnek a szüksé
ges hajóépítő fával való ellátását, a sóbányáknak és valamennyi 
egyéb kincstári bánya- és kohóüzemnek építő-, alapanyagként hasz
nált és tüzelőfa iránti igényének kielégítését, valamint más állami 
vállalkozásoknak a számukra nélkülözhetetlen erdei termékekkel 
való ellátását, azután az erdőknek az egészségre, a termékenységre 
és az országok lakáskörülményeire való befolyását.

A II. fejezet az erdők felmérésével és a térképezéssel kapcsolatos 
rendelkezéseket tartalmazza. Itt van szó a területi beosztás kialakítá
sáról is.

A III. fejezet az állománybecslést tárgyalja. Ismerteti a módszere
ket (kiszámlálásos, mintavételes, összehasonlításos); a fatermési és 
növekedési táblákhoz szükséges adatok gyűjtését, azok felhasználá
sát; a táblákban szereplő gyérítési fatömeg megállapítását.

A IV. fejezet a fafajok, üzemmód, vágásforduló idejének megha
tározásáról, a felújítás módjáról, a használatokról, a szállításról, a 
további feldolgozásról, az üzemosztályok alakításáról intézkedik.

Az V. fejezet a hozamszabályozást tárgyalja. A módszerek ismer
tetése után az apadékok problémájával foglalkozik, majd a várható 
bevételek és kiadások, eredmények ügyében rendelkezik.

A VI. fejezet az egyes üzemtervek elkészítését szabályozza. Fő
leg a fahasználati és művelési tervekről, sorrendiségről szól.

A VII. fejezet az erdőrendezési személyzettel kapcsolatos előírá
sokat rögzíti. Részletesen rendelkezik a rendezési jegyzőkönyvről, a 
területjegyzék elkészítéséről, az állománybecslésről, a növekedési és 
fatermési táblázatokról.

A VIII. fejezet az üzemtervek végrehajtásáról, a nyilvántartásról, 
az üzemterv felülvizsgálatáról és az esetleges hibák kijavításáról in
tézkedik.

37



Az Utasítás vázlatos áttekintése után megállapítható, hogy az 
igen alapos, modern rendelkezés volt, amely alapot adhatott a kor
szem erdőgazdálkodáshoz, erdőrendezéshez. Az előzőekben láttuk, 
hogy hatálya csak a „birodalmi erdőkre” terjedt ki, így viszonylag 
kis területet érintett. Hatása azonban mégsem hagyható figyelmen 
kívül. A mindenki számára hozzáférhető rendeleti közlönyben jelent 
meg, így jó eligazítást, példát adhatott az e területen dolgozó vala
mennyi hazai szakembernek.

3.3.3. A kiegyezéstől az 1880. évi üzem tervi utasításig

Az 1867. évi kiegyezés után a magyar államerdészet a pénzügy
minisztérium keretében alakult meg. A kincstári erdők állapotának 
felderítésével és a jövőre vonatkozó javaslatok elkészítésével Divald 
Adolfot bízták meg. Javaslatai nyomtatásban az Erdészeti Lapokban 
is megjelentek [41]. Az erdőrendezéssel kapcsolatosan a következő
ket tartotta szükségesnek:

„Minden erdőhivatalra nézve tudományos alapokon gazdasági 
terv készíttessék, azazhogy

minden terület erdőrendezési szempontból felméressék; 
az egyes erdőrészekről megfelelő leírás készíttessék; 
az illető fakészletek felbecsültessenek; 
az erdők üzemosztályokba soroztassanak;
minden üzemosztályra nézve fordatartam állapíttassék meg s az 

adatok nyomán az évi tartós fahasználat fatömege kiszámíttatván a 
vágások sorrendje is megállapíttassék;

jövőre nézve a fönntartandó vagy az eddigiek helyett mívelendő 
fanemek s az újraerdősítés módja jelöltessenek meg;

a megállapított gazdálkodási rendszer mikénti végrehajtásának 
nyilvántartása és a becsléseknek a valódi eredménnyel való összeha
sonlítása végett ellenőr könyvek vezettessenek ”

Fentiekből láthatjuk, hogy a terv alapos erdőrendezési munkát 
irányzott elő.
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3.3.3. 1. Erdőrendezés a kincstári erdőkben

Maguk a felmérések az 1869-72. években történtek meg. A jelen
legi országhatárokon belül a diósgyőri és az óbuda-visegrádi erdők
ről készült jelentésben találunk konkrét adatokat a meginduló erdő
rendezési munkákról.

A 47.587 kát. hold kiterjedésű diósgyőri uradalom erdőtiszti lét
számába egy erdőrendezőt javasolt, akinek a szükségnek megfelelő
en négy, ugyancsak a tiszti létszámba tartozó erdőgyakomok segített 
az üzemtervek elkészítésében. Az elvégzendő erdőrendezési munká
kat 11 pontba foglalta össze. Meghatározta a terepi geodéziai és tér
képezési munkákat, a termőhely- és az állományfelvétel módját, a 
hozamszabályozást, a vég- és előhasználatokat, az erdősítést, a mel
lékhasználatokat. Intézkedik az ellenőrködési könyvekről is [42].

Az óbudai-visegrádi koronauradalomnak erdeiről Divald jelenté
sében azt írja, hogy a gazdasági tervek az erdőkre nézve ugyan 1820- 
ban készíttettek, de azt nem tartották be, ill. annak végrehajtását nem 
ellenőrizték [43].

E jelentésekben olvashatunk arról is, hogy a sóvári erdőket [44] a 
budai erdőfelügyelőség 1806-1807- és 1813-1819-ig felmérette és a 
gazdasági terveket is elkészítette. Azonban a tervet sehol sem tartot
ták be, részint mivel a használat kiszámított mennyiségét értékesíteni 
nem voltak képesek, részint pedig mert a rendszeres gazdálkodáshoz 
akkor még az erdőrendezőkön kívül nagyon kevesen értettek, és ami 
a nagy szorgalommal készült, költséges munkálatokat egészen hasz
navehetetlenné tette az az volt, hogy a valódi használat osztagon
ként nyilvántartását teljesen elhanyagolták.

Az 1879. évi XXXI. te. [45] megjelenését megelőző évtizedek 
állami erdőrendezéséről jó összefoglaló képet kaphatunk Bedő Al
bert A magyar királyi államerdők gazdasági és kereskedelmi leírása 
című munkából, amelynek egy fejezete tárgyalja az erdőrendezés 
akkori módját és helyzetét. Bedő ismertetésének lényege a követke
zőkben foglalható össze:

Az erdőrendezés területfelvételi munkáinál a kataszteri térképek
ből indultak ki, ha azok rendelkezésre állottak. Ellenkező esetben az 
országos háromszögelési munkákhoz kapcsolódva készítették el a

39



geodéziai munkákat. Egyes esetekben pedig a XIX. század elején ké
szített erdőrendezési munkálatok alkalmával szerkesztett térképeket 
használták fel, a változott viszonyoknak megfelelő kiigazításokkal.

A síkságon lévő erdőket egyszerű osztóvonalakkal osztályokra 
(tagokra) és vágáscsoportokra osztották fel. A hegységi erdőket gaz
dasági vagy üzemtestekre és osztályokra tagolták, követve a völgyek 
és hegygerincek természetes vonalát. A külső és belső határokat a 
térképen és az erdőkben állandósították. Az állománykülönbségeket 
a fanemek, a kor, az elegy arány, a termőhely és állományjóság sze
rint 1/2-1 kát. hold területig terjedő pontossággal vették fel.

A fatömeget 60 éves kortól kezdve próbaterek segítségével 
számították ki. Minden üzemtestben nagy számú vastagsági osztá
lyok szerint mintafát döntöttek, ugyanakkor a várható épület- és 
szerfa tömegét is meghatározták.

A fiatalabb állományok fatömegének, valamint a folyónövedék- 
nek megállapítása az egyes erdőhivatalok kerületére külön e célra 
felállított fatermési táblák útján történt. A helyi fatermési táblák 
adatait külön e célból végzett munka útján vagy az állomány felvéte
lek során gyűjtötték össze.

Minden osztagra (erdőrészletre) nézve felvették, ill. megállapítot
ták annak területét, fekvését, hajlását, a fel- és altalajt, a termőhelyi 
osztályt, a fák nemét és korát, a fatömeget, a záródást s végül a jelen
legi és jövő növedéket.

A felsorolt adatok alapján számították minden üzemosztályra [46] 
és üzemtestre [47] az egész vágástételt, képletes hozamszabályozási 
móddal. A meglévő és szabályos növedék, a meglévő és szabályos 
készlet, valamint a vágásforduló segítségével számították ki az ún. 
terméstételt, amelyet egybevetettek, a használati százalék [48] segít
ségével levezetettel. A hozamterületet az összesített szakozással dol
gozták ki. A véghasználati, gyérítési és erdősítési terveket minden 
üzemosztályban a legközelebbi 10 évre vagy az első fél fordulószak
ra állapították meg.

A tényleges használatokat tartalmazó ellenőrkönyveket, valamint 
az évi nevezetesebb eseményeket feltüntető ún. eseménytárakat is -  
a kerületi erdőbecslő ellenőrzése mellett -  az illető erdőgondnokság 
erdészete vezette.
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A földadó megállapításához kapcsolódó 1876. évi kataszteri er
dőbecslések során 20 év (1855-1874) használatainak átlagából szá
mították ki az átlagos naturális és értékhozamokat fanemenként, és 
ezen belül választék szerint differenciálva. Ezen munkákhoz az el
lenőrkönyvek elsőrendű források voltak [49].

3.3.3.2. Az Erdészeti segédtáblák megjelenése

E kor szakirodaimának fontos terméke a Divald Adolf és Wagner 
Károly közös munkájaként 1864-ben első, majd 1871-ben második, 
javított kiadásban megjelent „Erdészeti segédtáblák”. A 26 különbö
ző tartalmú táblázat között tekintélyes részt foglal el a jegenyefenyő, 
lucfenyő, erdeifenyő, vörösfenyő, bükk és tölgy fafajokra vonatkozó 
fatömegtáblák, a mellmagassági átmérő függvényében készült vá
lasztékarány táblák és a fatermési táblák (tölgy, bükk, jegenyefenyő, 
lucfenyő, erdeifenyő, feketefenyő, vörösfenyő és tölgy, bükk, nyár, 
éger sarjerdő). A táblák első kiadása az akkor még használatos mér
tékegységekben készült: kát. hold, láb, hüvelyk, köbláb [50]. A fa
termési táblák Feistmantel 1854-ben kiadott fatermési tábláival azo
nosak voltak. Használatukat azzal indokolták, hogy a táblák adatai 
Magyarország erdőviszonyainak általában megfelelnek, és a becs
léskor, s a fatermés kiszámításakor megnyugvással alkalmazhatók.

E kor hazai erdőrendezés történetének vizsgálatakor Greiner La
josról ismételten meg kell emlékezni. Sokoldalú munkásságának 
egyik eredménye volt az az 1873-ban megjelent könyvecske, amely 
a magyarországi Szász-Coburg hercegi uradalom erdőbecslési eljárá
sának és az erdőtérképek rajzolásának alapjait tárgyalta.

Ebben a munkában találhatjuk meg a közel száz évig használt 
„fatermési tábláinak” a szakma széles nyilvánosságának szánt ösz- 
szeállítását. Később (1896-ban) magyar nyelven is megjelentek az 
említett táblázatok a Coburg hercegi erdőrendezőség szerkesztésé
ben, de id. Greiner Lajos adataira való utalással. Ezek között a táblá
zatok között megtaláljuk a 10 eredeti Greiner-féle táblázatot -  átdol
gozott formában, számított, levezetett adatokkal kiegészítve - , to
vábbá az újabb táblázatokat a sarj eredetű tölgy, bükk, gyertyán és
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akác fafajokra. A számítások megkönnyítésére itt már ötéves idősza
kokat alkalmaztak, és a hozamszabályozáshoz szükséges számított 
adatokat is alkalmazták. Bár a bővítést és az átdolgozást a Coburg 
hercegi erdőrendezőség végezte el, bizonyítható az ott alkalmazás
ban lévő ifj. Greiner Lajos hathatós közreműködése. Ezért a 
„Greiner-féle fatermési táblák” elnevezés a teljes táblakészletre is 
jogosan használható.

Greiner Lajos az 1882. évi, német nyelvű munkájában az ura
dalma erdészeti hozamellenőrzésének vezetéséhez adott utasítást 
[51].

3.4. Az első általános érvényű üzemtervi utasítás 
kora (1880-1920)

Az 1879. évi XXXI. te. (erdőtörvény) az első törvény, amely in
tézkedik az erdőrendezésről, ill. az üzemtervkészítésről. A törvény 
17. §-ának rendelkezése szerint az állam, a törvényhatóságok, a köz
ségek, az egyházi testületek és egyházi személyek, mint ilyenek, 
birtokában lévő, továbbá köz- és magánalapítványok és hitbizomá- 
nyokhoz tartozó, valamint közbirtokossági erdőben (ideértve a volt 
úrbéresek erdeit is) a földművelésügyi minisztérium által jóváha
gyott üzemterv alapján kellett gazdálkodni.

3.4.1. Az 1880. évi erdőrendezési utasítás

Az üzemterveknek az erdőtörvény rendelkezéseinek megfelelő 
elkészítéséről az „Utasítás az erdőgazdasági üzemtervek készítése 
iránt” című, 23.374. számú, 1880. évi földművelés-, ipar- és keres
kedelemügyi miniszteri rendelet intézkedett. Az utasítás a Magyar- 
országi Rendeletek Tárának V., VI. füzetében jelent meg. A követ
kező évben teljes egészében az Erdészeti Lapokban is közölték [52].
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A rendelet bevezetőjében az erdőgazdasági üzemtervek célját a 
következők szerint határozza meg: „Az erdőgazdasági üzemtervek 
célja a gazdálkodást akként vezetni, hogy a kihasználás tartamossá
gának (állandóságának) biztosítása, az erdőtalaj termőképességének 
fenntartása és lehető fokozása mellett az erdőbirtok olyan jövedel
met hozzon, amilyen az adott viszonyok közt elérhető, és hogy az 
erdő lehetőleg mielőbb az okszerű erdőgazdaság követelményeinek 
megfelelő szabályos állapotba jusson.”

Az Utasítás az üzemtervkészítési munkát három fő részre tagolva 
tárgyalja:

I. A jelen állapot felvétele
II. A megoldandó feladatok és az elérendő célok
III. Az üzem- és hozamszabályozás.
Az erdőnek állapotára vonatkozóan leírták az erdőgazdaságra 

befolyással bíró általános belső és külső viszonyokat (birtok-, jogi-, 
természeti-, fakelendőségi-, faüzleti-, közlekedési- és személyzeti 
viszonyok, az eddigi erdőgazdálkodás és az erdő jelen gazdasági ál
lapota), s kimutatták az erdőfelmérés és állománybecslés által nyert 
adatokat az üzemrendezés kívánalmai szerint, csoportosított össze
gekben.

Az erdőgazdaság céljának kitűzésénél szem előtt tartandó volt a 
használatok tartamossága, az erdőbirtokos szükségletei és az erdők 
jó karbantartása s okszerű jövedelmezése.

Az üzem- és hozamszabályozás kiterjed a tenyésztendő fanemek 
s alkalmazandó üzemmódok megválasztására, a vágásforduló megha
tározására, a felújítási mód kijelölésére, a terület célszerű gazdasági 
beosztására, az erdőhasználatok, éspedig főhasználatok, előhaszná- 
latok, mellékhasználatok, valamint a felújítások megállapítására, a 
belső kezelés rendezésére és az üzemnyilvántartásra.

A jogi viszonyok közt kimutatták az esetleg még fennálló úrbéri 
szolgalmak és viszontszolgálatok minőségét, terjedelmét és értékét; 
a belső kezelés rendezésére vonatkozó intézkedések közé pedig fel
vették a szükséges erdőkezelési és erdőőrzési személyzet létszámát 
is.

Az üzemtervek hozamszabályozásakor a vágásosztást és a térsza- 
kozást alkalmazták, s így a csupán fakészletre és növedékre alapított
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hozamszámítási módok alkalmazása teljesen ki volt zárva. A vágás
forduló minimuma szálerdőknél 60 évvel, sarjerdőknél 10 évvel volt 
megállapítva. A fordulószakot szálerdőknél 20 évvel, sarjerdőknél 
10 évvel számították.

Területnagyság a kataszteri hold volt és a fatömeget köbméterek
ben fejezték ki.

A rendszeres gazdasági üzemterv tartozékai a következők voltak:
1. Általános erdőleírás; 2. tértáblázat; 3. fatermési és növekvési 

táblák; 4. részletes állableírás; 5. a területek termőhely szerinti kimu
tatása; 6. korosztálytáblázat; 7. a célba vett szabályos állapot kitünte
tése; 8. a korfokozatok átnézete a jelen állapot, az eszközölt térsza- 
kozás és a célba vett szabályos állapot szerint; 9. szabályos fakészlet 
és növekvésének kiszámítása; 10. az általános üzemterv; 11. a részle
tes tarlasztási (véghasználati) terv; 12. a részletes előhasználati terv; 
13. a részletes mellékhasználati terv; 14. a részletes felújítási terv; 
15. a nyilvántartási jegyzőkönyv; 16. a területek nyilvántartása; 17. a 
főhasználatok nyilvántartása; 18. az előhasználatok; 19. a mellék
használatok; 20. a felújítások; 21. az üzem eredményeinek kimutatá
sa; 22. a gazdasági térkép; 23. az átnézeti- és állabtérkép.

Az általános erdőleírásban szabatosan közölték az erdőbirtok je
len állapotát, az erdőgazdaság célját, az erdőnek gazdasági berende
zését s az üzem- és hozamszabályozását, valamint a berendezésnek 
és szabályozásnak indokolását.

A tértáblázatban kitüntették az erdőbirtok területét a következő 
elkülönítés szerint:

1./ Termékeny terület:
a/ erdőterületek (erdősült, tisztás, összesen); 
b/ az erdőbirtokhoz tartozó egyéb terület (ház és kert, szántó 

föld, rét, legelő, havasi térség, összesen);
2./ Terméketlen terület
3./ Összes terület.
A fatermési és növekvési táblákban kimutatták tömörköbméte- 

rekben, 10-10 évi korkülönbségek szerint az 1 kát. holdon szabályos 
állapotban létező fatömegeket, folyó- és átlagnövedékeket, a fakész
let sorátlagát és a használati százalékot. Ott, ahol helyi fatermési
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táblákat nem készítettek, a minisztérium által kiadott „Erdészeti se
gédtáblákéban foglalt, általános fatermési táblákat alkalmazták [53].

A részletes állományleírásban kitüntették a következőket:
1/ osztagszám; 2/ terület kát. holdakban; 3/ termőhelyi viszo

nyok: a/ talaj és kőzet, b/ fekvés és lejtszög, c/ tengerszint feletti 
magasság, d/ termőképességi osztály; 4/ állabjellegzés: a/ fanem és 
elegyarány, b/ fatömeg: kor években, c/ zárlat; 5/ jelenlegi fatömeg 
készlet: a/ holdanként, b/ egészben éspedig fanemek szerint és ösz- 
szesen; 6 /jelenlegi évi növekvés; 7/ mellékállab (elnyomott faegye
dek, fiatalosokban egyes visszamaradt magfák): a/ holdanként, b/ 
egészben; 8/ az üzemtervre vonatkozó megjegyzések; 9/ egyéb ész
revételek.

A területek termőhelyi osztályok szerinti kimutatásában elkülöní
tették a területeket fanem és termőhelyi osztályok szerint, és ki kel
lett mutatni az I. termőhelyi osztályra, teljes záródásra átszámított te
rületet; továbbá tagonként, vágássorozatonként [54] és üzemosztá
lyonként közölték az átlagos elegyarányt, átlagos fatömegkort, átla
gos záródást, átlagos termőhelyi osztályt.

A korosztálytáblázatban az egyes osztagok területeit és fatömeg- 
készleteit korosztályok szerint különítették el. A korosztály ugyan
annyi évet foglal egybe, mint a fordulószak, tehát szálerdőnél 20, 
sarjerdőnél 10 évet, s a táblázatban annyi korosztály fordult elő, 
ahány fordulószak volt a megállapított vágásfordulóban.

A korosztályok sorrendje a legkorosabbaknál kezdődött és a leg- 
fiatalabbaknál végződött. A tisztásokat külön hasábban tüntették fel.

A térszakozás helyességének megítélhetése céljából a területeket 
3 csoportban tüntették ki, éspedig: az elsőben a jelenlegi korfokoza
tok szerint, a másodikban az eszközölt térszakozás szerint, a harma
dikban a célba vett szabályos állapot szerint.

A terület mellett feljegyezték az első csoportban az állományok 
jelenlegi korát, a másodikban a véghasználati kort, a harmadikban 
pedig azon korosztályt, melybe az illető osztag a fordulószak végé
vel jut, ha a kihasználás a szakaszozás szerint történik. Az általános 
üzemtervben minden osztag területe, megbecsült fatermése és átla
gos vágatási kora abban a fordulószakban volt kitüntetve, melybe azt 
a szakaszozás szerint sorozták; az így elkülönített adatok összegezé
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séből kitűnt az egyes fordulószakaszokban kihasználás alá kerülő te
rület és fatermések nagysága.

A részletes véghasználati tervben mindazokat az osztagokat, 
amelyeket az általános üzemterv szerint az I. fordulószakban tervez
tek kihasználni, részletesen tüntették ki, éspedig minden 10 évre 
külön. Itt már a fatermés, fanem és választék szerint volt elkülönítve, 
azonkívül ki volt tüntetve a szabályos fahasználati sorrend s az egy 
évre eső hozamterület és fatermés is.

A részletes előhasználati tervben külön ki voltak mutatva az első 
fordulószakban eszközlendő áterdőlések (gyérítések) és esetleges 
használatok (száraz és széldöntött fák stb.).

A részletes mellékhasználati tervben voltak az I. fordulószakra 
tervezett mellékhasználatok, azok neme és kiterjedése szerint. A 
gyakrabban előforduló és szabályozást igénylő mellékhasználatok: a 
legeltetés, makkoltatás, fükaszálás, alomszedés, kavics- és kőfejtés.

A részletes felújítási tervbe felvették mindazon osztagokat, me
lyekben a legközelebbi fordulószakban erdősítéseket terveztek, és
pedig: a/ azokat az üres területeket, melyek még az első forduló
szakban lesznek kihasználva, b/ a hézagosan erdősült, s ennélfogva 
kiegészítendő fiatalosokat, c/ a rendes kihasználás alkalmával termé
szetes és mesterséges úton felújítandó területeket és beerdősítendő 
tisztásokat. Minden területre nézve megnevezték az alkalmazandó 
fanemet és erdősítési módot, s végül kitüntették az évenként beer
dősítendő területet.

A nyilvántartási jegyzőkönyvet naplóalakban vezették, s az erdő- 
gazdaságban előforduló mindenféle változást feljegyeztek.

A területek nyilvántartásában az erdőbirtok különnemű területei
ben előforduló minden változást feljegyeztek, éspedig a tértáblázat
ból átvett, jelen állományhoz szaporodás- és apadásként.

A tulajdonképpeni üzemnyilvántartásokban előírásképp feltüntet
ték az illető részletes tervekben megállapított fő-, elő- és mellék
használatokat s a felújításokat, lerovásképp pedig a tényleges foga
natosított használatokat és felújításokat. Itt jegyezték fel a tényleges 
használatok értékét, ill. az erdősítések költségeit is.

Az üzem eredményeinek kimutatása az előírás és lerovás egybe
vetésére szolgált, mely minden tizedik évben történt meg.
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A gazdasági térképen külön feltüntették: a/ az illető erdőgond
nokság vagy üzemtest határát; b/ a vármegye és közigazgatási beosz
tások határait; c/ az erdőgazdasági beosztást, éspedig: üzemosztá
lyok, vágássorozatok, tagok és osztagok határait; d/ az erdőbirtokhoz 
tartozó más mívelési területeket, a szokásos színekkel bevonva; e/ 
folyók, patakok, tavak, források, posványos helyek, hegygerincek, 
völgyek, vasutak, állami-, megyei-, községi- és erdei utak, kezelési 
és üzleti épületek, kő- és agyagbányák stb.; f/ terméketlen területe
ket; g/ háromszögelési és egyéb tájékozásra szolgáló pontokat.

Továbbá megjelölték a délvonalat, s a vágásvezetésre fontos szél
irányokat, s beírták az erdőrészek neveit, az osztag-, tag- és vágásso
rozatok számait. Végül ellátták a térképet léptékkel, szín- és jelma
gyarázattal, s a felírásban megnevezték a felvétel idejét, ill. az alapul 
használt térképet. A léptéket nem írták elő, de követelték, hogy a 
térkép oly mércében legyen rajzolva, mely mellett az egyes terület
számításokat és méréseket elegendő pontossággal lehessen eszkö
zölni. A legkisebb alkalmazható mérce: 1” = 200 öl.

Az átnézeti térkép mindazt tartalmazta, ami a gazdasági térképen 
fel volt tüntetve, de kisebb mércében, s azonkívül be voltak rajzolva 
az erdőbirtokon kívül eső oly tárgyak, melyek az erdőgazdaságra 
tájékozás szempontjából fontossággal bírtak. Az állománvtérképen 
az egyes osztagokat az előforduló fő fanemek és korosztályok szerint 
különböző színekkel festették be.

Kisebb kiterjedésű és belterjesen nem kezelhető erdőkre nézve az 
üzemtervek készítésénél jelentékeny egyszerűsítéseket engedtek 
meg. Minden üzemtervnél megkívánták azonban, hogy abban a lé
nyeges és az erdőgazdaságra fontos adatok teljesen és pontosan ki 
legyenek mutatva és a gazdálkodás az ismertetett alapelvek szerint 
legyen szabályozva.

Minden rendszeres gazdasági üzemterv azon kir. erdőfelügye
lőség által, melynek kerületében az illető erdőbirtok feküdt, a hely
színen szerzett tapasztalatok alapján, részletesen bírálat alá került; az 
illető törvényhatóság közigazgatási erdészeti bizottsága által tárgyal
ták, s csak ennek megtörténte után terjesztették fel mindkettőnek 
véleményével együtt jóváhagyás végett a minisztériumhoz. Itt a terv 
minden részletét felülvizsgálták, s ezután a megfelelő jóváhagyási
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záradékkal, mely a minisztériumnak az üzemterv egy vagy más in
tézkedésének megváltoztatására, módosítására vagy miképpen való 
végrehajtására vonatkozó rendelkezését is tartalmazta, az országos 
főerdőmester aláírásával ellátva, visszaküldték oly rendelkezéssel, 
hogy annak egyik példányát az illető törvényhatóság erdészeti bizott
ságánál megőrzésre elhelyezzék, másik példányát pedig a birtokos
nak adják ki.

Minden jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemtervet a 10 évi 
gazdálkodási időszak leteltével az üzemnyilvántartási könyvek, ill. 
rovatok lezárása után, a következő 10 évre szóló főhasználati, 
előhasználati, mellékhasználati és felújítási részletes tervekkel ki
egészítve, a térképekkel együtt bemutatták a földművelésügyi mi
nisztériumnak. Azonkívül minden fordulószak végén részletes 
üzemátvizsgálások (revíziók) készültek.

Az üzemtervek készítésére kiadott miniszteri utasítás lehetővé 
tette, hogy a kisebb erdőgazdaságok üzemtervei egyszerűbb módon 
és alakban készüljenek el, de nem részletezte, hogy az egyszerűsített 
üzemtervek milyen alakban készüljenek és mire terjedjen ki, hogy a 
terv megfeleljen a törvény követelményeinek.

Az üzemterv mikénti elkészítését Belházy Emil kir. főerdő- 
felügyelő példával megvilágított dolgozatot tett közzé az Erdészeti 
Lapokban. Kémend község volt úrbéresei erdejének üzemtervét kö
zölte. A község, illetve az erdő az akkori Esztergom megyének pár
kányi járásában feküdt, 222,75 kát. holdon.

Az üzemterv felépítése, tartalma a következő volt:
Kémend község úrbéresei erdejének üzemterve

(Egy gazdasági térképpel)
I. Az erdő jelen állapota

1. Az erdőgazdasági viszonyok általános leírása.
2. Részletes erdőleírás.

a./ terület (4 tag, 7 osztag, erdőrészlet)
b./ termőhelyi viszonyok
c./ állabjellegzés (állományleírás)
d./jelen fakészlet és növekedés
e./ a korfokozatok jelen felosztása.
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II. Az erdőgazdaság célja és feladata
III. Üzemi és hozamszabályozás

1. Tenyésztendő fanemek, s alkalmazandó üzemmód és forda
2. Felújítási erdősítési feladatok
3. A terület gazdasági beosztása
4. A célbavett szabályos állapot kitüntetése
5. Hozamszabályozás
6. Általános üzemterv
7. A legközelebbi 10 év alatt eszközlendő erdőhasználatok és 

erdősítések
a/ főhasználat 
b/ előhasználat 
c/ mellékhasználat 
d/ erdősítés

8. Belső kezelésre vonatkozó intézkedések 
FV. Üzemnyilvántartás (táblázatosán)

1. Területnyilvántartás
2. Főhasználatok nyilvántartása
3. Erdősítések nyilvántartása
Az üzemterv I-III. pontjában a két osztályba sorolt adatok rövid 

szöveggel voltak találhatók. Elmaradtak a hosszas táblázatok. Az 
üzemnyilvántartásban (IV) kellett évenkénti részletezéssel levezetni 
a vonatkozó adatokat.

Belházy tanulmányát azzal fejezi be: „Azt hiszem, hogy e mun
kákat ha nem is használható minden viszonyok között mintául, 
mindamellett az ily kisebb erdőkre vonatkozó üzemtervek készítői
nek a munkát tetemesen meg fogja könnyíteni”.

Az üzemterveknek az előzőekben említett ún. hatósági példányai 
a megyei levéltárakban a mai napig fellelhetők. Erdészettörténe
tünknek egyik legbecsesebb és legfontosabb dokumentumai.
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3.4.2. Az üzemtervek határidőre történő elkészítésének 
nehézségei

Az 1880. évi erdőrendezési utasítás és annak módosításai hatal
mas lépéssel vitte előre a rendszeres erdőgazdálkodást. A törvény az 
üzemterv szerinti gazdálkodást az akkori ország összes erdőségeinek 
kb. háromnegyed részére tette kötelezővé. A törvény 18. §-ának ren
delkezése szerint a birtokosoknak 5 év leforgása alatt el kellett készí
teni és be kellett mutatni jóváhagyásra az új módon elkészített 
üzemterveket. Ez túlzott követelésnek bizonyult. Csupán az állami 
erdők üzemterve készült el az adott idő alatt, de ezek között is jelen
tős volt a minőségi különbség. Az erdőrendezési munkák megin
dulásakor nem volt annyi képzett és nagyobb gyakorlattal bíró szak
ember, mint amennyire szükség lett volna.

A szakemberhiány jellemzésére ez időben megjelent két hirdetést 
közlök: „ Egy fiatal okleveles erdőtiszt kerestetik, ki az erdőtörvény 
értelmében egy hitbizományi birtokon üzemterv készítésére és a 
munkálatok azonnali megkezdésére vállalkozik Ha a készítendő 
üzemterv hatóságilag jóváhagyatik, az illető erdőtiszt az állandó al
kalmazásra igényt tarthat ” [55].

Az Erdészeti Lapok hirdetési rovatában arra is találunk nemegy 
dokumentumot, hogy az erdők gazdasági üzemterveinek elkészítésé
re zárt ajánlati versenytárgyalást hirdettek [56]. A legkedvezőbb 
ajánlatot tevő versenyző ajánlatának elfogadása után a munkához 
azonnal hozzá kellett látni, és azt megadott határidőre be kellett fe
jezni.

A munkadíjakat két egyenlő részletben, mégpedig az első részle
tet a munkálatok benyújtása, a második részletet pedig a felsőbb el
fogadás után fizették ki.

Bedő Albert országos főerdőmester a millenniumot megelőzően 
felmérte az üzemtervezettség akkori helyzetét. Megállapításai a kö
vetkezőkben összegezhetők [57]:

A rendszeres gazdasági üzemtervek beterjesztésére az erdőtör
vény 18.§-ában megszabott 5 évi határidő 1884. évi június hó 14-én 
lejárt, mindamellett az 1894. év végéig a rendszeres gazdasági üzem
tervek szerint kezelendő erdőknek csak 3.858.056 kát. holdjáról, va

50



gyis 49,54 %-áról hagytak jóvá üzemterveket. Az üzemtervek lassú 
elkészülésének oka főleg abban rejlett, hogy az azok készítésével já
ró terjedelmes munka, részint birtokrendezési és felmérési okok 
vagy más gazdasági körülmények következtében, részint pedig azért, 
mert az ezen munkálatok végzésére alkalmas szakképzett erdőtisztek 
arra aránylag csekély számban vállalkoztak, teljesíthető nem volt. 
Az üzemtervek beterjesztésére kötelezett erdőbirtokosok azonban 
kivétel nélkül igazolták késedelmüket, és ennek alapján az üzemter
vek bemutatására megfelelő időhátralékot is nyertek, és addig is er
dejük használatára nézve ideiglenes üzemterveket állapítottak meg, 
és csupán 438.662 kát. hold erdőre, vagyis az üzemterv szerint keze
lendő erdőnek 5,15 %-ára nem készült el ideiglenes üzemterv. Ezek
ben az erdőkben azonban a használatot az üzemtervek elkészítéséig 
beszüntették. Ily esetekben azonban -  az erdőtörvény rendelkezései 
szerint -  ideiglenes gazdasági terveket állapítottak meg. Ezen ideig
lenes gazdasági tervek megállapításához az adatokat az erdőbirtokos 
szolgáltatta, amelyeket a kir. erdőfelügyelőség megvizsgált; a kir. 
erdőfelügyelőségnek, s az illető erdészeti bizottságnak javaslata 
alapján a minisztérium megszabta a legközelebbi években eszközöl
hető fő-, elő- és mellékhasználatokat s a teljesítendő erdősítéseket.

3.4.3. Kiegészítő, módosító rendeletek az 1880. évi erdőrendezési 
utasításhoz

Az 1880. évi erdőrendezési utasítás kiegészítéséül 1883-ban pót
rendelet jelent meg, amely az erdőbirtok területi kiterjedésének és a 
gazdálkodás belterjességének a foka szerint alkalmazható egysze
rűsítésekkel foglalkozott [58].

A tíz évenként teljesítendő erdőgazdasági üzemátvizsgálási mun
kálatokról 1890-ben jelent meg a miniszteri utasítás.

Az 1879? XXXI te. 17. §-a alapján a 23.374/1880. FM. számú 
végrehajtási utasítás rendelkezett az erdők egy részének üzemterve
zéséről. A 9600/1890. FM. számú utasítás a tízévenként teljesítendő 
erdőgazdasági üzemátvizsgálási munkákról intézkedett. Az utóbbi 
utasítás bevezetője a következőket mondja: „elő vannak sorolva
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azon munkák, melyek a tízévenként eszközölendő üzemátvizsgálá
sok alkalmával teljesítendők; hogy azonban egyfelől az erdőbirtoko
sok tájékozódva legyenek a beterjesztendő üzemátvizsgálási munká
latok szerkesztése iránt, másfelől pedig egyöntetű eljárás követtessék 
azoknak elbírálásánál, szükségesnek tartom részletesen megjelölni, 
hogy ezen munkálatokhoz mit és miképpen kell kitüntetni.”

Az üzemátvizsgálat teendőit az utasítás négy fő fejezetben 
tárgyalja:
I. Áttekintés az üzemterv rendelkezéseinek miként történő fogana

tosításáról c. főfejezet az előírt és teljesített fő- és előhasznála- 
tokat, mellékhasználatokat, felújításokat és erdősítéseket, tárgyal
ja terület (k.hold), fatömeg (m3) és érték (frt, kr) szerinti bontás
ban. Ugyanilyen részletezésben tárgyalja a teljesített, de előírva 
nem volt erdőhasználatokat és felújításokat és erdősítéseket. Az 
előző részletezés szerint ki kellett mutatni az előírt, de nem tel
jesített erdőhasználatokat és felújításokat és erdősítéseket is. A 
továbbiakban vágássorozatonként és összesen kellett az egybeve
tést (több, kevesebb) elkészíteni. Az eltérésekről részletes indok
lást kellett adni. Az üzemátvizsgálási munkának a foganatosítás 
módjáról is részletes, indoklással alátámasztott beszámolás volt a 
következő része. Végül az üzemterv jóváhagyási záradékában el
rendelt munkák (határbiztosítás, tilalmi jelek, erdőkezelés, őrzés 
stb.) miként történt foganatosítását kellett tárgyalni.

II. Az erdő új állapotának jellemzése című főfejezetben az 
üzemátvizsgálat a birtok, a jogi, a természeti viszonyok alakulá
sát tárgyalta. Ebben a főfejezetben kellett a vidék fakelendőségi, 
faüzleti, kereskedelmi, közlekedési és személyi viszonyait tár
gyalni.
Az erdő új állapotának részletes jellemzésekor a munka a terület, 
a faállomány-viszonyokat ismertette. Az utóbbiak esetében a 
használati, az erdősített és felújított területek állapotáról készítet
tek részletes ismertetést. Ugyancsak részletesen kellett foglal
kozni a legközelebbi 10 évben kihasználandó állományok 
(állabok) állapotáról, és összehasonlítást kellett tenni a korfokok 
alakulásáról és a szabályoshoz való viszonyáról.
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III. Változás az erdőgazdaság céljaiban és feladataiban című főfeje
zetbe „elsősorban azon tényezők, melyek ezen változást előidéz
ték, illetve a változásnak indoklása” került ismertetésre.

IV.„Az erdőgazdálkodásnak a következő 10 évre való részletes sza
bályozása” címet viselte. Itt került kimutatásra a változó viszo
nyokhoz képest szükségessé vált gazdasági intézkedések kidol
gozása, mely főleg a használatokra, felújításokra, erdősítésekre és 
egyéb intézkedésekre vonatkoztak.
A megkívántak ismertetése után az utasítás az adatok begyűjtésé

ről, feldolgozásáról szól. A legfontosabb forrásnak a „nyilvántartási 
könyveket” jelöli meg. Megjegyzi, hogy „az összes adatok egyéb 
iránt legszélszerűbben táblázatos alakban mutathatók ki”.

Az üzemátvizsgálási munkarészeket a kir. erdőfelügyelőségeknek 
a nyilvántartási jegyzőkönyvek és helyszínen történt üzemátvizsgá
lással kellett ellenőrizni, ennek megtörénte után került a munkára a 
záradék: megvizsgálta és az adatokat az üzemnyilvántartással s illet
ve a tényleges állapottal megegyezőnek találta: XY kir. erdőfelügye
lő.

Ez a rendelet volt az első, mely magyar nyelven ismertette, illetve 
előírta a revízionális (üzemátvizsgálási) munkák alkalmával elkészí
tendőket [59.]

A gyakorlat rávezette az erdőrendezőket az eredeti utasítás hiá
nyaira, amelyeket újabb rendeletekkel igyekeztek kiküszöbölni. Lé
nyeges újítást hozott az 1906. évi 54.660. FM. sz. rendelettel kiadott, 
meglehetősen terjedelmes utasítás, amelynek legfontosabb intézke
dése a termőképesség szerinti arányosítás eltörlése volt. Ezentúl már 
csak a valódi területtel kellett számolni. így a régi űrlapok egy része 
is felesleges lett, s az üzemterv egyszerűsödött. Az Erdészeti Lapok
ban annak idején közölték a rendeletet és a megváltozott űrlap
mintákat [60].

Gyakorlatias újítása volt az utasítás módosításnak a 
„Nyilvántartási Zsebkönwek” rendszeresítése. Ezekben a kisalakú 
könyvecskékben külön-külön oldalon megtalálhatók voltak a félfor
dulónak erdőrészletei közül azok, amelyekben fő-, előhasználatot 
vagy felújítást terveztek. Az egyes oldalakon teljesítéseket az előírá

53



sok után folyamatosan vezették a, és feljegyezték a helyszíni bejárá
sok észrevételeit is. A két példányban vezetett zsebkönyvek egyike 
az erdőrendezőségé, a másik pedig az erdőgondnokságé volt.

3.4.4. Az állami erdők kezelése

Az 1881. évi államköltségvetési törvény értelmében 1881. január 
1-jétől az államerdők kezelése a pénzügyminisztériumból a földmű
velés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumhoz került át.

Az Erdészeti Lapokban közzétették az erdészet 1881. évi állam
költségvetését is. Eszerint az 1880., ill. 1881. évi előirányzat az er
dőrendezésre 19.636, ill. 26.350 frt volt, ami az „üzleti költségnek”
0,87, ill. 1,16 %-a, az összes kiadásnak pedig csupán 0,65, ill.
0.49.%-a volt. Az indokolás szerint a „kiadás az erdészeti üzem sike
res folytatása érdekében megkívánható erdőrendezési, becslési, fel
mérési, és hasonló el nem halasztható munkálatokra és ezeknek fe
lülvizsgálására okvetlenül szükségeltetik”. Az erdőrendezéssel fog
lalkozó állandó alkalmazottak fizetése a közölt összegen felül volt 
[61].

3.4.5. Az erdőrendezés országos irányítása

Az erdőügyi adminisztráció az idők folyamán többször módosult. 
A századfordulón az erdészeti ügyeket a földművelésügyi miniszté
riumban egy főosztály és négy ügyosztály végezte [62]. A 2. Erdő- 
rendezőségi osztály hatáskörébe tartozott:
1./ az erdőtörvény alapján készült rendszeres erdőgazdasági üzem

tervek jóváhagyása, megváltoztatása;
2./ a kincstári erdőrendezés ügyei: az erdőfelmérés, becslés és az ál

lami erdőkre vonatkozó üzemtervek készítésének vezetése;
3 ./a kincstári erdőművelés, az erdősítési tervek vizsgálata és hely

benhagyása, az erdősítések végrehajtásának ellenőrzése, cseme
tekertek ügyei;
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4./ az országos erdőstatisztika;
5 ./a kincstári erdők favágatási terveinek és a kihasználandó ter

ménymennyiségének megállapítása;
6.1 a kincstári erdők kezelési és üzleti építkezéseinél előforduló épí

tési tervek és azok költségeinek műszaki megvizsgálása;
7 ./az erdészeti meteorológiai állomások és az erdészeti kísérletek 

ügye;
8./ a kincstári erdőrendezőségek összes személyi és dologi ügyei.

Később az ügyosztály feladata lett az erdők törzskönyvének veze
tése is.

A kincstári erdők üzemtervezési munkáit 1881 óta közvetlenül a 
földművelésügyi minisztérium felügyelete alatt álló királyi erdőren
dezőségek végezték. Számuk és székhelyük azonos volt a kincstári 
erdőhivatalokéval. Az első világháború után ezeket nem szervezték 
újra, hanem egyesítették a kincstári erdőhivatallal. A szervezet tehát 
37 éven át működött (1881-1918).

A kincstári erdőkben folyó erdőrendezési munkákról több minisz
teri utasítás intézkedett. Az erdőhivatalok, illetve az azok alá rendelt 
erdőgondnokságok és az erdőrendezőségek együttműködését a 
„fennálló törvények, utasítások és szabályrendeletek alapján a besz
tercebányai m. kir. erdőigazgatóság (Tomcsányi Gyula erdőigazgató) 
által összeállított Szolgálati utasítás” ad tájékoztatást, illetve mihez
tartást [61/1].

Az utasítás megállapítja, hogy „az erdőrendezés célszerű keresz
tülvitelére az üzem és hozam szabályozásánál az erdőgazdaságra 
befolyással bíró b irtok jog ihelyra jzi-, éghajlati-, fatenyészeti-, 
szállítási és értékesítési viszonyok kellő számításba vétele igényel- 
tetik, szükséges, hogy a kezelést teljesítő erdőgondnokok az erdőren
dezőnek a helyi viszonyok megismertetésére minden irányban megfe
lelő tájékoztatással szolgáljanak, másfelől kívánatos az is, hogy az 
üzemtervben előírt gazdasági műveletek foganatosítására hivatott 
erdőtiszt kellőleg tájékozva legyen az üzemterv készítésénél alapul 
szolgált elvekre nézve. Szükséges tehát, hogy az üzem és hozam 
szabályozási tervezetek készítésénél az erdőrendezőn kívül az illető 
kezelő tisztek is közreműködjenek. ”
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„Az erdőrendezőség által az erdőgondnokság berendezésére 
előlegesen összeállított üzemszabályozási tervezetek bizottságilag 
tárgyalandók; a bizottság áll az erdőigazgatóság főnökéből mint el
nökből, az erdőrendező mint előadó, az erdőigazgatóság másod fő 
tisztviselőjéből; az érdekelt, valamint a szomszédos erdőgondnokság 
kezelőiből. A bizottság tárgyalásánál az érdekelt kezelő erdőgond
nok köteles a berendezési terv végleges megállapítása céljából 
netaláni észrevételeit és véleményét kinyilatkoztatni és esetleges ja 
vaslatokat tenni.

„A külső erdőrendezési munkálatokban a kezelő erdőtisztnek te
vékenyen részt kell venni. A külső munkálatoknál az illető kezelő er
dőgondnok mint a helyi viszonyokkal rendszerint leginkább ismerős, 
köteles helyi tapasztalatainál fogva az erdőrendezési személyzetnek 
a helyszínen útbaigazításokat adni, és az erdőrendezési munkát veze
tő erdőrendezőnek esetleges távolléte alatt az erdőrendezési munká
latokra felügyeletet gyakorolni. ”

Az útmutatóban -  a rendeleteknek megfelelően -  intézkedés ta
lálható az állandó erdőgazdasági vonaljelek, jelzőoszlopok felállítá
sa, megőrzése és nyilvántartására, továbbá a véderdő és legeltetési 
táblák („Tilos a legeltetés”) felállítására.

Az útmutató üzemnyilvántartási fejezete mindenekelőtt az üzem
nyilvántartás célját határozza meg. A cél, hogy „minden időben meg 
lehessen győződni arról, vájjon az erdőgazdálkodás megfelel-e 
pontosan a megállapított részletes üzemtervnek, továbbá hogy az 
időközönként újból szerkesztendő részletes üzemterveket akként le
hessen megállapítani, hogy a gazdálkodás az általános üzemtervben 
kiszabott korlátokon túl ne menjen: minden erdőgondnokságra nézve 
üzemnyilvántartási könyv van felfektetve, melyek pontos és lelkiis
meretes vezetése minden erdőgondnokságra nézve a kezelő er
dőtisztek szigorú kötelességévé tétetett.

„A nyilvántartási jegyzőkönyvbe h Aonologikus sorrendben elő
fordulásuk szerint vezetendők be röviden, de érthetőn mindazon 
változások, melyek az erdőbirtok belső vagy külső viszonyaiban 
előfordulnak, és melyek az erdőgazdaságra befolyással bírnak.
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A bejegyzés három tárgyköre a következő volt:
U  „Az üzemterv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó jegyze

tek
2J Időközi változások
3J Az erdőrendezési munkálatban felfedezett hibák vagy hiányok 

feljegyzése.
Be kellett jegyezni az intézkedések mikor és ki által történt vég

rehajtását. A nyilvántartási jegyzőkönyveket az erdőrendezőségnek 
év közben és többször meg kellett vizsgálnia.

A földművelésügyi minisztérium erdészeti osztálya 1883-ban újra 
kiadta az „Erdészeti segédtáblák métermértékre” c. munkát. Szükség 
volt az új kiadásra, mert az 1880 óta készített becslési munkákban 
már csak a méterrendszer szerinti számolás volt megengedett. A ren
delet kimondta, hogy „ az erdők becslésénél a fatömeg holdanként és 
egészben az eddigi 100 köbláb tömörfát tartalmazó normál ölek he
lyett tömör köbméterekben fejezendő k i” Egy normálöl egyenlő 3,16 
tömörköbméterrel.

3.4.6. A magyar nyelvű erdőrendezési irodalom kezdete

Sóltz Gyula a gyakorlati erdőrendezési munkából 1871-ben ke
rült az akkor magyar nyelvűvé váló selmeci akadémiára, és ott 1895- 
ig oktatott. Vadas szerint neve hozzáforrott a magyar erdészeti iroda
lom s a magyar szakoktatás megteremtésének küzdelmes munkájá
hoz. Mint az erdőrendezés, erdőértékszámítás, erdőbecslés, erdészeti 
statisztika és -irodalomtörténet tanára, egész odaadással és szeretet
tel oltotta be e tudományokat, s általában a magyar erdészet fejlesz
tése, emelése iránti hajlamot és igyekezetei a fiatalabb nemzedék 
szívébe [63].

Sóltz Gyula és Fekete Lajos közös munkájaként jelent meg 1882- 
ben első, majd 1893-ban második kiadásban „Az erdőbecsléstan ké
zikönyve”, amely az erdészeti üzemtervek készítésekor alapvető 
fontosságú fatömegbecslési tudnivalókat magyar nyelven először 
foglalta össze.
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Az Országos Erdészeti Egyesület 1882. évi közgyűlésén pályáza
tot hirdettek az „Erdőrendezéstan” kézikönyvének megírására. Pá
lyamű ismételt meghirdetés után sem érkezett be, ezért az 1886. évi 
közgyűlés úgy határozott, hogy megbízza Bölcsházai Belházv Emil 
főerdőtanácsost a kézikönyv megírására. Belházy mögött akkor már 
hosszú évtizedes erdőrendezői munka állt. 1884 óta a minisztérium 
az erdőrendezési ügyosztályának vezetője volt, így irányította az or
szág erdőrendezését. Az évtizedes gyakorlati munkája mellett szá
mos alapvető fontosságú tanulmánya jelent meg az Erdészeti Lapok
ban. Vadas Jenő írta le, hogy Belházy Horváth Sándorral két szűk 
udvari szobában, tikkasztó nyári forróságban, reggel 7-8 órától este 
8-9 óráig dolgozva, hogyan készítette el az erdőtörvényt ás annak 
végrehajtási utasítását, valamint az üzemterv elkészítésének utasítá
sát [64].

A munka: „Az erdőrendezéstan kézi könyve. I. rész: Erdőrende
zés” 1895-ben került ki a nyomdából. A szerző az előszóban jelzi, 
hogy a könyv olyképpen volt megírandó, hogy az egyfelől tan
könyvnek, másfelől a gyakorlatban kézikönyvnek legyen használha
tó. A 688 oldalas első rész kerek egészet képez. A második rész nem 
készült el, mert a szerző időközben meghalt.

Maga a könyv az erdőrendezés fogalmának meghatározása után 
három részre tagolva dolgozza fel anyagát. Az első rész az erdőren
dezés alapját képező tényezőket (a tényleges állapot felvétele; az er
dőgazdaság által megoldandó feladatok és elérendő célok megállapí
tása) tárgyalja. A második rész foglalkozik a tulajdonképpeni erdő
rendezéssel, az üzem- és hozamszabályozással. A harmadik rész 
pedig az üzemnyilvántartást és az időszaki üzemátvizsgálást tárgyal
ja. [65]

Belházy úttörő munkája után 8 évvel jelent meg nagy polihiszto
runknak, Fekete Lajosnak Erdőrendezéstana. Fekete 55 éves volt, 
amikor megkezdte az erdőrendezéstan oktatását a selmeci főiskolán, 
ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy 1903-ra elkészítse 
Erdőrendezéstanát. A könyv előszavában felveti a kérdést, hogy 
szükség volt-e a munka megírására; erre igennel felel [66].

Megállapítja, hogy könyve „sok oly dolgot tárgyal, melyeket az 
eddigi erdőrendezés-tanokban hiába keresünk” A 412 oldalas
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könyvnek kb. egynegyede tárgyalja a szabályos erdő viszonyait kü
lönböző üzemmódok mellett. E tekintetben alapos, úttörő munkát 
végzett. A könyv további részeiben az erdőrendezés előmunkálatait, 
az erdőszabályozást és annak módjait tárgyalja. Közel félszáz olda
lon foglalkozik az akkori rendelkezéseknek megfelelő üzemterv el
készítésének, az üzemnyilvántartásnak és revíziónak kérdéseivel.

Fekete Lajos nyugalomba vonulása után a selmeci Akadémián 
Muzsnav Géza oktatta az erdőrendezéstant. Számos, széles tárgykört 
átfogó dolgozata jelent meg már tanári működése előtt is. Dolgozata
in kívül két könyvben foglalta össze az erdőrendezéssel kapcsolatos 
álláspontját, ill. az erdőrendezést mint tananyagot [67]. Az elsőben, 
az „Erdőrendezésünk fejlesztéséről” c., 1911-ben megjelent könyvé
ben a hazai erdőrendezés terén megoldásra váró fontosabb kérdések 
megtárgyalását tűzte ki célul. Megállapítja, hogy a mű megírásához 
meglehetősen bő anyagot nyújtott 15 évi erdőrendezői és tanári mű
ködése. Sokat merített a külföldi és hazai szerzők, különösen Bund 
Károly munkáiból is. Erdőrendezési rendszerünk legfőbb hibájának 
tartja, hogy az erdő felügyeleti szempontok túlságosan nagymérték
ben jutnak érvényre, és hogy dominál a sablonszerűség. Hiba adódik 
abból is, hogy a fokozatos felújító vágásmódokat, s általában a ter
mészetes felújítást háttérbe szorítják. Hiba a gyérítések szűk keretbe 
szorítása is. Nem fektetünk kellő súlyt az erdő jövedelmezésének fo
kozására, nem használjuk ki az állományok tömeg- és értékgyarapo
dását. Túlságosan nehézkes az adminisztráció. Kifogásolható a vá
gásszabályozási rendszerünk is. Zárószavaiban nyomatékosan utal 
arra, hogy az orvoslásra szoruló hibákat nyíltan és őszintén fel kell 
tárnunk, mert a megismerés alapfeltétele a haladásnak.

Második alapvető munkája az 1912-ben megjelent Erdőren
dezéstan. Ez -  viszonylag rövid idő alatt -  a harmadik e tárgyú szak
könyvünk. A szerző fel is veti: „kérdés, vajon van-e szükségünk 
erre a harmadik erdőrendezéstanra is”. Azzal válaszol, hogy erdő
rendezési rendszerünk, amelyhez pedig a tanítás és a gyakorlat igé
nyeit szolgáló magyar erdőrendezéstannak többé-kevésbé alkalmaz
kodnia kell, a két korábbi mű megjelenése óta bizonyos módosításo
kon ment keresztül, és még számos olyan lényeges módosításra szo
rul, amelynek az erdőrendezéstan keretében való tárgyalása hazai
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erdőrendezésünk további fejlesztése érdekében szintén kívánatos. A 
könyv elméleti és gyakorlati részből tevődik össze.

Az elméleti részben az erdő szabályos állapotáról, az erdőrende
zési előmunkálatokról, az erdőgazdaság szabályozásáról, a nyilván
tartásról és az üzemátvizsgálásról (revízió) szól. Az alkalmazott 
részben a gazdasági tervek készítéséről, a nyilvántartás módjáról és 
az üzemátvizsgálási munkák tartalmáról s teendőiről ír. Szükséges
nek tartja egy olyan munkarész folyamatos vezetését is, amelyben az 
általános viszonyok, történeti hatások, a gazdasági szabályozás főbb 
adatai, valamint a gazdálkodás eredményei is megtalálhatók.

3.5. A két világháború közötti időszak

3.5.1. Az 1920. évi erdőrendezési utasítás

Az Erdészeti Lapok 1920. évi júliusi számában névtelenül jelent 
meg „Az új üzemrendezési utasítás ismertetése” c. cikk, amely a kö
vetkező megállapítást teszi: „Az új utasítás amellett, hogy egy fejlett 
gazdaságnak az erdőrendezés irányában támasztható minden igé
nyének megfelelni igyekszik, egyúttal a czél veszélyeztetése nélkül 
megengedhető legnagyobb egyszerűségre törekszik ” [68].

Az ismertető részletesen tárgyalja a még meg nem jelent rendele
tet, majd a hozamszabályozással kapcsolatosan megállapítja, hogy 

a tartamosságot nagy vonásokban a jelen korosztályviszony 
alapján biztosítja, anélkül, hogy a tagokat a szabályos állapotról al
kotott valamely eszményképnek megfelelően szakokba sorozná, ami 
az ún. szakozási módoknál eddig a gazdaságot kedvezőtlen módon 
megkötötte. Ezért azon módok közé sorozható, amelyeket az 
újabbkori erdőrendezés mint ,, Korosztálymódszereket ” ismer 
(Altersklassenmethoden).

Az ismertető megállapítja azt, hogy az új utasítás emellett a 
legközelebb használat alá veendő faállományok megválasztásánál a 
statikai és felújítástechnikai értelemben vett állománygazdaság elveit 
érvényesíti. Nem nevezhető tehát tisztán állománygazdaságnak, mert
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ennél nagyobb súlyt helyez a tartamosság biztosítására és nem al
kalmazza az elméleti pénzügyi vágásfordulót, hanem, az újabbkori 
külföldi erdőrendezési utasításokhoz hasonlóan, a korosztálymód- 
szemek nevezett eljárást követi.

Végül jelzi, hogy „A földmívelésügyi miniszter az új erdőrende
zési utasítással kapcsolatosan a törvényben üzemtervszerű kezelésre 
utalt erdők határainak megjelölésére és fenntartására, valamint az 
erdők felmérésére nézve, utasítást adott ki.

Az Erdészeti Lapok szeptemberi számában a Hivatalos Közlemé
nyek rovatában találjuk meg „A m. kir. földművelésügyi miniszter 
1920. évi május 6-án kelt, 14.500. számú rendelete az új erdőrende
zési utasítás életbeléptetése tárgyában” című, Kaán Károly által alá
írt rendeletet, amely hatályon kívül helyezi az 1880. évi 23374. és az 
1890. évi 9600. számú utasításokat, és egyben elrendeli, hogy 1921. 
január 1-jétől az esedékes új üzemterveket már az új utasítás szerint 
készítsék. A rendelet azt is szabályozta, hogy a jelen folyó félfor- 
dulószaknak (10 évi időszak) leteltével minden erdőbirtokról új, 
rendszeres erdőgazdasági üzemtervet kell készíteni [69].

A 16.523/1920/I/B/4. FM. számú körrendelet az üzemtervek 
alapjául szolgáló főbb gazdasági elvek előzetes bemutatásáról intéz
kedik [70].

Az üzemterv gazdasági beosztására, alapelveire (fanemek, üzem
módok, vágásforduló, felújítási és erdőművelési eljárás) nézve hely
színi bejáráson alapuló jegyzőkönyv készült, amelyet az erdő
felügyelőség útján a földművelésügyi miniszterhez kellett jóváha
gyásra felterjeszteni. A jóváhagyási jegyzőkönyvet az elkészült 
üzemtervhez mellékelni kellett.

„Az új erdőrendezési utasítás ismertetése és méltatása” címmel 
1920. november 1-jén az Országos Erdészeti Egyesületben Fekete 
Zoltán előadást tartott, amelyet az Erdészeti Lapok is közölt. Az elő
adás bevezetésében megállapítja, hogy az 1880. évi erdőrendezési 
utasításnak hatályon kívül helyezésekor méltó kegyelettel és elisme
réssel kell megemlékeznünk azokról a szakférfiakról, akiknek úttörő 
munkája erdőrendezésünk későbbi fejlődésének ezt az alapját meg
vetette [71].
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Az új utasítás előszavában rögzíti, hogy az üzemrendezés célja: 
világos és átnézetes képet nyújtani az erdőgazdaság jelenlegi viszo
nyairól és az erdők jelen állapotáról, továbbá megállapítani azokat a 
főbb irányelveket, amelyek alapján a gazdálkodást szabályozni kell; 
célja megszabni a hozadék mértékét, és a legközelebbi jövőre elké
szíteni a részletes gazdasági terveket. Feladata végül gondoskodni az 
előírások végrehajtásának biztosításáról és a gazdasági eredmények 
nyilvántartásáról.

Maga az üzemterv -  a szöveges részen kívül -  a nyilvántartások
kal és a revizionális kimutatásokkal együtt mindössze 14 mintát 
foglalt magában:

I. Területkimutatás, egyúttal területnyilvántartás
II. Fatermési táblák
III. Részletes erdőleírás, korosztálytáblázat és vágásterv
IV. A fanemek, -termőhelyek és a sűrűségnek a korosztályok

ban való eloszlását feltüntető grafikon
V. Termőhelyek átnézete, korosztálytáblázat és általános vá

gásterv
VI. Részletes főhasználati terv és nyilvántartás
VII. Részletes előhasználati terv és nyilvántartás
VIII. Mellékhasználati terv és nyilvántartás
IX. Részletes felújítási terv és nyilvántartás
X. Útépítési terv és nyilvántartás
XI. A tényleges főhasználat egybevetése az előírással
XII. A tényleges előhasználat egybevetése az előírással
XIII. A becsült fatömeg összehasonlítása (egybevetése) a tény

leges eredménnyel
XIV. A kihasznált területek megállapítása. A gazdasági térképek.
A rendes fogalmazási ívnagyságra csökkentett alakja is haladást 

jelentett a régi, nehezebben kezelhető, nagy formátumhoz képest. 
Megtervezésében sok tekintetben alkalmazkodott a bajor erdőrende
zési utasításhoz.
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A 14.500/1920. FM. számú „Erdőgazdasági üzemrendezési utasí
tás” miután az erdőgazdasági üzemrendezés célját meghatározta, a 
követendő eljárást az alábbi kilenc fejezetben foglalja össze:

I. Külső és belső határok megállapítása és biztosítása
II. Az erdő jelen állapotának leírása
III. Állandó gazdasági beosztás
IV. Felmérés, térképezés és területszámítás
V. Ajövőbeni gazdaság alapelvei
VI. Üzem- és hozamszabályozás
VII. Üzemnyilvántartás
VIII. Az erdőrendezési mű megújítása
IX. Alaki kivitel.
Az I. fejezetben jelzi, hogy a külső határok megállapítására és 

biztosítására külön utasítás intézkedik. A belső határok állandó je
lekkel való biztosítását csak egyes esetekben tartja szükségesnek. 
Célszerűnek tartja az üzemterv készítését megelőzően megvizsgálni 
a birtokon belüli területcseréket.

A II. fejezetben először megadja azt, hogy minek alapján, miként 
kell az erdőrészleteket elkülöníteni. A részletes erdőleírásnak tartal
maznia kell a termőhely, a faállomány, a fatömeg és növedék alaku
lására vonatkozó adatokat.

Az általános erdőleírás foglalta össze az erdőbirtok természeti, jogi, 
közigazgatási, erdőgazdasági, fakelendőségi és személyzeti viszonyait. 
Ennek megfelelően az általános erdőleírás beosztása a következő: álta
lános birtokviszonyok, termőhelyi- és fatenyészeti viszonyok, erdőká
rosítások, eddigi gazdálkodás és ennek eredményei, a gazdaságra befo
lyással bíró egyéb tényezők, a jö vő gazdasága, üzemnyilvántartás és az 
üzemterv időszaki átvizsgálása és megújítása.

Az állandó gazdasági beosztással foglalkozó fejezetben a tagok, 
dűlők és gazdasági osztályok (üzemosztályok) kialakulását ismerteti.

A jövőbeli gazdaság alapelveit tárgyaló fejezetben a tenyésztendő fa
fajokról, az alkalmazandó üzemmódról, a vágásfordulóról, a felújítás
ról és az erdőnevelési szabályokról szóló megállapításokat tárgyalja.
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Az üzem- és hozamszabályozás című fejezetben a szabályos vá
gásrend, a vágáscsoportok, a vágássorok, az elkülönítő vágásrendhez 
vezető gazdaságos átmenet egyéb eszközeit határozza meg. Az utasí
tás szerint a fősúlyt mindig az első fordulószaki hozamterület megál
lapítására kellett fektetni. Ugyanebben a fejezetben intézkedik a 
részletes főhasználati tervről, az évi fahozam megállapításáról, to
vábbá a részletes előhasználati-, mellékhasználati-, felújítási- és út
építési tervről, s végül az üzemmód-változtatásról.

Az üzemnyilvántartás a jogi- és birtokviszonyokban, a természeti 
és gazdasági állapotban bekövetkező jelentősebb változásokat, ese
ményeket kellett hogy tartalmazza. A területnyilvántartás a területi 
változásokat, az egyes tervek -  fő- és előhasználat stb. -  pedig ezek 
végrehajtását jegyezte fel.

Az üzemterv 20 éves érvényű volt, de a tízévenkénti üzemátvizs
gáláskor az üzemnyilvántartásokat lezárták, egybevetették az elő
írással és annak utána végrehajtották a szükséges helyesbítéseket.

Az erdőbirtok határainak biztosításáról és a felmérésről külön 
utasítás rendelkezett.

A részletes erdőleírásban új az átlagos magasság rovata. Ennek 
különösen a termőhelyi osztály helyes megállapítása szempontjából 
volt fontossága. A Feistmantel-féle, elavult fatermési táblák helyett 
korszerűbb, esetleg helyi fatermési táblák használatát javasolta. A 
fatömeget csak a vastagfára mutatja ki, ennek általánosítása kifogá
solható. A fatömegbecslésre nézve különben üdvös intézkedéseket 
tartalmaz. Határozott hibája, hogy a fatömeget és a növedéket csak a 
vágás alá kerülő faállományokra nézve adja meg. Ez -  bár egysze
rűsítés -  a régebbi gyakorlathoz képest mégis visszaesést jelent. El
vesztette a megbízható alapokat az erdők fakészletének és növedé- 
kének megállapításához. Ennek káros következményei később or
szágos viszonylatban is igen érezhetőkké váltak.

A gazdasági beosztás tekintetében szakít a régi rendszerrel. El
törli a vágássorozatok alakítását, és a tagok terjedelmének a forduló
szaki területhez alkalmazkodó kiszabását. Kisebb tagokat alakít, a 
fennebbi megkötöttségektől függetlenül. Ez feltétlenül jelentős hala
dás volt. Célszerű újítás továbbá a nyilvántartások egyesítése a rész
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letes tervekkel s az erdőkészletek szerinti nyilvántartások régi alak
jának megszüntetése. Ez is munkamegtakarítással járt.

Az üzem- és hozamszabályozásra vonatkozó rész keretében, bár 
megnevezetlenül, az állománygazdaság mellett foglal állást „az 
olyan gazdasági osztályokban, amelyekben a korosztályok eloszlása 
közel áll a szabályoshoz”. Egyébként, de tisztán csak tájékoztatás 
céljából, a térszakozásnak megfelelő mintát ad. Új mintája az üzem
tervnek az „útépítési terv”. Sok, tökéletlenül feltárt erdőségünkre 
való tekintettel, ebben is haladást kell látnunk.

A földművelésügyi minisztérium az 1927-1934. évek között négy 
füzetben adta ki az „Erdészeti Statisztikai Közlemények”-et. A IV. 
füzetben található „XXIV. A jóváhagyott erdőgazdasági tervek szá
ma törvényhatóságonként 1932.” című táblázat szerint összesen 
3073 db üzemterv volt akkor, amely az összes erdőterületnek 54 %- 
át ölelte fel. Az erdőtörvény 17.§-a alá eső erdőbirtokok 97 %-ára, 
az egyéb területeknek csupán 7,5 %-ára volt üzemterv [72].

Az 1920. évi erdőrendezési utasítás megjelenése után a magán
uradalmak erdőrendezési munkáival, az üzemtervek elkészítésével -  
a nagyobb uradalmak esetében -  rendszeresített erdőrendezőségek 
foglalkoztak, kisebb uradalmakban az erdőtisztek készítették el az 
üzemterveket, nem volt ritka az sem, hogy „önálló foglalkozást űző 
erdőmémökök” vállalták el az egyes uradalmak üzemterveinek elké
szítését.

Az Esterházy hercegi hitbizomány azon uradalmakba tartozik, 
amelynek erdőrendezősége volt. A hitbizomány „Szabályzata” 8. §-a 
a következők szerint rendelkezik az Erdőrendezőségről [72/1]:

„Az erdőrendezőség erdőrendezőségi ügyekben az erdőigazgató
ság végrehajtó szerve.

Feladata általában véve az erdőgazdasági üzemi egységeknek 
hosszabb időszakra előre megállapított és az erdőfelügyeleti hatóság 
által jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemterv szerinti kezelését 
biztosítani. Az üzemtervek készítője a központi üzemnyilvántartások 
és az időszaki üzemátvizsgálások előadója, véleményező és ellenőrző 
szerv minden oly ügyben, amelyben a hitbizomány az erdőrendészeti 
hatóságoknak számot adni tartozik.
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A magyarországi erdőrendezőség működési területét a magyaror
szági erdőbirtokok képezik, a burgenlandi erdőrendezőségét pedig a 
burgenlandi erdőbirtokok képezik

A magyarországi erdőrendezőség székhelye mindenkor azonos az 
erdőigazgatóság székhelyével, míg a burgenlandi erdőrendezőségé a 
burgenlandi erdőfelügyelőségével

Személyi ügyekben az erdőigazgatóságnak van alárendelve s 
munkaprogramját az erdőigazgatóság szabja meg.
1. Az erdőrendezőség különleges munkakörét képezi az egyes erdő

gondnokságokkal karöltve az erdőhatárok rendezése, hiányzó, 
vagy elveszett határjelek felkutatása, a területi foglalások vissza
szerzését célzó eljárások megindítása, határjelek kijelölése és 
nyilvántartása.
Az illetékes erdőgondnokság vezetőjével fe l van jogosítva a szom
szédokkal egyezség útján eszközlendő oly határkiigazításokra, 
amelyek 0,1 kát. holdat meg nem haladó területváltozást okoznak 
Nagyobb területváltozást okozó kiigazítási tervezetről jegyző
könyvet vesz fel, amelyben a központi igazgatóság jóváhagyásá
nak fenntartása mellett a szomszéd birtokosokkal megállapodást 
köthet. Ennél az eljárásnál mindenkor figyelembe veendők a ha
tóság idevonatkozó rendelkezései.

2. Vezeti az erdőgazdaság kezelési területeinek nyilvántartását.
3. Előkészíti a szükségessé vált művelési ágváltoztatásokra vonatko

zó hatósági kérvényeket.
4. Őrzi az erdőterületek kataszteri térképeinek és birtokíveinek rá

bízott gyűjteményét s azt a hiányzó másolatok fokozatos beszerzé
sével a költségelőirányzat keretein belül kiegészíti.

5. Kötelessége a leltárban lévő műszaki felszerelést jókarban tar
tani és annak kiegészítéséről a költségelőirányzaton belül gon
doskodni.

6. Az erdőhatóság által elkészíteni rendelt üzemtervek főbb gazda
sági elveit előzetes jegyzőkönyvbe foglalva, még a hatósághoz 
való felterjesztés előtt, az erdőigazgazóság útján jóváhagyás vé
gett előterjeszti.
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Az üzemtervek szerkesztésénél az ezen előzetes jegyzőkönyvben 
foglalt elveken kívül általában a legnagyobb tiszta jövedelmen 
alapuló és az egyenletesen tartamos üzemfolytonosságot köteles 
irányadónak tekinteni.

7 Őrködik a felett, hogy az erdőgondnokságok által évenként felter
jesztett favágatási tervek és erdőművelési előirányzatok az 
üzemtervi előírásoknak megfeleljenek
Ugyancsak ellenőrzi az üzemnyilvántartások alapján az üzem
tervi intézkedések végrehajtását és betartását s erről az erdő- 
igazgatóságnak jelentést tesz.

8. Az erdőrendezőség az üzemnyilvántartások helyszíni felülvizsgá
lata után elkészíti az évtizedenként esedékes üzem átvizsgálásokat 
és a hozzájuk tartozó beszámolókban bírálatot ad a legutóbbi év
tized gazdasági tevékenységéről s a levont tanulságok alapján a 
későbbi gazdasági előírásokat ezeknek megfelelően módosítja.

9. Az erdőrendezőség munkakörébe utaltatnak fentieken kívül a te
rületcserék, hozzácsatolások, elcsatolások, művelési ágváltozá
sok, az erdőgazdaság beosztását, vágás szabályozását érintő 
ügyek, a vágás áthelyezések, fahasználati engedélyek és mind
azon ügyek, amelyekben az erdőigazgatóság az erdőtörvény ren
delkezései szerint az állami erdészeti felügyeleti hatóságoktól en
gedélyt kérni, avagy annak jelentést tenni tartozik.

10.Mívelési ágváltozásokat részletes adatok alapján kataszteri ki
igazítás céljából az illetékes kerületi felügyelőségnek tartozik 
bejelenti.

11. Köteles mindazon mérnöki és felmérési munkálatokat elvégezni, 
amelyekre az uradalom egyéb területein is utasítást kap.

3.5.2. Az 1935. évi IV. te. Az erdőkről és a természetvédelemről

Több éves vita után született meg .Az erdőkről és a természetvé
delemről” szóló 1935. évi IV. te., amely 1935. augusztus 1-jével lé
pett hatályba [73].
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A törvény IV. fejezete ,,Az erdőgazdasági üzemtervek” címet vi
selte. A 31. § kimondta, hogy a törvény hatálya alá eső minden erdő
ről határidőn belül erdőgazdasági üzemtervet kell készíteni, s azt 
hatósági jóváhagyásra be kell mutatni. A törvény kimondta azt is, 
hogy az üzemterv elkészítését, valamint az üzemrendezési külső fel
vételeket csak erdőmémök végezheti. A jóváhagyott üzemtervtől el
térni nem volt szabad, de az üzemtervet az erdőtulajdonos indokolt 
kérelmére a jóváhagyó módosíthatta. Az üzemtervtől eltérő használat 
is engedélyezhető volt. Az általános üzemtervkészítési kötelezettség 
törvénybe iktatásával a szakemberek régi kívánsága teljesült. Ez 
nagy haladás volt, ilyen eredménnyel kevés ország dicsekedhetett. A 
törvény végrehajtását a birtokos osztály igyekezett fékezni. A hama
rosan beköszöntő katonai behívások, majd a második világháború az 
erdészeti szakemberek jó részét elvonta a szakmai munkától, így az 
üzemtervezési munka szinte teljesen leállt.

3.5.3. Az erdőrendezési szakirodalom

Az erdőrendezés irodalma a harmincas évek második felében 
megélénkült. Az 1937. évben jelentek meg Aitay Viktor tanulmányai 
a ..vágásérettségi aránvszámról és ennek elvére alapított hozadék- 
szabálvozás módszereiről”. A vitában jó néhány szakember nyilvání
tott véleményt [74]. Ajtay érdeme, hogy a vágássorrend megszabását 
számszerű alapokra kívánta helyezni. Éles különbséget tett a vágás
kor és a vágásforduló között. A vágásérettséget a faállomány termé
szetének megfelelően javasolta megítélni. A könnyű és gyors munkát 
grafikus módszerek alkalmazásával biztosította.

A módszer a hozadékok egyenletességére nem helyezett súlyt, 
emiatt a hozadékszabályozás fő elvével került ellentétbe, amit ugyan
-  különböző módon -  enyhíteni igyekezett.

Fekete Zoltánnak e tárgykörben a következő évben öt dolgozata 
jelenik meg. A tanulmánysorozat bevezetőjében írja: „Az új erdőtör
vénnyel és annak végrehajtási utasításával kapcsolatban előre látha
tólag új erdőrendezési utasítás is fog megjelenni. Ismét alkalmunk 
lesz tehát azokat a tapasztalatokat hasznosítani, amelyeket az 1920.
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évi utasítás alkalmazása közben immár 17 év óta szereztünk, és mó
dunkban lesz annak intézkedéseit megfelelően kiegészíteni, illetőleg 
helyesbíteni” [75].

A két háború közötti időszakban erdőrendezési kézi- vagy tan
könyvet nem adtak ki. Ennek hiányát a gyakorlat és az oktatás egya
ránt érezte.

A háború után, 1946-ban jelent meg az Erdőrendezéstan I. rész, 
majd 1947-ben a II. rész. A litografált jegyzetet Fekete Zoltán egye
temi ny. r. tanár előadásai alapján Bezzegh László állította össze. Az 
első rész az elméleti alapokat ismerteti, a második pedig az alkalma
zott részt tartalmazza. Az első rész a szabályos erdő viszonyait, az 
erdőrendezési előmunkálatokat, az erdőgazdaság szabályozását tár
gyalja. A második rész az akkor még érvényben lévő 14.500/920. 
FM. szám alatt kiadott erdőgazdasági üzemrendezési utasítás alap
ján, az üzemtervkészítés gyakorlatát tartalmazza, egyben bírálatát is 
adja a rendeletnek és a gyakorlati munkának [76].

Meg kell még említeni Fekete Zoltán „Erdőmémöki segédtáblák” 
című könyvét [77], amelyben megtalálhatók voltak az akkor haszná
latos Grundner-Schwappach-, Greiner-, a javított Feistmantel- és 
Béky-féle fatermési táblák. Ugyanezen időben készültek el Fekete 
Zoltán akác fatermési- és fatömegtáblái [78]. Az első világháború 
alatt került kiadásra a német fatömegtáblák fordítása, hasznosításuk 
azonban csak ebben az időszakban indult meg [79].

3.6. Az erdőleltározások kora

3.6.1. Az erdők állami tulajdonba vétele

A 600/1945. sz. kormányrendelet a 100 kh-nál nagyobb magántu
lajdonban, majd később a községi tulajdonban lévő erdők állami tu
lajdonba vételét rendelte el. E feladat végrehajtásában kaptak szere
pet az akkori állami erdőigazgatóságok erdőrendezőségei, a birtok
politikai kérdések tisztázására, az állami tulajdonba vett erdők terü
leti adatainak beszerzésére és az átvett erdőterületek térképvázlatai
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nak elkészítésére. Ezt a munkát akkor még alig 40-50 műszaki dol
gozóval végezték el [80]. Az erdők államosításával kapcsolatos 
munkákról Szovják Jenő dolgozata ad tájékoztatást [81].

3.6.2. A MALLERD megalakítása

Az állami erdőgazdálkodás hasznosabbá tételéről és ezzel kap
csolatosan átszervezéséről szóló 12.120/1945. ME. sz. rendelet 
10.§-a megállapította a Magyar Állami Erdőgazdasági Üzemek 
(MALLERD) ügybeosztását [82]. A Központi Igazgatóságon belül 
alakult meg a XII. Erdőrendezési Főosztály, amely a következő négy 
szakosztályból állott:
1./ Mérési és térképezési szakosztály
2./ Erdőbecslési szakosztály
3 ./Üzemtervkészítési szakosztály
4./ Üzemnyilvántartási szakosztály.

Az egyes szakosztályok feladatát a 13.574/1947. sz. MÁLLERD 
rendelet szabályozta.

Az 1. szakosztály feladata volt az állami földmérésre vonatkozó 
szabályoknak megfelelő szabatos felmérések, térképezések, határ
rendezések elvégzése.

A 2. szakosztály az erdőállományok fakészletével, az erdőbecslé
sekkel való foglalkozást, továbbá az élőfakészlet és növedék min
denkori viszonyának megállapítását kapta feladatul.

A 3. szakosztály az ideiglenes és rendszeres erdőgazdasági 
üzemtervek készítését, valamint az üzemátvizsgálási munkálatokat 
végezte.

A 4. szakosztály az üzemtervekkel, térképekkel, műszerekkel és 
felszerelési tárgyakkal, továbbá az élőfakészletben és az erdő állagá
ban bekövetkezett változások folyamatos nyilvántartásával foglalko
zott.

A tulajdonképpeni erdőrendezési munkát az egyes erdőigazgató
ságokon működő erdőrendezési osztályok dolgozói végezték. Az er
dőrendezés dolgozói ebben az időben szoros kapcsolatban álltak a
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megyei földhivatalokkal és a földreform törvény végrehajtásával 
kapcsolatban az egyes községekben dolgozó mérnökökkel. Az erdő
területek állami tulajdonba vételével kapcsolatos műszaki munkák -  
az erdőterület nagyságának megállapítása, a vonatkozó vázlatrajzok 
és területkimutatások elkészítése, a telekkönyvezések -  1946. év vé
ge felé zömében elkészültek. Ez a munka lényegében erdőterület
leltározás jellegű tevékenység volt.

Az erdők területének ismerete mellett azonban egyre sürgetőbben 
jelentkezett az ezeken lévő faállományok mennyiségi és minőségi 
ismeretének szükségessége annál is inkább, mert a régi, itt-ott megta
lált üzemtervek adatai sok esetben már régen elavultak, nem egy 
esetben hamisnak bizonyultak. Az üzemtervek többnyire nem is 
voltak fellelhetők, mert időközben elpusztultak.

3.6.3. Az 1946. évi Erdőleltár

Az erdőgazdálkodás helyes vitele érdekében az akkori felsőbb 
vezetés (MALLERD) az 1946. évben elrendelte az egyes erdőgond
nokságok kerületéhez tartozó állami tulajdonú és állami kezelésben 
lévő erdőkre vonatkozóan az ún. „Erdőleltár” elkészítését, amely a 
területi adatokon kívül a talált faállomány viszony okát: fafaj, kor, fa
tömeg, idős, középkorú és fiatalos faállományok vonatkozásában az 
ún. adatgyűjtőlapokon megközelítő pontossággal tárgyalta. Az egyes 
erdőtestek sorszámot kaptak, s ezzel ellátva az 1:75 000-es térképla
pokon feltüntetésre kerültek. Az adatfelvételt az akkori erdőgond
nokságok végezték el és az egyes erdőrendezőségek összesítették.

Az adatgyűjtéskor az alábbi négyféle lap készült:
a) kincstári tulajdonban lévő területekről,
b) a külön nyilvántartási egységbe foglalt nem erdő művelési ágú 

kincstári ingatlanokról, ipari és vasútüzemekről,
c) az erdőgazdaság által kezelt nem kincstári tulajdonú nyilvántar

tási egységekről,
d) az erdőigazgatóságok központjáról és az erdőgondnoksági terüle

tekről.
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Készítettek összesítő kimutatást is az egyes m. áll. erdőgondnok
ságok kezelésében lévő állami és állami kezelésbe vett erdőbirtokok
ról. Az adatgyűjtés országos végszámait Nagy László közleménye 
foglalta össze [82].

A Jánosházai Erdőgondnokság egyik adatgyűjtő lapjának két ol
dalát a melléklet mutatja. Az erdőgondnokság összes területén 18 
erdőtest volt, összesen 7005,9 kh területtel.

3.6.4. Elgondolások ideiglenes üzemtervek bevezetésére

Az „Erdőleltár” adatai területi vonatkozásban, de főként az 
élőfakészlet és annak vágásérettségi viszonyai tekintetében csak tá
jékoztató jellegűnek bizonyultak, és még 1946-ban felvetődött a 
MÁLLERD Erdőrendezési Osztályán az az elgondolás, hogy szük
séges lenne az „Erdőleltár” megközelítő adatai helyett pontosabb 
adatszolgáltatásról gondoskodni. E kérdés megoldását az ún. „ideig
lenes üzemtervek” elkészítése útján vélték megoldhatónak.

Az elgondolás az volt, hogy 1-2 év alatt az ország egész területén
-  egyelőre az állami tulajdonban lévő erdőkre vonatkozóan -  gyorsí
tott helyszíni bejárás és erdőleírás alapján olyan ideiglenes jellegű 
üzemtervek és azok mellékletét képező ún. faállományfelvételi váz
latrajzok készüljenek, amelyek az állami erdők korviszonyait, akkori 
állapotát az Erdőleltár adatainál pontosabban rögzítsék, s az erdő- 
gazdálkodás külső, üzemi szerveinek gyakorlati erdőgazdasági mun
káit, a felső vezetés számára pedig a megbízható tervezést megköny- 
nyítsék. A helyszíni felvételi munka 1947 tavaszán a fenti elgondo
lások alapján meg is indult, s az 1948. év végéig az ország állami 
tulajdonban lévő erdeinek kb. 50 %-ára el is készült. E munka 1949- 
ben is tovább folytatódott.

A MALLERD Központ Erdőrendezősége 3 éves tervet dolgozott 
ki arra, hogy az állam tulajdonát alkotó és a MALLERD kezelésében 
lévő egyéb erdők üzemstatisztikai adatait összegyűjtse [83]. A felté
tel az volt, hogy ezek az adatok, ha nem is szabatosak, de megbízha
tók és térképen lerögzítettek legyenek. Ennek a munkának elvégzése
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egyben azzal az előnnyel is járt, hogy ezeknek az adatoknak a föl
használásával az ideiglenes erdőgazdasági üzemtervek elkészítésére 
is lehetőség nyílt.

Ezek az ideiglenes üzemtervek voltak hívatva az erdőgazdálko
dást szabályozni addig is, amíg a rendszeres erdőgazdasági üzemter
vek elkészítésének előfeltételei előállnak, nevezetesen, amikor 
megfelelő számú munkaerő, műszaki felszerelés és kellő pénzfedezet 
rendelkezésre áll.

A MÁLLERD egy-egy erdőgondnokságának kezelésében 10-15, 
vagy gyakran még ennél is több, nem állami tulajdonú erdőbirtok is 
tömörült, amelyekre vonatkozóan az üzemtervek ez idáig a különbö
ző birtokosok gazdasági szükségleteinek, gyakran egyéni igényeinek 
figyelembevételével készültek, sokkal nagyobb volt azonban azok
nak az erdőbirtokoknak a száma, amelyeket az erdőigazgatóságok 
fahasználati engedélyei szerint kezeltek. Az előbbiek miatt az 
üzemtervi munkálatok szerteágazóak voltak, s ennek következtében 
a felmerült problémák sokfélesége igen megnehezítette a kezelést és 
a gazdálkodás egységes vitelét. Szükséges lett emiatt, hogy még 
azokra a gondnokságokra is, amelyekről már régebben jóváhagyott, 
de már idejétmúlt üzemtervek rendelkezésre állottak, egységes és 
tisztán az állam érdekeit szolgáló gazdasági elvek alapján készülje
nek el az ideiglenes erdőgazdasági üzemtervek.

Ezek az ideiglenes üzemtervek a szerkezetükben, valamint a ki
dolgozás módjában eltérnek a rendszeres erdőgazdasági üzemtervek
től, mert az ideigleneseknél az a cél, hogy a gazdálkodás viteléhez 
megbízható, s térképen lerögzített adatok minél előbb rendelkezésre 
álljanak. A hangsúly tehát -  ellentétben a rendszeresekkel -  ezeknél 
nem a szabatosságon nyugszik, inkább erdőleltározás jellegű.

Az ideiglenes üzemterv terjedelmében és szerkezetében mutatko
zó különbség egyben arra is utalt, hogy ezeknél mellőzhető volt a 
főbb gazdasági elveket tartalmazó „üzemrendezési tervezet” elkészí
tése, amelynek előzetes összeállítását az erdőtörvény minden egyes 
rendszeres erdőgazdasági üzemtervre vonatkozóan kötelezően előír
ta. Előbbi helyett célszerűnek mutatkozott az összes üzemtervekre 
általánosan alkalmazandó és a főbb gazdasági elveket összefoglalva 
tartalmazó szabályzatot szerkeszteni. Ezt „Az erdőgazdálkodás álta
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lános szabályaiét a központi erdőrendezőség elkészítette, s a 
MÁLLERD Igazgatótanácsa 14.960/1948. szám alatt jóváhagyta, 
annak alkalmazásához pedig a földművelésügyi miniszter a 
184.004/1948.V.2. sz. rendelkezésével hozzájárult.

Ezeknek a szabályoknak alapján kidolgozott ideiglenes üzemter
veket felülvizsgálás és jóváhagyás végett az illetékes erdőfelügyelő
ségek útján a földművelésügyi miniszterhez felterjesztették.

3.6.5. „Az erdőgazdálkodás általános szabályai" című utasítás

Az utasítás 12 pontból állt. Foglalkozott állományminősítéssel, 
amelynek keretében a következő állományokat különböztette meg:

a/ rendes üzemi állományok,
b/ átalakítandó rontott állományok,
c/ védőállományok,
d/ melléküzemi állományok,
e/ véderdők és „kopárok” (hatóságilag kijelölt véderdők), 
f/ alföldfásításra hatóságilag kijelölt területek, 
g/ üzemen kívüli területek.
Táblázatosán közölte a különböző eredetű fafajokból álló rendes 

üzemi állományok tervezett vágáskorát és a tartalékolás határát. Ke
zelési egységnek az üzemosztályt, nyilvántartási egységnek pedig az 
erdőtestet jelölte meg. Ez utóbbi erdőrészekre és ezen belül erdő
részletekre tagolódott.

A rendes üzemi állományok osztályozása és megjelölése című 
pontban állománytípusonként adta meg, hogy milyen méretű és mi
nőségű a faanyag termelése, és a felújítás hogyan történjen.

A rendelet szerint a közel azonos választékot adó erdőrészletek 
összessége tartamosan alkotta a gazdasági osztályt. A rendes üzemi 
állományok osztályozásakor az állománytípusok szerint 11 féle gaz
dasági osztályt különböztettek meg, amelyek mindegyikében előír
ták, hogy milyen méretű és minőségű faanyag termelésére van ren
delve, és hogy milyen felújítást kell alkalmazni.
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A hozadékszabályozás alapját a gazdasági osztály egy évi tényle
ges növedéke képezte. A legközelebbi 10 évre előírt véghasználato
kat a kezelés szabad rendelkezésére bocsátották, azzal a kikötéssel, 
hogy minden egyes gazdasági osztályon belül a jobb és a gyengébb 
növedékű állományrészletekben arányosan hajtsák végre a termelést.

Az általános szabályok intézkedtek nemcsak a véghasználatokról, 
hanem az előhasználatokról, a felújításokról is. Szabályozták az át
alakítandó rontott erdők felújítását is; célul tűzték ki az adott termő
helyi viszonyoknak legmegfelelőbb állomány létesítését, ill. kialakí
tását.

3.6.6. Erdőrendezési utasítás az ideiglenes erdőgazdasági üzem- 
tervek készítéséhez

Még ugyanezen évben kiadták az „Erdőrendezési utasítás az ide
iglenes erdőgazdasági üzemtervek készítéséhez” című MALLERD 
utasítást két részben. Az első rész a külső felvételeket tárgyalta, a 
második rész pedig a külső felvétel kiértékelésével, az üzemterv ösz- 
szeállításával, jóváhagyási eljárásával, valamint a nyilvántartásokkal 
foglalkozott. A hozadékszabályozást a vágásérettségi táblázatból 
szerkesztett grafikon segítségével oldották meg.

Az üzemterv 5 fő-, és ezen belül 12 részletkimutatásból állott
[84].

Az ideiglenes üzemtervek egy-egy erdőgondnokságra készültek 
el, és erdőgondnokságon belül több községben fekvő adatait egy 
üzemtervben tárgyalták. Ez a körülmény különösen nehézkessé tette 
használatukat egy-egy község határának egyik erdőgondnokságtól a 
másikhoz való csatolása esetében.

Az erdőrendezőségek szervezésének kérdése a 27.791/1949. szá
mú Erdőközpont-i rendelkezéssel jutott nyugvópontra. A rendelet 
alapján 11 erdőrendezőségi csoport alakult közvetlenül az Erdőköz
pont irányítása alatt, az erdőgazdasági nemzeti vállalatok szerveze
tével párhuzamosan. Az előbbiek június 1-jével kezdték meg műkö
désüket. Az átszervezéssel egyidőben az ideiglenes üzemtervek cél
szerűsége is vitatottá vált, s készítésük befejezése is végleg elmaradt.
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Bár adatainak pontossága valóban vitatható volt, mégis indokolt lett 
volna befejezni, mert így csaknem 20 évvel korábban rendelkezé
sünkre állt volna -  az államerdészeti kezelésben lévő erdőkre -  egy 
erdőrészlet mélységű adatállomány, amelyből gépi úton országosan
-  vagy bármilyen területi egységre -  igen sokrétűen elemezhető er
dőleltár lett volna előállítható. Kár, hogy ez a lehetőség akkor senki
nek sem jutott eszébe, pedig a technikája már elérhető volt, s a felvé
teli módszer alkalmas volt a gépi adatfeldolgozásra.

3.7. Erdőrendezés a tervgazdaságban (1950-1970)

Az Erdőközpont székházában 1949. évi június 8-án erdőrendező- 
ségi értekezlet volt, amelyen részt vettek az Erdőközpont VI. Főosz
tályának tagjai és az erdőrendezőségek képviselői. Az egykorú tu
dósítás szerint az értekezlet a napirendre tűzött kérdések és legsür
gősebb tennivalók alapos megvitatása után az esti órákban ért véget
[85].

3.7.1. A végleges erdőgazdasági üzemtervezési módszer 
kialakulása

Az értekezlet megállapította, hogy az ideiglenes üzemtervek a 
tervgazdálkodás követelményeinek már nem felelnek meg, s helyet
tük olyan, pontos helyszíni erdőleírásokon és felmérési munkán ala
puló, rendszeres és végleges erdőgazdasági üzemtervekre van szük
ség, amelyek mind az erdők globális területi adatait, mind az erdő- 
gazdasági beosztás alapját képező tagok és erdőrészletek területét 
pontosan tudják szolgáltatni, valamint az erdő leírásának, az egyes 
faállományok jellemző adatainak is hű képét tudják adni, továbbá a 
legközelebbi tervezési időszakra -  5-10 évre -  az erdőgazdasági 
üzemi szervek részére is megfelelő tervezési előírásokat tartalmaz
nak.
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E felismerés alapján határozta el a felső vezetés az ideiglenes 
üzemtervek helyett végleges erdőgazdasági üzemtervek készítését. 
Dr. Magyar János az 1950. évben megtervezte a készítendő végleges 
üzemtervek összeállításához szükséges üzemtervi nyomtatványokat. 
Ezek az üzemtervezett erdő adatait könnyen áttekinthető, szabatos 
csoportosításban és formában tárgyalják. A kész üzemterv módot 
adott a legközelebbi 5 éves tervidőszakban foganatosítandó minden 
erdőgazdálkodási tevékenység megtervezésére. A végleges üzemter
vek egyik legfőbb előnyét abban látták, hogy külön-külön üzemterv
ben tárgyalják az egyes községek határában fekvő erdőket, s így az 
esetleges újabb átszervezések az adatok összesítése terén nem okoz
nak gondot. A nyomtatványok kitöltésének módját az üzemterve
zőkkel -  betanítás jelleggel -  ismertették, s ennek alapján elkezd
ték az ötéves üzemtervek készítését.

3.7.2. Az Állami Erdőrendezési Intézet megalakítása

Újabb átszervezések után elérkezett az 1952-es esztendő, amikor 
az erdőrendezési munkák elvégzését, ill. irányítását kormányzatunk 
az akkor létesített Állami Erdőrendezési Intézetre bízta. Az ország 
12 városában székelő kirendeltségek dolgozói vállvetve láttak hozzá 
a feladatok elvégzéséhez. Időközben az erdőgazdasági nemzeti válla
latok is átalakultak állami erdőgazdaságokká.

Az Állami Erdőrendezési Intézet megalakulásával az erdőrende
zési kirendeltségek munkájában is a végleges erdőgazdasági üzem
tervek elkészítése vált súlyponti feladattá [86].

Az Állami Erdőrendezési Intézet 1953-ban készítette el az 
„Erdőgazdasági Üzemrendezési Utasítás” tervezetét (7.700/1953), 
amelynek alapján megindult a rendszeres -  10 éves -  erdőgazdasági 
üzemtervek készítése.
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3.7,3. A 100/1955. sz. Erdőrendezési utasítás

E tervezettel lényegében azonos - és a továbbiakban részletesen 
is tárgyalt - végleges „Erdőrendezési utasításit 100/1955. szám 
alatt az akkori főhatóság, az Országos Erdészeti Főigazgatóság adta 
ki [87]. Az Utasítás az erdőrendezés feladatát a következők szerint 
határozta meg:

„0,7. Az erdőrendezés feladata olyan 10 évre szóló erdőgazda
sági termelési terveknek a készítése, amelyeknek végrehajtása lehe
tővé teszi, hogy az erdők teljes mértékben megfeleljenek fatermelő, 
mezővédő, vízgazdálkodás-szabályozó, talajvédő, helyi éghajlat
módosító, egészségvédő, esztétikai és egyéb rendeltetésüknek, biz
tosítja az élőfakészlet bővített újratermelését és mindezek révén a 
népgazdaságnak fában és egyéb erdei termékekben jelentkező szük
ségleteinek egyre nagyobb mértékben történő kielégítését.

0,2. A tíz évre szóló tervnek - az erdőgazdasági üzemtervnek - a 
készítésében a népgazdaság más ágainak tervkészítési módszeréhez 
hasonlóan

0.21. ki kell kutatni az erdő korábbi állapotát, hogy a fejlődésben 
bekövetkező változások törvényszerűségeit megismerhessük és a ter
vezésben felhasználhassuk;

0,22. rögzíteni kell a felvétel idején talált állapotot mind a terü
let, mind a faállomány és a termőhely vonatkozásában;

0,23. a múlt és a felvételi helyzet ismeretében el kell készíteni a 
tulajdonképpeni tervet, az ún. fatermelési tervet, amely az erdősítés
től a fakitermelésig a fatermelés folyamatának lényeges munkálatait 
tartalmazza. ”

Az Utasítás bevezetése azzal zárul, hogy
„0,6. Az erdőgazdasági üzemtervnek mindezeken felül alkalmas

nak kell lennie a tervelőírások végrehajtásának ellenőrzésére, illetve 
az elvégzett munkálatok nyilvántartására.
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Az Utasítás az erdőrendezési munkát a következő 10 fejezetbe
foglalta:
1./Az erdőrendezés előkészítése (az alapanyag beszerzése, helyi 

irányelvek megállapítása)
2./ Az erdők területi beosztása
3./Az erdő leírása és a fatermelés megtervezése (a termőhely és a 

faállomány leírása; a nevelővágások, véghasználat és tuskózás; az 
erdősítés tervezése; a különleges erdőkre vonatkozó irányelvek)

4./ Az erdő élőfakészletének és növedékének megállapítása
5./A geodéziai munkálatok (előkészítés, terepi és feldolgozási 

munka)
6 ./Az erdőgazdasági üzemtervek összeállítása, amelynek legfonto

sabb része a hét tartozék elkészítése (I. Területkimutatás, II. 
Részletes erdőleírás, III. Korosztály- és vágásérettségi táblázatok, 
IV Általános fatermelési terv, V. Üzemtervi feljegyzések, VI. 
Fafajok megoszlása, VII. Az erdő főbb adatai és az üzemterv in
dokolása). Ez a fejezet tárgyalja a hozadék megállapítását is.

7./ Az erdőrendezési munkálatok végrehajtásáról szóló fejezetben az 
előkészítő, a terepi és az üzemterv-összeállítási munkákról és 
azok ellenőrzéséről van szó.

8./ Ez a fejezet az erdőgazdasági üzemtervek felülvizsgálatát és jó
váhagyását tárgyalja.

9.1 Az üzemtervek végrehajtását tárgyaló részben az általános fater
melési nyilvántartás vezetéséről, az üzemtervtől eltérő használa
tokról van szó.

lO./Ez a fejezet az -  1:50 000-es méretarányú -  erdőgazdasági átte
kintő lapok készítéséről intézkedik.
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3.7.4. Üzemtervek készítése az ország valamennyi erdejére

A tíz állami erdőrendezőség 1953-tól az 1955. év végéig a 
7.700/1953. sz. OEF. utasítás alapján, 1956-tól az 1970. év végéig a 
100/1955. sz. OEF. utasítás készítette el az üzemterveket. Ez alatt az 
időszak alatt az ország erdőterületét átlag 1,6-szor üzemtervezték. A 
munka részletes adatai a következők:

Terület ha 2.228.510
Darabszám db 10.012
Átlagterület ha 224
Tagok száma db 148.165
Tagok átlagterülete ha 15
Erdőrészletek száma db 494.116
Erdőrészletek átlagterülete ha 4,5.

A következő adatokból kitűnik, hogy az 1953-1970. között ké
szült üzemtervekből 1970 végén mennyi volt érvényben úgy, hogy a 
készítéstől számított 10 év még nem telt el, ill. 1960-ig készült 
üzemtervek esetében úgy, hogy azokat még nem újították fel.

Üzemtervezett erdő 1.534.056 ha
Üzemtervezetlen erdő_______________ 24.378 ha
Összesen: 1.558.434 ha.

A lejárt, de fel nem újított üzemtervvel rendelkező, valamint
1,5 %-ot kitevő üzemtervezetlen erdőterület az 1970. év végén 
együttesen az összes területnek kereken 20 %-át tette ki.

Az erdőrendezési utasítást követően lépett életbe „Az erdőkről és 
vadgazdálkodásról” szóló 1961. évi VII. törvény, amelynek 13.§-a 
szerint „minden erdőben jóváhagyott, legalább 10 évre szóló erdő- 
gazdasági üzemterv szerint kell gazdálkodni” [88].

Az üzemtervek az Utasítás hatályának első éveiben községhatá
ronként, ezen belül pedig használónként (kezelőnként, tulajdonoson
ként) készültek. A 60-as évek közepétől az üzemtervek jelentős ré
sze nagyobb területekre (erdészetekre, termelőszövetkezetekre, ál
lami gazdaságokra) készült. Ugyancsak a 60-as évek közepéig első
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sorban az állami erdőgazdasági erdőkre készültek az üzemtervek. Az 
állami erdőgazdasági erdők kis részének, továbbá az állami gazda
sági és a termelőszövetkezeti erdők nagy részének üzemtervezése a 
tulajdoni és kezelési viszonyok rendezése után, az 1966. évben vehe
tett nagyobb lendületet, és a következő 5 évben 5418 db üzemterv 
készült, azaz évi átlagban 1083 db, míg a megelőző 13 évben átlago
san 353 db.

3.7.5. Útmutató az erdőgazdasági üzemtervek készítéséhez 
(1970) és az 1970. évi Erdőleltár

A 100/955. OEF. szám alatt kiadott erdőrendezési utasítást a tu
domány, technika fejlődése és a gyakorlati élet követelményeinek 
megfelelően módosítani kellett. Több adatra, más csoportosításban 
lett szükség, továbbá az üzemterveket gépi adatfeldolgozásra is al
kalmassá kellett tenni.

Az 1970. évben kiadott útmutató megfelelt a fokozott követelmé
nyeknek. Az 1976. évben kiegészített és részben módosított formá
ban és tartalomban megjelent új útmutató meghatározta az üzemterv 
célját, tartalmát és készítésének általános irányelveit. A továbbiak
ban szólt az üzemtervezés előkészítéséről, a terepi munkákról. Ezen 
belül a terepi munka megszervezéséről, a területi beosztásról, majd 
rátért a termőhelyfeltárásra, az erdőleírásra, a fatömegmérésre, az 
erdő felmérésre. A következőkben a terepi munkák feldolgozását és 
az üzemterv összeállítását határozta meg. Az utasítás rendelkezése 
szerint tárgyalni kellett az erdő történelmi múltját, átfogó jellemzőit 
és bírálatot kellett adni a múlt gazdálkodásáról. Az útmutató rendel
kezéseit utoljára az 1983. évre vonatkozóan kellett alkalmazni. 1984. 
január 1-jétől újra változás következett. Ez időponttól kezdődően az 
erdőállomány-gazdálkodási, röviden erdőtervek készítését rendelte 
el a 27/1981. MÉM. számú rendelet. Az erdőrendezés történetét 
1983. év végével célszerű zárni. Az azóta történtek már a jelenhez 
tartoznak.
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Az Állami Erdőrendezőségek alapadatainak felhasználásával ké
szült el a MÉM Erdőrendezési Főosztályának kiadásában a három 
kötetes Erdőleltár ’70. Az első kötet az erdők és fásítások területi, a 
második az élőfakészlet és folyónövedék adatait ismerteti. A har
madik kötet egyrészt az üzemtervi előírások összesítőjét adja mind a 
fahasználatban, mind az erdősítésben, másrészt pedig ugyanezen 
munkák tény számait, valamint a vadászterületek adatait foglalja ösz- 
sze [89].
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4. ÖSSZEFOGLALÁS

Az erdőrendezés az erdőgazdasági tudomány és gyakorlat nagy 
szintézise. Az egyes korok erdőrendezése tükrözi az akkori ismeret- 
anyagot, technikát és a gyakorlati gazdálkodás követelményeit. Erdő
rendezésünk fejlődésének vizsgálatakor feleletet kell adnunk arra, 
hogy e feltételeknek milyen mértékben és módon felelt meg az illető kor 
erdőrendezése. Vizsgálni kell azt is, hogy erdeinkben, gazdálkodásunk
ban milyen mértékben érvényesült az üzemterv szerinti gazdálkodás.

Az erdészeti tudományok művelői a XVIII. század utolsó évtize
deiben jutottak el ahhoz a felismeréshez, hogy megfelelően doku
mentált, hosszúlejáratú tervek szükségesek az erdőgazdálkodásban. 
E felismerés szülte az erdők térképezését és a hozamszabályozás 
egyszerű módszereit. Jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy már 
ebben a korai időszakban is olyan hazai munkákat tudunk felsorolni, 
amelyek a feltételeknek megfeleltek. A korabeli erdőtérképek tarta
lom és kivitel tekintetében a kor színvonalán állottak. Jó részük 
olyan minőségű, hogy közel két évszázad után, ma is hasznosíthatók. 
A térképhez csatlakozó tulajdonképpeni üzemtervek tartalmazták a 
termőhelyre, az állományra és a hozamszabályozásra vonatkozó, a 
kor színvonalán álló információkat. Láttuk, hogy a XIX. század első 
évtizedében készült üzemtervek már nemcsak bizonytalan kísérlete
zések, hanem a kritikai méltatást is kiálló, rendszeres gazdasági ter
vek voltak. Enyedi szerint a diósgyőri uradalom már akkor olyan 
térképeket használt, hogy azoknál a közel száz évvel később készül
tek sem voltak jobbak. Az igazsághoz hozzá tartozik az is, hogy 
ilyen színvonalú gazdálkodás és üzemtervezés csak az állami erdő- 
gazdaságokban volt. A korai időkben egységes tartalmú és formájú 
üzemtervezésről még nem beszélhetünk. Úgy tűnik, hogy az erdő
rendezés, üzemtervezés ebben az időben megelőzte a gyakorlatot. A 
terveket a fa értékesíthetetlensége miatt nem mindig sikerült teljesí
teni. Valószínű ez volt az egyik oka annak, hogy az üzemnyilvántar- 
tásokat elhanyagolták. A magánuradalom jó része ebben az időben 
még igen messze volt az állami erdőgazdaságban folyó gazdálkodás 
színvonalától; üzemterv is csak igen kevés helyen volt.
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A fejlődés újabb állomása és szakasza volt a 23.374/1880. számú 
„Utasítás az erdőgazdasági üzemtervek készítése iránt” című rende
let. Ekkor teremtődtek meg az egységes tartalmú és formájú üzem
tervek alapjai. A rendelet alapját képező törvény pedig meghatároz
ta, hogy mely erdőkben kell üzemterv szerint gazdálkodni. Erdőren
dezésünk általában a kor színvonalán állt, de az üzemtervezés túl
komplikált volt, ezért vált 1906-ban szükségessé az egyszerűsítése. 
Túlzott mértékben megkövetelte a túl merev, ún. „klasszikus” szabá
lyos állapot felé való törekvést. Sokszor hangoztatott észrevétel volt 
az is, hogy a tervelőírás túl merev, és a gazdálkodó kezét megköti, 
ami egyes esetekben valóban fennállt.

Új korszakot nyitott a 14.500/1920. FM. sz. rendelet, amely 
ugyan számos előremutató újítást is hozott, de nagy visszalépés volt, 
hogy az élőfakészlet legidősebb részének adta csak meg a fatömegét; 
hasonló volt a helyzet a növedékkel is.

Figyelmet érdemel a második világháborút megelőző évtizedek
ben az erdőrendezési kérdések élénk szakirodalmi vitája, ami annak 
tulajdonítható, hogy a szakma új erdőrendezési utasításra készült.

A szovjet megszállás alapvetően új helyzetet teremtett. Bár az er
dők államosításával létrejött a lehetősége annak, hogy erdeink zö
mében szakszerű gazdálkodás folyhasson, ugyanakkor azonban a 
szakemberek fokozatosan -  viszonylag gyorsan -  visszaszorultak, s 
a vezető helyeket alacsonyabb képzettségű, pártemberek foglalták el. 
Az első perctől jelentkezett az információk hiánya, amelyen a sebté
ben készült erdőleltár nem sokat segített. A sorozatos átszervezések 
következtében az erdőrendezés viszonylag későn foglalta el azt a 
helyet, ami megillette. Az államvezetés részéről történt elismerés 
után gyors fejlődés indult meg. Magyarország 1961-ben iktatta tör
vénybe a valamennyi erdőre kötelező üzemtervi gazdálkodást.

Megváltozott az erdőgazdálkodás célkitűzése is. Az üzemtervek 
tartalmában - az új tudományos eredmények realizálásával - gyöke
res minőségi változások történtek.

A fejlődés nagyvonalú áttekintése után valamennyi részterület 
fejlődése lemérhető, elemezhető. Ennek elvégzése már meghaladja e 
munka keretét; ez a jövő feladata. Csupán néhány momentumra kí
vánunk rámutatni.
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Az elavult köblábról a köbméterre tértünk át. A kataszteri holdról 
a méter-rendszerre az erdészet a mezőgazdaságot jóval megelőzve 
átváltott. Fejlődés eredménye volt a területkimutatás művelési ág 
szemléletétől eljutni az elsődleges rendeltetésig.

Modem fatermési- és fatömegtábláink másfél évszázados szaka
datlan munka árán készültek el. A részletes erdőleírás egyes részei
ben is alapvető változások következtek be: a termőhely leírásában a 
minőségi változás óriási, az erdőtipológia alkalmazása új távlatokat 
nyitott. Meg kell emlékezni arról a fejlődésről is, amely a hozamsza
bályozásban következett be a vágásosztásos eljárástól a jelenleg al
kalmazottig.

Befejezésül érdemes röviden áttekintenünk azokat a tendenciá
kat, amelyek erdőrendezésünk fejlődését jellemzik:

Mint minden más tudományterületen, az erdészettudomány terü
letén is megfigyelhető a differenciálódás, az erdészeti szaktudomá
nyok önállósulása, az erdőrendezéstől való elhatárolódása és az eh
hez kapcsolódó konfliktusok, amelyek időről időre háttérbe szorítják 
az erdőgazdálkodás hosszú távú szabályozási koncepcióját, lecsök- 
kentik időtávlatát, valamint vonatkozási területét. Ez megfigyelhető 
volt pl. az erdőműveléstan, vagy az erdészeti ökonómia önállósulása 
során is. Ehhez persze hozzájárult a korai erdőrendezés modelljeinek 
merevsége, prognózisainak, terveinek tarthatatlansága, illetve a való
ságos folyamatokkal való ütközése is.

A szabályozás időhorizontja kezdetben növekedett -  az egy vá
gásfordulóra kiterjedő vágásokra osztástól a célállapotot csak las
sabban közelítő egyesített szakozásig, valamint a képletes hozadék- 
szabályozási eljárásokig később 30 évre (három vágásérettségi 
csoportra), majd gyakorlatilag 10 évre csökkent (a hozamszabályo
zás gyakran csak az erdőrészletenkénti tervezés összesített eredmé
nyeinek indoklására szorítkozott). Újabban -  a korszerű szabályo
zási eljárások terjedésével, valamint a környezet- és természetvéde
lem szempontjainak figyelembe vételével -  az időhorizont megint 
növekszik. Az időhorizont változásával változik a távlati erdőkép 
(jövőkép, célállapot) kidolgozása iránti igény, illetve a jövőképnek a 
szabályozásban betöltött szerepe, súlya.
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A szabályozás jellege a nagyvonalú hatósági szabályozástól 
(erdőrendtartások) a hatóságilag előírt és jóváhagyott üzemterveken 
át egészen a részletekbe menő tervutasításig változott, részben a 
politika által meghatározottan. A szabályozás kezdetben elsősorban 
az állami erdőkre terjedt ki, később a köztulajdonú erdőkre és a 
nagybirtokokra, majd végül a kis erdőbirtokokra is. Ez szükségessé 
tette a tartamosság fogalmának a fokozatos átértelmezését, bővítését 
és differenciálását.

A szabályozó ismérvek száma általában gyarapodott. Az erdőte
rületen kívül egyre inkább figyelembe vették az élőfakészlet meny- 
nyiségi, majd minőségi jellemzőit, fafaj összetételét és korszerkezetét 
is. A növedék szerepe is megnőtt, olykor már túlzott mértékben is.

Az erdő állapotfelvételi jellem zőm é  és tervadatainak száma is 
nőtt. Megfigyelhető az adatok vonatkozási területének differenciáló
dása: egyrészt egyre szaporodik a mintavételi területekre és a szúró
próbával kiválasztott mintafákra meghatározott állapotjellemző, 
másrészt megnőtt az igény a nagyobb területi egységek, illetve az 
egész ország erdőállományára vonatkozó statisztikák, a nagyterületi 
erdőleltárak iránt. A merev tervelőírásokat egyre inkább felváltják a 
rugalmas tervadatok, tervaltematívák.

Erdőrendezésünk az egyre növekvő adatmennyiséggel megfelelő 
adatfeldolgozó eszközök híján egyre nehezebben tudott megbirkóz
ni, majd amikor a számítógépben megtalálta a megfelelő eszközt, át
esett a ló túlsó oldalára, annyi statisztikát gyártott, hogy már képte
len volt áttekinteni, megfelelően elemezni és értékelni. Az erdőren- 
dezéstani kutatási eredmények -  a számítógépek magasabb szintű 
felhasználásával -  a probléma megnyugtató megoldását ígérik.

Áttekintve erdőrendezésünk, üzemtervezésünk történetét, fejlődé
sét, az elmondottak alapján jogos a megállapítás, hogy az mindig 
korszerű volt. Szakembereink legjobb tudásukkal és lelkes ügybuz
galommal szolgálták az egyetemes magyar erdészet ügyét még azok
ban az időkben is, amikor az egyéni érdek ezt sokszor akadályozni 
igyekezett.
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5. JEGYZETEK A HIVATKOZÁSOKHOZ, 
SZAKIRODALOM

1. Fekete Zoltán:

2. Héjj Szabolcs:

3. Lesenyi Ferenc:

4. Lesenyi Ferenc:

5. Enyedi János:

6. Bedő Albert:

7. Bedő Albert:

8. Tagányi Károly:

9. Tagányi Károly:

10. Tagányi Károly:

11. Vadas Jenő:

A hazai erdőrendezés története. Az Erdő (a 
továbbiakban: E.) 1954. 3. évf. 6. sz. 190- 

198. p.
Az erdőrendezés története. Tájoló, 1971. II. 
évf. 1. sz. 53-57. p., 2. sz. 57-65. p.
Erdészed szakművelődésünk és felsőbb er
dészeti szakoktatásunk történelmi alapjai. 
Sopron, 1940.
A Selmecbányái Erdészeti Tanintézet törté
nete (1808-1846). Sopron, 1958.
A diósgyőri m.kir. erdőgazdaság ismertetése. 
Magyar Erdészet 1907., 1908., 7., 8. évfo
lyamában 21 rövid folytatás.
A magyar királyi államerdők gazdasági és 
kereskedelmi leírása. Bp. 1878. 11. old.
A Magyar Állam erdőségeinek gazdasági és 
kereskedelmi leírása. Bp. 1896. I. kötet, 
LIX-LXVIII. old.
Magyar Erdészeti Oklevéltár I-III. 1. kötet,
25. p. 87. oklevél
i.m. II. kötet 296-314.p. 116. oklevél. 1769. 
dec. 22. Mária Terézia királynőnek Magyar- 
ország részére kiadott erdőrendtartása.
i.m. II. kötet 773-782. p. 264. oklevél 1801. 
Utasítás a közalapítványi uradalmakban lévő 
erdők felmérésére és megbecslésére.
A Selmecbányái m.kir. Erdőakadémia törté
nete és ismertetője. 16-17. p.
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12. Tagánv i Károly

13. — —

14. — —

15. — —

16. — —

17. — —

18. Lásd 8. jegyzet.
19. Tagányi Károly:

20. Tagányi Károly:

i.m. III. kötete 553-618. p. 80. oklevél. 1856. 
aug. 24. Az osztrák pénzügyminisztérium 
utasítása az erdészeti földmérés, becslés és 
üzemtervezésről.
Utasítás az erdőgazdasági üzemtervek készí
tése iránt (23374/1880). Erdészeti Lapok (a 
továbbiakban: E.L.) 1881. 20. évf. 80-93., 
167-179., 238-255., 384-392., 467-485., 
564-583. p.
14.500/1920. FM. sz. körrendelet az új erdő
rendezési utasítás életbeléptetése tárgyában. 
E.L. 1920. 59. évf. 454. p.
Erdőrendezési utasítás az ideiglenes erdő- 
gazdasági üzemtervek készítéséhez. I., II. 
rész. MALLERD Központi Igazgatósága, 
Bp. 1948.
Erdőrendezési Utasítás, Országos Erdészeti 
Főigazgatóság Bp. 1955.
Útmutató az erdőgazdasági üzemtervek ké
szítéséhez, Bp. 1970.

i.m. I. kötet 77-85. p. 135. oklevél 1564. 
márc. 23. I. Ferdinánd király utasítása a 
beszterczebányai erdészek részére.
i.m. I. kötet 96-168. p. 143. oklevél, 1565. 
máj. 15. Miksa királynak a magyarországi 
bányavárosok részére megalkotott erdőrend
tartása, az általuk bányászati célokra hasz
nált összes erdők részletes leírásával. Ma
gyarra fordítva: Erdészeti Lapok 1906; 693- 
704. p.
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20/1. Penyigei Dénes:

21. Tagányi Károly:

21/1. Muzsnay Géza:

22. Tagányi Károly:

23. Tagányi Károly: 
Sáli Emil:

Lesenyi Ferenc:
24. Tagányi Károly:

25. Tagányi Károly:

26. Enyedi János:

27. Enyedi János:
28. Lesenyi Ferenc:
29. Lesenyi Ferenc:

Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. szá
zadban és a XIX. század első felében. Aka
démiai Kiadó, Budapest, 1980. VII. Az er
dők felmérése és térképezése 138-153. p.
i.m. II. kötet 209-215. p. 74. oklevél, 1762. 
júl. 7. Utasítás a liptói kamarai uradalmak 
erdőmestere részére.
A zsamócai erdők múltjából. E.L. 1900. 
133-143. p.
i.m. n. kötet 268-273. p. 100. okmány, 1767. 
Geusau báró által a hradek lykavai kamarai 
erdők számára kidolgozott rendtartás.
i.m. lásd 9. jegyzet, továbbá 
Kétszázéves a Magyarország részére kiadott 
erdőrendtartás. E. 1969. XVIII. évf. 529- 
533. p.
i.m. 48-52. p.
i.m. II. kötet 341. p. 132. oklevél, 1770. nov. 
13. A helytartótanács körrendelete a sz.kir. 
városokhoz az iránt, hogy erdeikről térképet 
készíttessenek s a vágásokat a szerint intéz
zék.
i.m. II. kötet 365-368. p. 148. oklevél 1774. 
Debrecen sz. kir. város utasítása erdőfel
ügyelői részére.
i.m. A 21 rövid folytatásból a következő 
négy rész foglalkozik az erdőrendezéssel: 
1907. 7. évf. 292-294., 313-314., 337-339. és 
az 1908. 8. évf. 6-7. p.
i.m. 1907. 7. évf. 139-140., 219-257. p.
i.m. lásd 3. jegyzet 56. p.
i.m. lásd 3. jegyzet 57., 58., 62. p.
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30. Tagányi Károly: i.m. II. kötet 721-725. p. 253. oklevél, 1800.
nov. 26. A bécsi udvari pénzügyi hivatalnak 
a magyar udv. kancelláriával és az udv. fő
vadászmesterrel tartott közös értekezletének 
jegyzőkönyve a közalapítványi erdők mér
tani fölvétele és megbecslésére szolgáló 
utasításról.

31. Tagányi Károly: i.m. II. kötet 773-782. p. 264. oklevél, 1801.
Utasítás a közalapítványi uradalmakban lévő 
erdők felmérésére és megbecslésére.

32. Fekete Zoltán: i.m. 193. p.
Itt említem meg az ugyancsak az Erdészeti 
és Faipari Egyetem Erdőrendezési Tanszé
kén található, 1774. évből való térképet, az 
Akadémia tanulmányi erdőgazdaságáról. A 
szép kidolgozású lapon - a térképen kívül - 
az erdő madártávlati képe is látható. A lap 
alján lévő díszítő ábrán a rajzoló az egykorú 
geodéziai munkát is megerősítette.

33. Enyedi János: i.m. lásd 26. jegyzet.
34. — — 1815.: Földabrossza az gemenczei revirhez

tartozó I. Táborhely II. Ketskeakol erdő da
rabnak (L 126.134 és L 92 VII. 9.).

34/1. Tagányi Károly: i.m. III. kötet 425-438. p. 59-90. oklevél.
35. Kallivoda Andor: Egy 117 esztendős erdőgazdasági üzemterv.

E.L. 1934. LXXIII. évf. 3. íuzet, 232-236. p.
36. Tomcsányi Gyula: A garammenti kincstári erdőkben alkalma

zott szállítási rendszer ismertetése. E.L. 
1895. XXXIV. évf. XI. füzet, 1184-1185. p.

37. Vadas Jenő: i.m. 1-18., 30. p.
38. Lesenyi Ferenc: A Selmecbányái Erdészeti Tanintézet törté

nete (1808-1846). Sopron, 1958. 78-108. p.
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39. Tagányi Károly: i.m. III. kötet 627-650. p. 82. oklevél, 1857.
jún. 24. Csász. és kir. nyílt parancs, amely
nek erejénél fogva az 1852. évi, az osztrák 
örökös tartományok részére készített erdő
törvény egész Magyarországra kiterjesztetik.

40. Tagányi Károly: i.m. III. kötet 553-618. p. 80. oklevél, 1856.
aug. 24. Az osztrák pénzügyminisztérium 
utasítása az erdészeti fölmérés, becslés és 
üzemberendezésekről.

41. Divald Adolf: A magyar birodalom álladalmi erdőségei ke
zelésének eredményei 1867-ig és lépések 
egy jobb jövő felé. E.L. 1868. 7.évf. 145- 
205.p.

42. Divald Adolf: Kivonat D.A. oszt. tanácsos jelentéseiből (2
térképpel) II. Diósgyőr. E.L. 1869. 8. évf. 
359-460. p.

43. Divald Adolf: Az ó-budai és visegrádi koronauradalmak
erdeiről. E.L. 1872. 11. évf. 1-13., 45-53. p.

44. A Sóvári-hegység, az Eperjes-tokaji vulkanikus eredetű hegy
ségnek a dargói hágótól északra levő része.

45. Bedő Albert: i.m. lásd 6. jegyzet
46. Üzemosztály. A közös rendeltetésű és azonos üzemmódban ke

zelt erdőrészletek összessége. Erdészeti, Vadászati, Faipari 
Lexikon. Bp. 1964. 682. p.

47. Üzemtest alatt értjük mindazon erdők összességét, melyek 
ugyanazon birtokosnak tulajdonához tartoznak, ugyanazon er
dőtiszt által kezeltetnek, s gazdaságilag is általában egy önálló 
egészet képezvén, kezelési egységnek tekintetnek, s ennélfogva 
külön gazdasági üzemterv szerint kezelendők. Nagy kiterjedésű 
erdőbirtoknál minden erdőgondnokság üzemtestet képez. 
Belházy Emil: Az erdőrendezéstan kézikönyve. 238. p.
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48. „A bármely korra vonatkozó használati százalékot oly módon 
puhatoljuk ki, ha az illető kor előtti fatömegeket összeadjuk, és 
ezen fatömeg összeggel a vágatási korszak holdankénti fatöme
gét elosztjuk.
Ha már most bármely üzemtest álló fakészletét a használati szá
zalékkal szorozzuk: megkapjuk a valódi fatermést, mely ki
használandó, hogy a valódi fakészlet fokozatosan a szabálysze
rű fakészlettel egyenlővé tétessék.” Erdészeti Segédtáblák, 
1883. 216-217. p.

49. — — Erdőbecslési utasítás a földadó szabályozás
ról szóló 1857. évi VII. te. végrehajtásához. 
24.163/1876. FM. rendelet E.L. 1876. 310- 
324., 368-384., 424-439., 498-509. p.

50. Divald Adolf-Wagner Károly:
Segédtáblák erdőszök és erdőbirtokosok, jó
szágigazgatók, gazdatisztek, mérnökök, épí
tészek, fakereskedők és mindazok számára, 
kik a természettudományok gyakorlati al
kalmazásával foglalkoznak. Selmecz, 1864.

51. Greiner Lajos: Grundzáge zu dem Forst-Taxationsverfahren
und zum Zeichen dér Forstkarten auf den 
Herzogl. Sachsen-Coburg’schen Gütem in 
Ungam. Pest, 1873.
ua. Instruktion zűr Führung dér Forster- 
trags-Kontroll in den Hochwaldforsten dér 
herzogl. Sachsen-Coburg-Gothaischen Herr- 
schaften Murány und Kapdorf, Wien, 1882. 
Greiner Lajos munkásságát részletesen 
tárgyalja Fekete Zoltán: Száz év távlatából c. 
tanulmánya. E.L. 1940. XII. füzet, 1095- 
1104. p.

52. Lásd 13. jegyzet.
53. Lásd 48. jegyzet.
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54. Vágássorozat. Az üzemosztálynak a vágásforduló egész időtar
tamára kiterjedő vágássora. Erdészeti, Vadászati, Faipari Lexi
kon, Bp. 1964. 699. p.

55. E.L. 1883. IX. füzet, XIII. p.
56. E.L. 1883. XII. füzet, V. p.
57. Bedő Albert: i.m. lásd 7. jegyzet
58. — — 4190/1883. FM számú rendelet. Az erdőgaz

dasági üzemtervek egyszerűbb készítésénél 
alkalmazandó eljárás tárgyában. E.L. 1883. 
XXIII. évf. 168-174. p.

59. — — 9600/1890. FM. számú rendelet. „A tízéven
ként teljesítendő erdőgazdasági üzemátvizs
gálási munkálatok iránti utasítás. E.L. 
1890.21. évf. XI. füzet, 878-894. p.

60. — — 54.666/1906. FM. számú rendelet. Utasítás a
kincstári erdőkre vonatkozó rendszeres gaz
dasági tervek, nyilvántartási könyvek és idő
szaki gazd. beszámoló és kiegészítő munká
latok alaki berendezésének némi módosítása 
és egyszerűsítése tárgyában. E.L. 1907. 
XLVI. évf. XI. füzet, 685-697., XII. füzet 
759-770., XIII. füzet 832-841. p.

61. — — Az erdészet 1881. évi állam-költségvetése.
E.L. 1881. 20. évf. I.sz. 13-28. p.

61/1 — — Szolgálati utasítás a besztercebányai m. kir.
erdőigazgatósági terület részére. Beszterce
bánya, 1897. VII. Fejezet. Erdőrendezés 
187-188. p. X. Fejezet. Üzemnyilvántartás 
208-218. p.

62. Erdőügyi adminisztráció. Erdészeti Zsebnaptár az 1899-ik évre.
63. Vadas Jenő: i.m. 355-357. p.
64. Vadas Jenő: i.m. 364-367. p.
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65.

66.

67.

68 .

69.
70.
71.

Bölcsházai Belházy Emil: Az erdőrendezéstan kézikönyve. I. 
rész. Erdőrendezés. Bp. 1895.
Erdőrendezéstan. Selmecbánya, 1903.
Erdőrendezésünk fejlesztéséről. Selmec
bánya, 1911.
Erdőrendezéstan. Bp., 1912.
Az új erdőrendezési utasítás ismertetése. 
E.L. 1920. LIX. évf. 13-14. sz. 295-307. p.

Erdészeti Lapok. 1920. LIX. évf. 454. p.
Erdészeti Lapok. 1920. LIX. évf. 454. p.
Erdészeti Lapok. 1920. LIX. évf. 539. p.

Fekete Lajos: 
Muzsnay Géza:

uő:
Muzsnay Géza:

72. Erdészeti Statisztikai Közlemények. IV. füzet. 1935. 22-23. p.
72/1 — — Az Esterházy hercegi hitbizomány ügyvite

li-, szolgálati-, nyugdíj- és fegyelmi szabály
zata. Sopron, Székely és társa könyvnyom
dája 1935. 8. § Erdőrendezőség. 17-20. p.

73. Trauer Ervin: Az erdőkről és a természetvédelemről szóló
1935 IV. te. és végrehajtása. Bp. 1942. 58- 
91. p.

74. Az Erdészeti Lapokban a vitával kapcsolatosan a következő 
dolgozatok jelentek meg:
Ajtay Viktor: A vágásérettséget és vágássorrendet megha

tározó szám. 1937.1. füzet, 33-56. p. 
Fokozatos felújítás alatt lévő állományok 
vágássorrendszáma. 1937. II. füzet, 119-130. 
P-
A természetes vágássorrendszámra alapított 
hozamszabályozás. 1937. IV. füzet, 321- 
345. p.

uő: Válaszok. 1937. VI. füzet, 505-515. p.
Bíró Zoltán: Néhány megjegyzés Ajtay Viktor ,.A vágás

érettséget és vágássorrendet megállapító 
szám”-ról írt cikkéhez. 1937.1. füzet, 56- 60. p.

uo:

uo:

94



76.

uő: Néhány szó a vágássorrendszámhoz. 1937.
III. füzet, 267-271. p.

Haracsi Lajos: Adatok a vágássorrendszámhoz. 1937. III.
füzet, 244-252. p.

Kovács Ernő: Ajtay Viktor vágássorrendszáma és hozam
szabályozása. 1937. XI. füzet, 831-850. p. 

Magyar János: Hozzászólás Ajtay Viktornak „A vágásérett
séget és a vágássorrendet megállapító szám” 
c. tanulmányhoz. 1937. III. füzet, 253- 
267. p.

Kovács Ernő: Ajtay Viktor: A vita lezárása. E.L. 1938. XI. 
füzet, 1037-1042. p.
Az erdőgazdasági üzemterv rajzábrás mintái. 
E.L. 1938. IV.sz. 323-330. p.
Erdőrendezési utasításunknak a fatermési 
táblákra vonatkozó rendelkezései. E.L. 1938.
V. sz. 419-432. p.
A részletes erdőleírás alakja és tartalma. 
E.L. 1938. VII-VIH. sz. 613-622. p.
A sűrűségi és záródási viszonyszám helyes 
értelmezése. E.L. 1938. X. sz. 841-850. p.
Az erdő gazdasági beosztása és a jövőbeli 
gazdaság alapelveinek megszabása. E.L. 
1938. XII. 1052-1063. p.
Üzem- és hozamszabályozása. E.L. 1939. II. 
127-139. p.

Magyar János: Egyszerű eljárás a termőhelyi osztályoknak 
arányos különbségekkel való alakítására. 
E.L. 1938. IV.sz. 330-335. p.

Mikevári Tivadar: Erdőrendezőségi teljesítményszámítás. E.L. 
1941. IV. sz. 184-200. p.

Erdőrendezéstan I.,II. Fekete Zoltán egyetemi ny.r. tanár elő
adásai alapján összeállította: Bezzegh László, Sopron, 1946.,
1947.

75. Fekete Zoltán:

uo:

uo:

uo:

uo:

uo:

77. Fekete Zoltán: Erdőmémöki segédtáblák, Sopron, 1926.
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78. Fekete Zoltán: Az akác sorfa fatömeg és növekedési táblái.
1931.

uő: Akác-fatömegtáblák és szerfa becslési táblá
zatok. 1935. 

uő: Akác fatermési táblák. 1937.
79. Bund Károly (szerk.): Táblák álló fák és faállományok fatöme

gének meghatározására. 1916.
80. Csabán István: Erdőrendezésünk fejlődése a felszabadulás

óta eltelt időben. E. 1955. 4. évf. 4.sz. 177- 
180. p.

81. Erdőgazdaság (továbbiakban: Eg.). 1948. II. évf. 7.sz. 10-12. p.
82. Nagy László: A MALLERD birtokában lévő erdőterület

fafajok szerint, 1946. Eg. 1948 2. 18: 10-11.
83. Eg. 1948. II. évf. 13-14. sz. 9-14. p.
84. — — Erdőrendezési utasítás az ideiglenes erdő-

gazdasági üzemtervek készítéséhez. I., II. 
MALLERD Központi Igazgatósága, Bp.
1948.

85. Eg. 1949. III. évf. 11-12. sz. 97. p.
86. Csabán István: i.m.
87. Az Országos Erdészeti Főigazgató 100/1955. számú utasítása az 

erdőrendezésről. OEF. 1955.
88. Az erdőről és vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény. 

Erdészeti Értesítő 1962. IX. évf. l.sz. 2.p.
89. Rakonczay Zoltán (szerk.):

Erdőleltár 1970.1. Bp., 1973. 603-622. p.
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6. MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

1. Erdőrendezők megbeszélése. XVIII. század vége.

2. Réptze Erdő XVIII. század végi térképe.

3. A vágások rendjének képe a Mária Terézia-féle erdőrendtartásból.

4. Lipótújyári kamarai uradalom üzemtervének első lapja.

5. Földabrossza az ger* encei uradalomhoz tartozó I. Táborhely-i, II. 
Ketskeakol-i erdő daraboknak az 1815. esztendőben.

6. Feismantel Rudolf (1805-1871).
A selmeci Erdészeti Tanintézet, illetve a Bányászati és Erdészeti 
Akadémia tanára (1835-1847).

7. Greiner Lajos (1796-1882).
A Coburg-uradalom erdőigazgatója.
Fatermési tábláit évtizedekig használták.

8. Bedő Albert (1839-1918).
Országos főerdőmester, a hazai erdőgazdálkodás jeles személye.

9. Fekete Lajos (1837-1917).
Az erdőrendezés tanára az akadémián.
Erdőrendezéstan c. könyve 1903-ban jelent meg.

10.Muzsnay Géza (1865-1935).
Az erdőrendezés tanára a főiskolán.
Erdőrendezéstan c. könyve 1912-ben jelent meg.

11 .Fekete Zoltán (1877-1962).
Az erdőrendezés tanára a főiskolán, majd az egyetemen. 
Erdőrendezéstani előadásait 1946-ban adta közre Bezzegh 
László.

12.Erdészeti segédtáblák, 1864.

13.A 23.374/1880 utasítás alapján készült üzemtervi űrlapok fejrova
tai, Muzsnay: Erdőrendezés című könyve alapján.
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14. Az első magyar nyelvű erdőrendezéstan címoldala.

15. A 14.500/1920.utasítás alapján készült üzemtervi űrlapok fejrova
tai.

16.Erdőleltározási adatgyűjtőlap.

17.Az 1948. évi „Erdőrendezési utasítás” címlapja.

18.Az ideiglenes üzemtervek állományfelvételi lapja.

19.Erdőleírási jegyzőkönyv. (100/955. OEF. Erdőrendezési utasítás.)
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ÚJ ELJÁRÁSOK A HAZAI 
ERDŐRENDEZÉSBEN

Bár a hazai erdőrendezés nyolcadik -- még le nem zárult -  szaka
szának kezdő időpontjául az „Útmutató az erdőgazdasági üzemter
vek készítéséhez” című kiadvány (a továbbiakban: Üzemtervezési 
Útmutató) megjelenésének évét -  1970-et -  választottuk, nem hagy
hatjuk figyelmen kívül azokat a kutatási-fejlesztési munkákat sem, 
amelyek az addig alkalmazott módszerek fejlesztésére és új eljárások 
bevezetésére irányultak.

Általában is elmondható, hogy a történelem korszakainak nincs 
éles időbeni határa. Az átmeneti időszak, amelyikben a korszak kez
dődik és az előző korszak végződik, több évtizednyi hosszúságú is 
lehet. Esetünkben az átmeneti időszak hossza mintegy két évtizedre 
tehető.

További nehézséget jelent az utolsó korszak tárgyalásában, hogy 
még nincs meg a kellő történelmi távlat a történések lényeges eleme
inek kiemeléséhez és értékeléséhez. Emellett szükségszerűen megje
lennek szubjektív szempontok is, hiszen a szerzők aktívan részt vet
tek az új módszerek kidolgozásában és bevezetésében. Minden újnak 
szükségszerűen meg kell küzdenie a régivel. Ez nem történhet meg 
személyek közötti konfliktusok nélkül. Az egyik a hagyományos ér
tékeket félti az újtól, és úgy látja, hogy az veszélyezteteti az eddigi 
eredményeket, a másik csak maradiságot lát ebben a magatartásban, 
s igyekszik elhárítani az új eljárások bevezetésének akadályait. Köz
ben mindkettő sebeket ejt és sebeket kap.

A történetírás szabályai megkövetelnék, hogy az események do
kumentumait, a jelentős részben még ma is élő szakemberek rendel
kezéseit, jelentéseit, publikációit tételesen is felsoroljuk, az aláírók, 
illetve a szerzők nevének megadásával. Ez azonban olyan következ
ményekre vezetne, amit el szeretnénk kerülni. Sokan zokon vennék, 
hogy nem szerepelnek kellő súllyal -  vagy sehogyan sem. Mások 
azon ütköznének meg, hogy a szerzők neve túl gyakran szerepel. 
Vagy éppen ellenkezőleg túlzott szerénység -  vagy álszerénység -
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miatt marasztalnák el a szerzőket. A legnagyobb sérelmet azonban 
az okozná, ha a fejlődés kerékkötőit, vagy az elhibázott fejlesztések 
felelőseit is név szerint megemlítenénk.

További szempontunk, hogy el szeretnénk kerülni az aránytalan
ságot. Ez korlátot szab az utolsó korszakkal foglalkozó fejezet terje
delmének. Ezt elsősorban azzal igyekszünk elérni, hogy neveket nem 
említünk, s lehetőleg csak a fejlődés irányába mutató történésekkel 
foglalkozunk.

Nem tudhatjuk, hogy az utókor mikorra fogja tenni a szakasz vé
gét. Lehet, hogy a politikai rendszerváltás időpontját -  1991-et -  
választja. Lehet, hogy az új erdőtörvény elfogadásának évét -  1996- 
ot -  fogadja el. Vagy az új Erdőrendezési Utasítás -  vagy Erdőren
dezési Szabályzat -  indítja a következő korszakot. Mi -  ezekkel 
szemben -  szeretnénk remélni, hogy ez a szakasz még évtizedekig 
eltart, és a folytonosságot meg nem szakító, folyamatos fejlesztés 
lesz a fő jellemzője. Ez a fejezet ebben a szellemben íródott.
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1. AZ ERDŐRENDEZÉS FEJLESZTÉSÉNEK 
FŐ IRÁNYAI

Az erdőrendezés korszerűsítése iránti igény már nem sokkal a 
100/1955. sz. Erdőrendezési utasítás megjelenése után jelentkezett. 
Ennek hatására az Országos Erdészeti Egyesület keretében megala
kult az Erdőrendezési Szakosztály, amelynek a fő célja a fejlesztési 
lehetőségek vizsgálata volt.

Javaslatok készültek:
-  a természetes erdőtípusok, illetve az erdészeti termőhelytípusok 

rendszerére és azok erdőrendezési bevezetésére, a típusok erdő- 
részletenkénti meghatározására, illetve térképezésére (kísérleti 
üzemtervezéssel is alátámasztották a javaslatokat),

-  fotogrammetriai műszerek beszerzésére és a légifényképek hasz
nálatának bevezetésére,

-  grafikus fatermési táblák, illetve új típusú fatermési nomogramok 
bevezetésére,

-  az erdőrészletre vonatkozó összes (állapot-, terv- és tény-)adat 
egy üzemtervi lapon történő megjelenítésére,

-  az üzemtervi adatok gépi feldolgozására, az üzemtervi táblázatok 
gépi előállítására,

-  a gazdálkodás bírálatának üzemtervezéshez kapcsolására.
A fejlesztési javaslatok közül az erdészeti főhatóság elsőként a 

gépi adatfeldolgozás lehetőségeinek a megvizsgálására hozott hatá
rozatot. A vizsgálat célja annak kiderítése, hogy hogyan lehet gépi 
úton „elcsúszásmentes” korosztály-táblázatokat előállítani. A külön
böző évjáratú üzemtervek táblázatainak -  az akkori gyakorlat sze
rinti -  egyszerű összegezése ugyanis nem adott reális képet sem az 
országos, sem a megyei, sem az erdőgazdasági szintű fafaj-korosz- 
tály összetételről. A probléma elsősorban az országos összesítések
kel kapcsolatban vetődött fel.

A feladat szükségessé tette, hogy egy megfelelő embert állítsanak 
rá, egyhónapos határidővel. A vizsgálatról készült jelentés (1961-
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ben) megállapította, hogy Hollerith-rendszerű lyukkártyás gépi fel
dolgozással a feladat megoldható. Külön kitért azonban a jelentés ar
ra is, hogy a jövőben erre az elektronikus adatfeldolgozás lesz a 
megfelelő eszköz.

Bár a jelentést nem követte gyors megvalósítás, de azt elérte, 
hogy a kérdés attól kezdve folyamatosan napirenden maradt. Másik 
eredménye, hogy a jelentés összeállítója munkaköri feladatul kapta -  
a kész üzemtervek ellenőrzése és egyéb feladatok mellett -  az erdő
rendezés fejlesztését, illetve annak koordinálását. Nagy segítséget 
jelentett ebben a munkában, hogy az erdészeti főhatóság nagyvona
lúan támogatta a fejlesztéshez elengedhetetlen külföldi tanulmányu- 
takat, 1965-ben pedig életre hívott egy erdőrendezés-fejlesztési cso
portot és biztosította a különböző kísérleti munkák pénzügyi fedeze
tét, illetve -  később -  a megnövekedett feladatokhoz szükséges lét
számnövekedést. (7 év alatt hatszorosára nőtt a létszám, és a csopor
tot osztállyá szervezték.)

A vidéki erdőrendezők és erdőfelügyelők közül is egyre többen 
kapcsolódtak be a kísérleti munkákba -  illetve később az új módsze
rek úttörő jellegű bevezetésébe - , vállalva az ezzel járó többletmun
kát és kockázatot is.

Az 1961-ben megindított erdőrendezés-fejlesztési munka, vala
mint a külföldi eljárások szakirodalmi és helyszíni tanulmányozása 
további javaslatok megtételére vezetett. A szakirodalmi tanulmányo
zás eredményei „Az erdőrendezési munkák műszaki fejlesztésének 
lehetőségei” címen Témadokumentációban láttak napvilágot (1965). 

Javaslatok készültek:
-  a körzeti üzemtervezés bevezetésére, illetve kísérleti jellegű, er

dészet szintű üzemtervezésekre,
-  az erdőállapotfelvétel korszerűsítésére,
-  az erdőfelmérés és terület-meghatározás pontossági követelmé

nyeire,
-  új erdőbecslési eljárások alkalmazására,
-  a valódi növedék kimutatására és korszerű hazai fatermési táblák 

bevezetésére,
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-  az erdőfeltárás üzemtervi tervezésére,
-  a tervezés időhorizontjának differenciált növelésére,
-  a tervelőírás jellegének (sürgős, kötelező, ajánlott, lehetséges) 

rögzítésére,
-  alternatív tervezés bevezetésére,
-  az átfogó tervezés korszerűsítésére,
-  az üzemtervi adatok országos adatbázisának kialakítására,
-  az erdősítések és fahasználatok műszaki átvételi adatainak és az 

erre épülő üzemtervi nyilvántartás adatainak számítógépes fel
dolgozására,

-  az üzemtervi adatok aktualizálására,
-  a reprezentatív nagyterületi erdőleltározás hazai módszerének 

kialakítására és annak bevezetésére,
-  az országos erdőleltárak számítógépes elkészítésére,
-  az erdőállomány-jellemzők statisztikai elemzésének számítógé

pesítésére,
-  a nagyterületi tervezésre és prognózisokra, hozamszabályozásra,
-  az erdőrendezési szervezet fejlesztésére,
-  az erdőrendezési kutatásra és oktatásra.

A felsorolt javaslatokat sikerült kb. egy évtized alatt megvalósí
tani. Legalább egy-két kísérleti munka erejéig szinte mindet, de a 
nagyrészük Üzemtervezési útmutatóban és Erdőfelügyeleti útmuta
tóban is érvényesült. A következőkben ezekről szeretnénk -  témák 
szerinti bontásban -  beszámolni, utalva az esetleges továbbfejlesz
tési lehetőségekre.
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2. AZ ÜZEMTERVEZÉS FEJLESZTÉSE

A már említett erdőrendezés-fejlesztési csoport fő tevékenysége 
az 1965-70-es években egy új üzemtervezési útmutató összeállításá
ra irányult. Alapvető követelmény volt az erdők többcélú hasznosítá
sának biztosítása -  az 1961. évi VII. törvény (erdőtörvény) előírásai
nak megfelelően - , a hosszú távú termelésszabályozás korszerűsítése 
és az új technikai megoldások alkalmazása.

Az első útmutató-tervezet alapján 5 kísérleti üzemterv készült. A 
hosszú távú termelésszabályozás lehetővé tétele érdekében eltértünk 
az akkori gyakorlattól, nem községhatáronként készültek az üzem
tervek, hanem egy-egy erdészet egész területére.

Szerettük volna bevezetni a körzeti erdőtervezést -  egy-egy kör
zet valamennyi erdejéről egy összevont üzemterv is készült volna 
ennek azonban sok ellenzője akadt, így az Útmutatóba már a körze
ten belüli ún. erdőgazdasági egység került be, mint üzemtervezési 
egység.

Az Üzemtervezési útmutató szerint az üzemterv a következő ré
szekből áll:
-  Térképek,
-  I. Területkimutatás (nyilvántartási kivonattal),
-  II. Erdőrészletlapok (részletes erdőleírás, általános fatermelési

és erdősítési terv és nyilvántartás),
-  III. Erdőállapot-kimutatások

(Ill./a. Korosztálytáblázat 
IlI./b. vágásérettségi táblázat stb.),

-  IV. Fahasználati tervkimutatások
(IV.a. Fahasználati kimutatás stb.),

-  V. Erdősítési tervkimutatások
(V./a. Erdősítési táblázat stb.),

-  VI. Átfogó rész (Az erdő állapotának és a gazdálkodás legfőbb
feladatainak átfogó jellemzése, statisztikai táblázatok),
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-  Az erdőrendezés helyi irányelveit tartalmazó jegyzőkönyv 
(Előzetes jegyzőkönyv) másolata,

-  Az üzemtervezés megtárgyalásakor felvett jegyzőkönyv 
(Zárójegyzőkönyv) másolata,

-  Tartalomjegyzék, amely tárgyalja az üzemterv egyes részeit, a 
statisztikai táblázatokat és a mellékleteket (térképlapok száma és 
megnevezése).

2.1. Gazdasági beosztás, területfelmérés, 
területszámítás

A gazdasági beosztás korszerűsítésének alapvető követelménye, 
hogy olyan erdőrészlete két alakítsunk ki, amelyik hosszú távon is 
egységesen kezelhető, termőhelyét és faállományát tekintve is többé- 
kevésbé homogén területi egységet jelent.

Az 1950-es években készültek olyan üzemtervek, amelyek előze
tes termőhely feltárásokra (Valkó), vagy előzetes erdőtípus-térképe- 
zésre (Budakeszi) alapozták a gazdasági beosztást. Ez a törekvés ké
sőbb is megmaradt, a vita csak azon volt, hogy a két megoldás közül 
hol melyiket részesítsük előnyben. Célszerűnek látszott, hogy -  ahol 
lehetséges -  a természetes erdőtípust térképezzük, s csak ott töreked
jünk teljes termőhely-térképezésre, ahol az aktuális erdőtípusból 
nem lehet a természetes erdőtípusra következtetni.

Ezt az elgondolást azonban nem tudtuk teljes mértékben érvé
nyesíteni sem a kísérleti üzemtervezések során, sem az Üzemterve
zési útmutatóban, mivel a termőhelytérképezésre nem sikerült meg
felelő létszámot biztosítani. Reméljük, hogy még eljön ennek az 
ideje is.

A gazdasági beosztásban azonban fontos követelményként szere
peltettük a termőhelyi homogenitást. Lehetővé tette az Üzemterve
zési útmutató azt is, hogy a tagon belüli kisebb, hasonló termőhelyű 
és faállományú foltok egy erdőrészletbe összevonhatók legyenek. 
Ezt a megoldást később sokan vitatták.
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Ugyancsak a termőhelyi részlet alakításának elősegítésére szol
gált az erdőrészleten belüli állományrész elkülönítésének lehetővé 
tétele. így a kisebb -  átmeneti -  faállománybeli eltérések miatt nem 
kellett külön erdőrészletet, vagy erdőrészleteket alakítani, és a hatá
raikat sem kellett bemérni.

Az erdőrészletek jobb elkülönítését segítette elő a légifénykép-  

értelmezés, amely ebben az időszakban vált általánossá.
Másik jellemzője a gazdasági beosztásnak a tagbeosztás állandó

ságára való törekvés, abból a célból, hogy az egymást követő 
üzemtervek adatai jobban összehasonlíthatók legyenek.

Az 1960-as években kezdődött el a fotogrammetria erdőrende
zési bevezetése, bár már korábban is volt egy próbálkozás, de ez a 
Honvéd Térképészeti Intézet elzárkózása miatt meghiúsult. Az 1960- 
as években beszereztek légifénykép-átrajzolókat -  a közel sík erdő
területek térképezésére -, egy C5 jelű Planigraph-ot, amely hegyvi
déken is jól alkalmazható és szintvonalas térképek készítésére is fel
használható volt (Visegrád), de a hegy- és dombvidéki erdők síkrajzi 
térképezésére inkább a Stereotop-okat részesítették előnyben.

Budapesten megalakult a Fotogrammetriai csoport (majd később 
osztály), amelyik részt vett nemcsak a fotogrammetriai eljárások ha
zai kialakításában, hanem általában a felmérési, térképezési módsze
rek fejlesztésében, s gyakorlati bevezetésében.

Az Üzemtervezési útmutatóba ezek az eljárások már beépültek.
Nem kevés vita előzte meg a pontossági követelmények meghatá

rozását. Többen bebizonyították, hogy az erdőrészletek területének 
0,01 ha élességgel való kimutatása meglehetősen illuzórikus, az 
erdőrészlethatárok azonosítási középhibája ezt egyáltalán nem indo
kolja.

Ebből adódott, hogy 0,1 ha-os élességet állapítottunk meg. To
vábbi következtetés ebből, hogy az erdőrészletek területének számí
tásához elegendő az 1:10 000-es méretarány, az üzemi térkép méret
aránya.

Az üzemi térképen végzett területszámításhoz az Útmutató a 
pontrácsot ajánlja. Az egész birtoktest területének számítása tovább
ra is a kataszteri -  1:2880-as, l:2000-es vagy l:4000-es méretarányú
-  térképeken történt.
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Az Útmutató az előbbieken kívül bevezette még az 1:25 000 vagy 
1:20 000 méretarányú Erdészeti áttekintő térképeket és az 1:25 000 
méretarányú Vadgazdálkodási térképeket

A domborzat szintvonalas ábrázolását még nem lehetett kötelező
en előírni.

2.2. A feltáró rendszer leltározása

Az Útmutató előírta az erdőterület feltártságának ismertetését is 
(az egyes szállítópályák hosszát, kiépítettségét, műszaki állapotát, az 
állandó jellegű felső- és alsórakodók elhelyezkedését, valamint a fa
anyagáramlás főbb irányait).

A közelítési és kiszállítási lehetőségek erdőrészletenkénti jellem
zésére szolgált a technikai típus, amely a terep és a kiszállításra fel
használható út minősítését tette lehetővé.

2.3. Termőhely feltárás, erdőtípus-meghatározás

Az Üzemtervezési útmutató igen alaposan foglalkozik a termő
helyfeltárással (40 oldalas terjedelemben). Bár korábban is akadt az 
erdőrendezők között néhány úttörő, aki sokat tett a termőhely
feltárási módszerek fejlesztéséért, a talajvizsgálat alapvetően mégis 
az erdőgazdaságokra volt bízva.

Amikor a főhatóság úgy döntött, hogy ezzel a feladattal az erdő
rendezési szervezetet bízza meg, igyekeztünk beszerezni a korábbi 
termőhelyfeltárások eredményeit. Kiderült, hogy egyáltalán nincs 
olyan talaj szelvény, amelyiknek az adatai és a térképi helye egyaránt 
meglettek volna. Nulláról kellett indulnunk, a Járó Zoltán-féle ter- 
mőhelytípusrendszer felhasználásával.

Az Útmutató előírja, hogy hol kötelező a termőhelyfeltárás (pl. 
fafajcserés állomány-átalakítás, betelepítendő parlag esetén), de álta
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lánosan kötelező módszert, és teljes területre kiterjedő termőhely-, 
illetve erdőtípus-térképezést nem tesz kötelezővé.

Minden üzemtervezett területen szükséges volt azonban annyi 
talaj szelvényt felvenni -  termőhely-fel vételi jegyzőkönyv (T-lap) 
kitöltésével és a szelvény helyének térképi rögzítésével - , hogy az 
erdőrészletenkénti termőhely-meghatározás -  közvetlen vagy közve
tett eljárásokkal -  kellő biztonsággal elvégezhető legyen. Hibát kö
vettünk el ott, hogy a szelvény koordinátáit nem vezettük rá a 
T-lapra. A termőhelytípust (klíma, hidrológiai viszonyok, genetikai 
talajtípus) minden esetben meg kellett állapítani. A változatot 
(termőréteg-vastagság, fizikai talaj féleség) -  valamint a természetes 
erdőtársulást és a vízgazdálkodási fokot -  erdőrészletenként csak 
abban az esetben kellett meghatározni, ha az biztosan megállapítható 
volt.

A közvetlen termőhelyfeltárás részben helyszíni talajvizsgálat 
alapján történt, részben talajmintavétellel és laboratóriumi vizsgála
tokkal, de jellemzőbb volt a közvetett termőhelyfeltárás.

Ebben az időszakban álltak fel az erdőrendezési talaj laboratóriu
mok.

A termőhely fatermőképességének jellemzésére a termőhely
jellemző fafaj (a termőhelyen tömeges termesztésre legalkalmasabb 
fafaj) és annak várható fatermési osztálya szolgált -  inkább csak tá
jékoztató adatként - , de utal az Útmutató arra is, hogy a “helyi ter
mőhelyi és faterméstani viszonyok alaposabb megismerésével tö
rekedni kell ennek az adatnak egyre nagyobb biztonságú meghatáro
zására, mivel az erdészeti távlati tervezésben ennek a jelentősége 
várhatóan nőni fog.”

Kétségtelen, hogy az erdőrészlet szintű faállomány-szabályozás- 
hoz ez az adat, valamint az aktuális állomány fatermési osztályának 
várható alakulása (dinamikus bonitálás) nélkülözhetetlen lesz.
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2.4. Faállomány leírása, mérése, becslése.

Erdeink elegyessége, nem ritka többszintűsége, termőhelyi és ál
lományviszonyainak változatossága meglehetősen nehézzé teszik 
egy valósághű és mégis egyszerű leírási eljárás kialakítását. A ko
rábbi, legfeljebb három szint elkülönítését lehetővé tevő leírást ki
bővítettük az állományrészekkel, és együttes jelölésükre jelzőszámok 
vezettünk be. Annak érdekében, hogy az egymáshoz közelálló fafa
jok a szomszédos fafaj sorokban szerepeljenek, a fafajokat fafaj- 
csoportokba és osztályokba soroltuk. Erre felépítve számítógépes 
állománytipizálás is készült.

A főfafaji általában a legnagyobb elegyarányú fafajosztály, illeti 
ve csoport legnagyobb elegyarányú fafaja adta, de volt lehetőség et
től eltérő főfafaj megadására is (pl. ha a véghasználatig mást kívá
nunk előnyben részesíteni). A főfafaj ugyanis mindig az első sorba 
került.

Elsősorban a leromlott állapotú erdők minősítésére, osztályozá
sára szolgált az állomány-átalakításra vonatkozó, intézkedési terv 
jellegű mutatószám, amelyet később a kiváló minőség miatt jelentős 
mértékben megemelt vágáskorú állományok megjelölésére is alkal
massá tettek („Intézkedési terv” nevű ismérv).

A fafajonkénti leírás új eleme: a megállapodás szerinti minimális 
vágáskorra számított valódi, hektáronkénti átlagnövedék fatermési 
osztályként való alkalmazása.

A korábbi, zömmel Greiner-féle, fatermési táblák grafikus formá
ja már az 1960-as években elterjedt, nem kötelező jelleggel bevezet
ve.

1971-től az ÉRTI korszerű fatermési tábláit dolgoztuk át 
nomogram formára. Ezekből már az újfajta fatermési osztályt köz
vetlenül le lehetett olvasni.

Ugyancsak a nomogramokról volt megkapható a 100% elegy- 
arány és sűrűség melletti valódi növedék -  pontosabban a következő 
10 évre várható korszaki átlagnövedék - , amely a korábban használt 
ún. „növedék” (valójában csak az élőfakészlet-változást mutató nö
vekmény) 1,5-2-szeresét -  sőt olykor sokszorosát -  is kitette.
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Bizonytalanságban voltunk afelől, hogy a 100%-tól eltérő sűrű
ség esetén milyen növedékszorzót alkalmazzunk. Erre nem volt 
adatunk. Végül -  óvatosságból -  azt a megoldást választottuk, hogy 
100% alatt lineárisan csökkentjük, egyébként pedig változatlanul 
hagyjuk (vagyis 1-es szorzót alkalmazunk).

Ráadásul később úgy döntöttünk -  az ÉRTI illetékeseivel együtt
hogy a sűrűséget nem a faállomány, hanem a 10 évi növedéket is 

magában foglaló egészállomány fatérfogatára vonatkoztatjuk. Ezzel 
a számított növedék tovább csökkent, ami -  feltehetően -  túlzott 
óvatosságra vezetett.

Az élőfakészlet-meghatározás pontosságának fokozását szolgálta 
a körlapösszeg-mérés bevezetése. Ezzel a becsült erdőrészletek ará
nyát jelentős mértékben növelni lehetett. Felvetődött az is, hogy va
lamennyi erdőrészletben kötelezően alkalmazni kellene, de erre nem 
volt lehetőség, részben az állományviszonyok, részben az eszközhi
ány miatt.

A fatermési táblás élőfakészlet-meghatározás pontosságát a záró- 
dás-sűrűség átszámító tényezők (a lambda-tényezők) segítségével 
próbáltuk fokozni.

Bár a mintavételes erdőbecsléshez az Útmutató adott javaslatot a
±10% pontosság eléréséhez szükséges mintaelemszámra, a fakész- 
let-meghatározás tényleges megbízhatóságának számítását nem kö
veteltük meg. Ezt nem is tehettük, mivel az Útmutató nem írta elő 
kötelezően a mért adatok számítógépes rögzítését és feldolgozását. 
(Ma már ezt is alapvető követelménynek kell tekintenünk.)

Az állományleírás használhatóságát tovább növelte az ágtiszta 
törzsmagasság meghatározása, valamint a részletre vonatkozó egyéb 
ismérvek számára hely biztosítása. Ezt az erdőrendezőség vagy a 
gazdálkodó szabadon felhasználhatta minőségi és értékosztály, jöve
delmezőségi osztály stb. beírására. (Sajnos, általában nem ilyesmire 
használták.)
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2.5. Az erdő állapotára vonatkozó szöveges 
feljegyzések és más, kevésbé fontos jellemzők

A szöveges feljegyzésekkel az volt a célunk, hogy az Erdő
részletlapon legyen lehetőség szöveges megjegyzéseket is szerepel
tetni. Korábban erre csak utalás történt, hiszen a Részletes erdőleírás 
egyben munkatáblázat is volt.

Mivel a faállományra, a cserjeszintre, a gyepszintre és a talajra 
vonatkozó összes megjegyzést tömöríteni akartuk, általában -  külön 
kódjegyzékben szereplő -  rövidítéseket alkalmaztunk. Ez később 
sok kritikát kiváltott. Talán jobb lett volna inkább külön lapot beik
tatni arra az esetre, ha sok szöveges megjegyzés kívánkozik (pl. kü
lönleges kezelésre vonatkozó előírások).

A cserjeszint leírására a rövidítések használata indokolt. A gyep
szint leírására ugyan megvolt a lehetőség, de általában nem nagyon 
éltek vele, mivel elmaradását általában nem kérték számon.

Az esetek zömében az erdőtársulás, erdőtípus és vízgazdálkodási 
fok  feljegyzésére adott lehetőséget sem használták fel. Persze, ha 
kötelező lett volna, akkor alighanem sok téves adat is bekerült volna 
az üzemtervekbe, mivel a meghatározáshoz nem sikerült elegendő 
időt biztosítani.

Meg kell említeni még néhány kevésbé fontos új adatot:
-  vadeltartó-képesség,
-  az erdőtest és fásítás jellege,
-  gazdálkodási típus,
-  művelési ág,
-  a záródáshiány jellege.

133



2.6. Erdőrészlet szintű tervezés és prognózis

A tervezésre vonatkozó adatokat igyekeztünk mind egy helyre 
összevontan, az erdőleírási lapon tárgyalni. Van azonban néhány ki
vétel. Ezek állapotjellemzőként is értelmezhetők. Ilyenek a rendelte
tés, intézkedési terv, vágásérettségi kor, de ide sorolhatók még azok 
az állapot ismérvek is, amelyek prognózis- jellegűek, mint pl. a nö
vedék (10 éves előrejelzés), fatermési osztály (ha a véghasználatra 
várható előrejelzés szerepel), termőhely fatermőképessége, célállo
mánytípusok (a termőhelytípus-változatnak megfelelően), mivel a 
kimondott tervezési adatokon kívül ezeket is fel kell használni egy 
erdőrészlet szintű prognózishoz.

Az Útmutatóban igyekeztünk biztosítani, hogy ezek az adatok 
rendelkezésre álljanak, de erdőrészlet szintű számítógépes prognózis 
kialakítására csak egy esetben került sor (az ún. nyárfelmérés adatai 
alapján).

A rendeltetések körül csak egynek, az elsődleges célnak a megál
lapítását írta elő az Útmutató, az 1961. évi erdőtörvénynek megfele
lően. Szó volt a másodlagos rendeltetések esetleges rögzítéséről is, 
de végül is ez elmaradt, pedig a többcélú erdőgazdálkodást részlet 
szinten is érvényesíteni kellett volna.

Az intézkedési tervről már szóltunk. Sajnos ezt az ismérvet a 
gyakorlat nem használta semmire, s az erdőfelügyelet sem kérte 
számon.

A vágásérettség kor fogalmát a 100/1955. sz. Erdőrendezési 
Utasításból vettük át. Bár az Útmutató ezzel kapcsolatban számos 
részletkérdést igyekezett tisztázni, továbbra is megoldatlan maradt 
néhány alapvető probléma a speciális eseteket illetően. A túltartott 
erdők, a leromlott állapotú erdők, a súlyosan károsult erdők vágás
érettségi korának meghatározása vitatható maradt. Az ismérv célja 
sem vált világosabbá (pl. hogy mennyiben használható fel a hozam
szabályozáshoz).

A fatermési osztályt illetően súlyos hiba, hogy lemondtunk a di
namikus bonitálás kötelezővé tételéről.
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A termőhely fatermőképességének meghatározásában is túlzott 
mértékű megalkuvásnak tekinthető, hogy megengedtük a jelenlévő 
fafajjal és annak aktuális fatermési osztályával történő minősítést, 
„ahol a hidrológiai viszonyokat nem állapítottuk meg.”

Ugyanez mondható el a célállománytípusokia is, hiszen ahol nem 
határoztuk meg a termőhelytípus-változatot, ott ez az információ is 
kérdéses maradt.

A fahasználati és erdősítési tervezés módszerét csaknem válto
zatlan formában vettük át. A legfontosabb korszerűsítés a sürgősség 
bevezetése, amely lehetővé tette a sürgős, kötelező, ajánlott és lehet
séges beavatkozások elkülönítését, bár az utóbbi kettő (az ajánlott és 
a lehetséges) elkülönítése az előhasználatok tervezését illetően nem 
volt egyértelmű, ehhez be kellett volna vezetni a 4-es sürgősséget is 
(mint a véghasználat esetében), s ebben az esetben a 3-as sürgőssé
get egyértelműen ajánlott előírásként lehetett volna értelmezni. Nem 
volt teljesen egyértelmű az erdősítés sürgősségének meghatározása 
sem. Sajnos a későbbiek folyamán a sürgősséget -  a végrehajtás so
rán -  igen gyakran nem vették figyelembe sem az erdőgazdálkodók, 
sem az erdőfelügyelők. A megsértését nem is szankcionálták.

Az erdősítés tervezésére célszerű lett volna bevezetni a fafaj- 
összetétel alternatív megadását. Ez lehetővé tette volna -  a hozam
szabályozáshoz hasonlóan -  az erdősítések átfogó szabályozását is.

A faállomány szintű szabályozás és prognózis kötelező bevezeté
se akkor még nem volt időszerű, ezért indokoltan maradt el.

2.7. A számítógépek szerepe az üzemtervek 
készítésében

Az erdőrendezés számítógépes fejlesztésének egyik fő célja az 
volt, hogy kiváltsa azt a sok számítási, összegzési munkát, amelyik 
korábban a feldolgozási munka zömét kitette, hogy így az érdemi 
munkára -  a statisztikák elemzésére, a faterméstani vizsgálatokra és 
a hozamszabályozásra -  több idő maradjon.
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Ehhez a fejlesztési munkához nagy segítséget jelentettek a már 
elvégzett -  később tárgyalandó -  feladatok (A-, B-, D-, N-lapok, er
dőgazdasági szintű aktualizálás és tervezés stb.) és a kísérleti üzem
tervek.

Eredetileg kizárólagosra terveztük a számítógépes adatfeldolgo
zást, később azonban úgy döntöttek, hogy kézi és gépi feldolgozásra 
egyaránt alkalmas módszert kell kidolgozni, mivel az összes adat 
számítógépes feldolgozásának költségfedezete előre láthatólag nem 
lesz biztosítható.

Ennek tudható be, hogy az Útmutató 1971. évi bevezetésével 
párhuzamosan nem történt intézkedés a számítógépek használatára, 
továbbra is kézi feldolgozást rendeltek el, de nem tiltották meg a 
párhuzamos, illetve kísérleti jellegű számítógépesítést.

A Veszprémi Erdőrendezőség üzemtervezőinek -  személy szerint 
elsősorban vezetőjüknek -  köszönhető, hogy -  az esetleges párhu
zamos kézi feldolgozást vállalva -  a kísérleti munka megindulhatott. 
Később az Egri Erdőrendezőség üzemtervezői is csatlakoztak, majd
-  az eredmények láttán -  fokozatosan a többiek.

A fejlesztés során ki kellett dolgozni:
-  a felvételi jegyzőkönyveket (L-lap, T-lap, B-lap, M-lap),
-  a kódszám- és rövidítésrendszert,
-  az adatrögzítés és ellenőrzés módját,
-  az erdőbecslési jegyzőkönyvek feldolgozási programjait,
-  az Erdőrészletlapok előállításának módját, majd
-  az átfogó részhez szükséges feldolgozó programokat 

(tárgyalása a következő fejezetben).
A felvételi jegyzőkönyveket az Útmutató mellékleteit összefogla

ló kötet (Függelék az erdőgazdasági üzemtervek készítésének útmu
tatójához) tartalmazza.

Szerettük volna ezeket optikai jelolvasó (OCR) használatára is 
alkalmassá tenni. Bár a kísérleteink eredményesek voltak, mégis le 
kellett róla mondanunk, mert az KSH-nál lévő -  rendkívül drága -  
berendezés kezelője elhagyta munkahelyét, s így -  mi sem természe
tesebb -  a gép működését beszüntették.
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Más lehetőségek is szóba jöttek (pl. perforált lyukkártya), de vé
gül is a legegyszerűbb lyukkártyás -  majd később mágnesszalagos -  
adatrögzítés és ellenőrzés (ún. „ellenőrző lyukasztás”) mellett ma
radtunk.

Az utólagos ellenőrzésre igen sok egyenlőséget és egyenlőtlensé
get állítottunk fel, s ezeket egy ellenőrző programba építettük be. Az 
Erdőleírási lap (L-lap) ellenőrzésére nagy hangsúlyt helyeztünk.

Az L-lap alapján az Erdőrészletlapok -  esetenként a B-lapok fel- 
használásával -  kézi és gépi úton egyaránt előállíthatok voltak.

Az Erdőbecslési lap (B-lap) a Fatömegmérési lapon (FM-lapon) 
felvett mérési adatok kézi vagy gépi feldolgozására szolgált. A gépi 
feldolgozáshoz -  a programíráson kívül -  több kutatási-fejlesztési 
feladat elvégzése is szükségessé vált.

Elsősorban függvényesíteni kellett a Dr. Sopp László által ösz- 
szeállított fatömegtáblákat. Ez Gier számítógéppel történt, a legki
sebb négyzetek súlyozásos módszerével, egy tőalakszámot mellma
gassági alakszámmá alakító tényező és egy azzal megszorzandó, a 
koordinátarendszerhez képest 45°-kal elforgatott nyeregfelület fel- 
használásával.

További feladat volt az alakmagasság- (alakszám és magasság 
szorzata, Dr. Sopp Lászlónál „tömegmagasság”-) táblázatok kialakí
tása, az egységes magassági görbék függvényesítése, valamint az 
egyedi magassági görbéket előállító -  ugyancsak a legkisebb négy
zetek módszerét alkalmazó -  programrész megírása.

Nem oldottuk meg a B-lapok eredményeinek az Erdőrészletlapba 
való automatikus beépítését, inkább az L-lapokra való kézi átmáso
lást írtuk elő. Ez részben azért történt, hogy az üzemtervezőnek még 
egy ellenőrzési lehetőséget adjunk, s egyben a fatermési táblás fatér- 
fogat-meghatározás korrekciójára is alkalmat nyújtsunk.

Az Erdőrészletlapok számítógépes kivonatolásával lehetővé vált 
a kerületvezető erdészek részére kiadható üzemtervi zsebkönyvek 
készítése, ezt azonban kötelezően nem írtuk elő.

A busszolamérési jegyzőkönyvek (M-lap) is számítógéppel fel
dolgozható formában készültek, ezt a lehetőséget azonban -  bár a 
szükséges program elkészült -  az Útmutató nem is említi.
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2.8. Az elmúlt tervidőszakban bekövetkezett 
változások vizsgálata, a gazdálkodás 
erdőrészletszintű és átfogó bírálata

Az 1920. évben kiadott Erdőrendezési utasítás még foglalkozott a 
gazdálkodás bírálatával, a 100/1955 sz. Utasítás azonban ilyen részt 
már nem tartalmazott. Ez érthető volt, hiszen az üzemtervi nyilván
tartásokat akkor már régóta nem vezették, s az államosítás, majd a 
sorozatos átszervezések a bírálatot illuzórikussá tették volna.

Az 1961-ben vetődött fel újra, hogy az érvényes Erdőrendezési 
utasítást ki kellene egészíteni egy átfogó gazdálkodásbírálattal. Ez 
eredetileg csak a tervteljesítésre terjedt volna ki. Már akkor sikerült 
azonban elérni, hogy a gazdálkodásbírálatra vonatkozó rendelkezés 
kiegészüljön erdőrészlet-szintű gazdálkodás bírálattal is.

Az Üzemtervezési útmutató ezt a rendelkezést némileg módosítva 
átvette, de -  sajnos -  nem kiemelten, külön fejezetben, hanem „Az 
erdő állapotára vonatkozó szöveges feljegyzésekére vonatkozó ro
vat kitöltési útmutatójába beépítve. Eszerint fel kellett tüntetni „az 
erdőrészlet történetének jellemző adatait”, össze kellett vetni az er
dőrészlet állapotjellemzőit a lejárt üzemterv megfelelő adataival, 
„figyelembe véve az előírásokat, az elvégzett munkát és az állomány 
növekedését, fel kellett tárni a gazdálkodásban elkövetett hibákat”

Az átfogó részben -  ugyancsak a korábbi rendelkezés alapján -  
elsősorban az állapot-összehasonlításra és a tervteljesítésre vonatko
zó táblázatok alapján kellett értékelni az elmúlt időszak gazdálkodá
sát, de az erdőrészlet szintű bírálat összesített értékelésére is ki kel
lett térni. A záró bekezdés azonban úgy szólt, hogy „ahol nincs lehe
tőség a lejárt és a megújított üzemterv számszerű összehasonlítására, 
ott az előírások és teljesítések összehasonlítása, valamint az erdőről 
kapott kép alapján általánosságban végezzük el az eddigi gazdálko
dás bírálatát.” A gyakorlat előszeretettel használta ezt a kiskaput.
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Kétségtelen, hogy a számszerű összevetés módszere az Útmuta
tóban nem volt kellőképpen tisztázva, és a korábbi adatok számító
gép számára hozzáférhetetlen volta pedig kizárta a munka számító- 
gépesítését.

A feladat megoldása a jövőre vár.

2.9. Üzemtervi szintű átfogó tervezés és prognózis

Az átfogó tervezés legfontosabb alapadatai az állomány
összetevőkre (fafajsorokra) vonatkozó területi adatok. Az Útmutató 
nagy súlyt helyezett arra, hogy az erdőrészlet területét korrekt mó
don bontsa meg szintekre, állományrészekre, s azon belül fafaj
sorokra és üres területre. Ez különösen a fokozatos felújítás esetén 
okozott gondot. Ehhez be kellett vezetni az „eddigi véghasználati te
rület”, a „felújítási szint területe” és az „erdősítési többlet” fogalmát. 
Az ún. „Területbontás” algoritmusainak helyességét persze lehet 
vitatni, de szükségességét semmiképp sem.

Az átfogó rész felépítésében a következő logikai -  nem időrendi, 
hanem szabályozáselméleti -  sorrendet alkalmazza az Útmutató:

-  üzemtervi statisztikák,
-  az erdő állapotának jellemzése,
-  az erdő múltja,
-  távlati célok,
-  hozamszabályozás,
-  tízéves terv.
Az üzemtervi statisztikák terén az Útmutató meglehetősen mér

téktartó volt: kötelezően kevés táblázatot írt elő. Ez abból adódott, 
hogy a kézi és a gépi feldolgozás lehetőségét egyaránt tekintetbe 
kellett venni. Később -  a számítógépesítés előrehaladtával -  túlzott 
mértékben megszaporodtak a táblázatok, már-már az áttekinthetet
lenség határát súrolva.
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A minimális követelményt a következők jelentették:
II. Erdőrészletlapok összesítése 
Ill/a. Korosztály táblázat 
Ill/b. Vágásérettségi táblázat 
IV/a. Fahasználati táblázat 
V/a. Erdősítési táblázat.

A fafaj-korosztályos erdőszerkezet-változás kimutatásához hi
ányzott még néhány táblázat, így szükség lett volna fafajcsoport- 
korosztály bontásban a következő 10 évi

-  növedékre (m3-ben),
-  tervezett előhasználatra (m3-ben),
-  véghasználatra (m3-ben és redukált területben) és ezekből
-  korszakvégi korosztály táblázatra.
Bár ezekre a számítógépesítés megteremtette a lehetőséget, igény 

híján nem került sor az elkészítésükre.
Remélhetőleg a további fejlesztés pótolni fogja ezt a hiányossá

got, hiszen ezekből a statisztikákból olyan további információk (pl. 
erdőnevelési és erdőfelújítási mátrixok, véghasználati területarány
mátrix, tervezett vágáskor-eloszlás) vezethetők le, amelyek alkalma
sok arra, hogy hozamszabályozással egyesített erdőállomány-prog- 
nózis bemenő adataiként szerepeljenek.

Az erdő állapotának átfogó jellemzésére az Útmutató nem adott 
kötött előírást, csak a szempontokat és a sorrendet rögzítette. A sor
rend:

-  terület, területi eloszlások,
-  termőhelyi viszonyok,
-  faállományviszonyok,
-  erdőfeltárási, turisztikai és egyéb létesítmények,
-  vadállomány, vadeltartó-képesség.
A faállományviszonyokat a gazdasági és a különleges rendelte

tésre külön-külön is vizsgálni kellett. Gépi adatfeldolgozás esetén 
feltétlenül ki kellett térni a fafajösszetételre, az elegyedés módjára,
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az ún. fafajvonzatokra, a fatermési táblák esetleges korrekciójára, az 
egyes fafaj csoportok korosztály-szerkezetére, átlagos záródására, 
élőfakészletére, folyó- és átlagnövedékére, átlagos vágásérettségi ko
rára (harmonikus átlagként számolva). Ez utóbbi -  sajnos -  sok, 
számítógéppel készült üzemtervben hibásan szerepel, egyszerű sú
lyozott átlagként, s ez hibás következtetésekre vezetett a vágásérett
ségi kor változását illetően.

Az erdő múltjára vonatkozó rész a szokásos történelmi áttekin
tést és az elmúlt tervidőszak gazdálkodásának bírálatát tartalmazta. 
Ez utóbbiról már az előző fejezetben szóltunk. Az Útmutató itt túl
zottan előtérbe helyezte a tervteljesítés mérését. Kétségtelen, hogy 
akkoriban az erdőszerkezet változásainak reális megítélése -  az át
fogó terv szintjén -  meglehetősen nehéz lett volna. Az eltérő statisz
tikai rendszer, a korábbi -  lejárt -  üzemtervek adatainak korrigálat- 
lan volta és még sok más tényező csaknem lehetetlenné tette a reális 
összehasonlítást, a változások okainak kiderítését és a gazdálkodás 
minősítését. Érthető, hogy a gazdálkodás bírálatának összeállítását 
előszeretettel bízták az erdőfelügyelőkre.

A változások mérlegszerű vizsgálata akkoriban még elméletileg is 
tisztázatlan volt, így a programozóktól sem lehetett korrekt megol
dást várni. Ennek a kérdésnek a megoldása az erdőrendezés-fejlesz- 
tés egyik fontos feladata.

Az Útmutató nagy súlyt helyezett az erdőgazdálkodás távlati 
céljainak megfogalmazására.

Az erdő jövőjére vonatkozó főbb irányelvek közül a következőket 
tartja a legfontosabbaknak:

-  az üzemtervezett terület jövőbeli szerepe és gazdálkodási 
módja (az elsődleges és másodlagos célok várható változásai, 
szerkezetváltozások),

-  az erdőtelepítés távlati lehetőségei (a racionális földhasznosí
tás figyelembe vételével),

-  a távlati fafajpolitikai célkitűzések (előtérbe helyezendő és 
visszaszorítandó fafajok).

Ugyanakkor nem követelte meg a célul kitűzött erdőkép 
(jövőkép) pontosabb számszerűsítését (pl. korosztály táblázat formá
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jában). Ez abból adódott, hogy a meglehetősen merev, klasszikus 
szabályos erdőt már elvetette a szakma, de a korszerűbb, valósághű 
szabályos erdőre még csak elképzelések voltak, elmélete nem volt 
kidolgozva.

Ebből következik, hogy az Útmutató a hosszú távlatú termelés
szabályozás átfogó korszerűsítésére még nem vállalkozott, ennek 
csak egyes elemei jelentek meg benne. így pl. gépi adatfeldolgozás 
esetén ajánlott volt a felújítási táblázat elkészítése.

A hozamszabályozás célját az Útmutató a következőkben adja 
meg:

-  a „korosztály- és vágásérettségi viszonyokban jelentkező na
gyobb aránytalanságok fokozatos kiegyenlítése”,

-  az erdő „teherbíró képességének megfelelően vegye ki részét 
... az ország faszükségletének fedezéséből”

A hozadékszabályozásnál a következő tényezőket kellett figye
lembe venni:

-  az évi átlagos véghasználati terület,
-  a fafaj- és korosztályviszonyok,
-  az erdő elsődleges célja,
-  a fakitermelési lehetőségek (sürgősség szerinti bontásban),
-  vágásérettségi viszonyok (vágásérettségi csoportonként a vég- 

használati terület és a várható fatérfogat),
-  az erdő folyó- és átlagnövedéke,
-  egyéb körülmények.
A hozamszabályozás eredményét erdőrészletekre is le kellett 

bontani. Ez a 3-as és 4-es sürgősség cseréjével történt. Ez után már 
el lehetett készíteni a 10 éves fahasználati tervet és erdősítési tervet.

Külön fejezet (több mint 6 oldal) foglalkozott az általános fa
gazdálkodási terv (feltárási, faanyag-mozgatási és faanyag-haszno
sítási terv) készítésével. Ez azonban csak „erdőgazdaság-határosan” 
volt előírva, ezért az üzemtervekből -  sajnálatosan -  kimaradt.
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3. AZ ERDŐFELÜGYELET FEJLESZTÉSE

Az erdőfelügyelők feladatai közé tartozott az üzemterv szerinti 
gazdálkodás biztosítása, az üzemtervi előírások szakszerű elvégzé
sének ellenőrzése, az üzemtervi nyilvántartás vezetése, illetve veze
tésének ellenőrzése és az erdőgazdálkodás évenkénti bírálata.

Az 1961. évi VII. törvény jelentősen megnövelte az erdőfelügye
lők munkáját.

3.1. Az erdősítések és a fahasználatok műszaki 
átvétele

Az erdősítések egységáras elszámolásának 1960. évi bevezetésé
vel kialakították az erdősítések műszaki átvételének rendszerét. A 
műszaki átvételekkel szemben 1968-ban megnőtt a követelmény, 
mivel fafaj szerint differenciált egységárakat vezettek be. Ez nem
csak az elszámolásokat tette bonyolultabbá, az év végi erdőrendezési 
mérlegbeszámolókhoz csatolt kimutatások előállítását is nehezebbé 
tette. Bár ez még kézi adatfeldolgozással is megoldható lett volna, 
úgy döntöttek, hogy vigyük számítógépre. Ehhez az erdősítések mű
szaki átvételi jegyzőkönyvét (E-lap) is át kellett alakítani.

A fahasználatok műszaki jegyzőkönyvének (F-lap) átalakítását 
ugyancsak a főhatóság információigénye, illetve az újabb rendelke
zések tették szükségessé.

Az E-lapokat kezdetben minden esetben együtt töltötte ki az er
dőgazdálkodó képviselője és az erdőfelügyelő. Később az erdőfel
ügyelő részvétele csak az erdősítések első kivitele után és az erdősí
tések befejezésekor volt kötelező. A többi folyamatban lévő erdősí
tés E-lapjának adatai ezzel kevésbé megbízhatókká váltak.

Az F-lapokat a fakitermelési adatokat tartalmazó ún. C-lapok 
alapján kellett kitölteni. Problémát jelentett a termelési apadék és a 
kéreg miatti bruttósítás. Erre elsősorban azért volt szükség, mert az
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erdőfenntartási járulékot a bruttó fatérfogat után kellett meghatá
rozni. Az egységesség érdekében a bruttósító és nettósító tényezőket. 
táblázatba foglaltuk. A nettósító tényezők a fahasználat éves terve
zéséhez voltak szükségesek. (Az éves tervek jóváhagyása ugyancsak 
az erdőfelügyelők feladata. A fahasználati éves tervek előállításának 
számítógépesítésére ugyancsak folytak kísérletek, először a Szom
bathelyi Erdőgazdaság területén.)

3.2. Üzemtervi nyilvántartás

Az üzemtervi nyilvántartásra a kísérleti üzemtervekben és az 
1971-től készülő üzemtervekben egy teljes oldal állt rendelkezésre, 
előrenyomtatott adatokkal, az Erdőrészletlap másik oldalán. Ennek 
részei:

-  állapot-nyilvántartás a folyamatban lévő erdősítések részére,
-  az elvégzett erdősítés jellemző adatainak nyilvántartása,
-  az elvégzett fahasználatok adatai,
-  a tervidőszak végi leszámoláshoz szükséges összesítő sor az 

oldal alján.
Az eredeti üzemtervi adatok és a nyilvántartás együttes szemléle

te megkövetelte a felhasználó (erdőgazdálkodó és erdőfelügyelő) 
számára a mindenkori erdőállapot és a közelmúlt történéseinek el
képzelését, s ezzel a gazdálkodás erdőrészletszintű bírálatát.

Az eddigi véghasználati terület pedig biztosította a területtel való
-  üzemtervi időszakokon is áthúzódó -  elszámolás helyességét.

Mivel a nyilvántartási adatok -  az E-lap és F-lap révén -  számí
tógép számára is hozzáférhetővé váltak, megnyílt az út a gazdálko
dás bírálatához szükséges táblázatok előállítására és az erdőállo
mány aktuális állapotának erdőrészletenkénti és átfogó aktualizálá
sára.
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A nyilvántartás vezetésére szolgáló útmutatást az „Üzemtervek 
használata” és az „Erdőfelügyeleti útmutató” című kiadványokban 
kapták meg az illetékesek.

3.3. Az erdőrendezési mérlegbeszámoló

Az üzemterv szerinti erdőgazdálkodás évenkénti ellenőrzésének 
eredményeit az erdőfelügyelőségeknek -  illetve az erdőrendezősé
geknek -  erdőgazdaságonként és szektoronként elkülönítve minden 
évben jelenteniük kellett. Ez a jelentés, amelyet erdőrendezési mér
legbeszámolónak neveztek el, két részből állt:

-  szöveges rész,
-  táblázatos rész.
A szöveges rész tartalmazta a táblázatos rész elemzését, értékelé

sét és a levont következtetéseket, valamint az éves gazdálkodás bírá
latát.

A táblázatos rész számítógép segítségével készült -  az E- és F- 
lapok adatainak felhasználásával -, s minden lényeges számszerű 
adatot tartalmazott, ami az erdőtelepítés, erdőfelújítás, véghasználat 
és előhasználat körébe tartozó éves előírásokra és tevékenységekre 
vonatkozik.

Az erdőrendezési mérlegbeszámoló alapján minden évben készült 
egy országos jelentés a miniszter részére, amely ugyancsak szöveges 
és táblázatos részre tagolódott.

Felvetődött, hogy nem lenne-e érdemes az éves jelentést lerövidí
teni, s helyette 5 évenként az előző 5, illetve 10 éves gazdálkodásról 
készíteni elemzést, értékelést. Készült is ilyen munka, de végül is 
nem vált rendszerré. Megfontolandó lenne a bevezetése.
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4. AZ ERDŐRENDEZÉS NAGYTERÜLETI 
FELADATAI

A rendszeres nagyterületi erdőrendezés iránti igény Európában 
csak századunkban kezdett jelentkezni. Hazánkban 1961 előtt csak 
alkalmanként került sor egy-egy országos erdőleltározásra (pl. 1896, 
1946), de rendszeresen ismétlődő nagyterületi erdőrendezésről nem 
volt szó.

A nagyterületi erdőrendezés hazai kifejlődését a következő tago
lásban tárgyaljuk:

-  országos erdőállomány-adattár,
-  erdőleltár, statisztikai elemzés,
-  nagyterületi erdőleltározás,
-  nagyterületi tervezés és prognózis.

4.1. Országos erdőállomány-adattár létrehozása

Mint már említettük, az elektronikus adatfeldolgozásra vonatkozó 
első javaslatok már az üzemtervek erdőrészletenkénti adatainak or
szágos tárolását tűzték ki célul. Ezt megerősítette az 1961. évi VII. 
törvény, amely előírta egy országos erdészeti szaknyilvántartás lét
rehozását.

Az előkészítéssel megbízott köztisztviselő már azt tervezte, hogy 
milyen óriási könyvek szükségesek ehhez, és milyen kezelő aszta
lok. Nyilvánvaló volt azonban, hogy ez már az akkori technikai lehe
tőségek mellett is teljesen anakronisztikus lett volna.

Mégis évek teltek el, mire -  1968-ban -  hozzákezdhettünk a kész 
üzemtervek adatainak rögzítéséhez. Ennek a közvetlen célja az volt, 
hogy egy évjárat -  az 1967-ben felvett üzemtervek -  adataiból or
szágos összesítés készüljön.
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Akkoriban már túl voltunk két kísérleti munkán -  az A-lapok és a 
B-lapok felhasználásával (tárgyalása később) s mivel a C-lap egy 
általánosan használt nyomtatvány volt, D-lapnak neveztük azt a -  
lyukkártyás adatrögzítés célját szolgáló -  gyűjtőívet, amelyre a főbb 
üzemtervi adatokat átmásoltattuk. A másolásban elsősorban üzem
tervezők és erdőfelügyelők vettek részt. A kigyűjtésnél először betű
ket is akartunk alkalmazni (pl. a részletjelre és a fafajok rövidítésé
re), de kiderült, hogy olyan kevés ún. alfabetikus lyukasztó volt ak
koriban, hogy ilyen nagy munkához nem lett volna elég. Ezért kellett 
ezekre is kódszámot használni. A nyomtatásnál már vissza lehetett 
állítani a rövidítést, de csak nagy betűkkel, ezért lettek a rövidítések 
nagybetűsek. A lyukkártyára rögzített adatokból ugyanolyan statisz
tikákat kellett készítenünk, mint korábban kézi adatfeldolgozással. 
Az 1967-est követte az 1966. évi, majd az 1968., 1969. és 1970. évi 
üzemtervek feldolgozása, s végül az 1966 és 1970 között felvett 
üzemtervi adatok aktualizálás nélküli összesítése. Összesen tehát hat 
kötet készült el. Az 1971 és 1975 között felvett üzemtervekről a 
mágnesszalagok már az L-lapok adatainak rögzítésével álltak elő.

Az első országos aktualizált adattár kiinduló adatállományát erre 
a tíz felvételi évre (1966-1975) vonatkozó -  eredeti üzemtervi ada
tokat tartalmazó -  mágnesszalagok adták.

Az „aktualizálás99 -  a főhatóság hibás döntése folytán -  úgy tör
tént, hogy az „aktualizáló” program 1976. január 1-jére koros- 
bította, növedékesítette az adatokat, de az üzemtervi nyilvántartás 
adatainak figyelmen kívül hagyásával, csupán fatermési táblán ala
puló növedékesítő táblázatok felhasználásával. Ezeket korábban dol
goztuk ki, még a legelső aktualizálási munkánkhoz, amikor azonban 
a terepen helyesbítettük a kapott eredményeket.

További hibaforrást jelentett, hogy az eredmények üzemtervi 
nyilvántartás alapján történő korrekcióját az amúgy is túlterhelt er
dőfelügyelőkre bízták.

1976-tól kezdve az adatállományt az az évi L-lapok és F-lapok 
adatainak felhasználásával minden évben tovább aktualizálták. Mi
vel a befejezett erdősítésekről is kellett L-lapot felvenni, ezek is be
kerültek az adatkarbantartásba, de a folyamatban maradó többi er
dősítés adatai nem. Ez főleg az első korosztály képét torzította.
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1984-ig az adatállomány sokat javult, de még akkor is akadt ben
ne sok hibás adat. Súlyos hibát jelentett az is, hogy az 1966-1975. 
évi eredeti üzemtervi adatokat nem őrizték meg.

Remélhetőleg idővel kialakul az adatkarbantartás és archiválás 
megnyugtató módszere.

4.2. Erdőleltár, statisztikai elemzés

Az első számítógépes adatelemzés egy reprezentatív adatfeldol
gozás alapján történt. Ez volt a B-lapos vizsgálat, amely a gyertyán 
és tölgy fafajokra terjedt ki (1966-67).

A D-lapokból először a cser fafajra (1970), majd a gyertyánra és 
a kocsánytalan tölgyre (1971) készült részletes adatelemzés az ún. 
,  fafajprogramok” segítségével, főhatósági megrendelésre. Ezekben 
számos addig nem vizsgált összefüggést feltártunk. így került sor a 
vágásérettségi koreloszlások vizsgálatára, átmérő eloszlások megha
tározására, a kor-magasság szórásmezők előállítására (regressziós 
görbéikkel együtt), a becsült erdőrészletek fatermési táblákkal való 
összevetésére, a fafajvonzatok karakterisztikus diagramjainak ki
számítására stb.

4.3. Nagyterületi erdőleltározás

A nagyterületi erdőleltározás hazai bevezetésére az első javasla
tok 1962-ben és 1963-ban készültek el. Ezek hatástalanok maradtak, 
még a publikálásiak sem volt lehetséges.

Csak jóval később, 1967-68-ban nyílt lehetőség egy kísérleti 
munkára Vas megye területén. A mintavételi módszert a vonalas 
próba és a körös próba kombinálásával alakítottuk ki. A vonalszaka
szokat szisztematikus és véletlenszerű mintavétel alapján rajzoltuk a
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térképre. A kitűzést és a felvételt erdőfelügyelők végezték el, N- 
lapnak nevezett nyomtatványra, részletes útmutató felhasználásával.

A számításokhoz fuggvényesíteni kellett a Dr. Sopp László-féle 
fatömegtáblákat. Ez egyúttal az üzemtervi fatérfogat-számításhoz is 
szükséges volt, ezért a módszerről már ott beszámoltunk.

A nagyterületi erdőleltározási kísérlet a korábban kimutatottnál 
jóval nagyobb -  kb. másfélszeres -  élőfakészletet eredményezett.

A Körmendi Erdészet kísérleti üzemtervezéssel kapott élőfa- 
készlete és az azonos területre vonatkozó nagyterületi erdőleltározás 
80 próbakörével kapott élőfakészlet csaknem teljesen megegyezett. 
Ez igazolta a kísérleti üzemterveknél alkalmazott élőfakészlet- 
meghatározási módszer helyességét. Bár a nagyterületi erdőleltáro
zási kísérlet elismerten sikeres volt, még sok évnek kellett eltelnie, 
míg országosan is elterjedhetett egy hasonló célú eljárás. Ez a kése
delem elsősorban arra vezethető vissza, hogy az országos erdészet
politikai tervezés iránti igény hazánkban későn ébredt fel, másrészt 
pedig az erdőgazdasági szintű tervezés megelégedett az üzemtervi 
adatokkal.

4.4. Nagyterületi tervezés és prognózis

Ami az állami erdőgazdaságok területi szintjét illeti a tervutasí
tásos rendszerben elsősorban az éves tervezés volt a meghatározó. 
Erdőrendezési jellegű távlati tervnek csak a hegységenként, régión
ként készülő erdőfeltárási alaptervek voltak tekinthetők. Ez a fel
adat, majd pedig az alaptervek megújítása -  amely a feltárás tervezé
sén kívül a fahasznosítás és műszaki fejlesztés tervezésével bővült -  
átmenetileg az erdőrendezési szervezettől elkülönített szervezeti 
egységre volt bízva, bár csaknem kizárólag az üzemtervi adatokra 
(térkép, fakitermelési lehetőségek) támaszkodott. Hamarosan kide
rült, hogy az eredeti üzemtervi adatok felhasználása -  azok különbö
ző évjárata miatt -  erősen csökkenti a tervezés megbízhatóságát, mi
vel előfordult, hogy a tervezett útra gravitáló fatömeg nagy részét 
már a tervezés időpontja előtt kitermelték. Ezért felvetődött az igény
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az adatok tervezési időpontra történő aktualizálására. Ez az elképze
lés találkozott az erdőrendezés-fejlesztési igényekkel és a Pilisi Er
dőgazdaság igényeivel, így a kísérleti munka megindulhatott. A ter
vezés eredetileg magában foglalta volna a hozadékszabályozást és 
egyfajta erdőértékelést is, de az aktualizálás befejeztével -  az aktua
lizált erdőrészletlapok kinyomtatása és bekötése után -  a többi részt
vevő elállt a munka folytatásától, megelégedve az erdőfeltárási és 
műszaki fejlesztési kerettervvel. Ez a körülmény nagymértékben 
visszavetette az erdőgazdasági szintű erdőrendezés módszereinek 
kialakítását.

Az átlagátmérő és az átlagmagasság -  előhasználat átlagnövelő 
hatását és a valódi növedéket egyaránt figyelembe vevő -  növekmé
nyét (változását) a kor, fafaj, és az átlagadatok, valamint a felvétel 
óta eltelt idő függvényében a fatermési táblák felhasználásával táb
lázatokba foglaltuk. A növedékesítés ezeknek alapján, illetve az ér
vényes üzemtervekben kimutatott „növedék” -  valójában növek
mény (a fatermési táblabeli előhasználattal csökkentett növedék) -  
alapján történt, kézi úton. A tervet a terepi bejárás során aktualizál
tuk, s ha szükséges volt, helyesbítettük az adatokat. Esetenként telje
sen új erdőleírást kellett készíteni.

Adatrögzítés után az adatállomány helyességét 70-nél több 
egyenlőség, illetve egyenlőtlenség segítségével ellenőriztük. Ezt az 
eljárást később az üzemtervezésben is hasznosítottuk.

A kísérlet mintegy 25 ezer ha erdőterületre terjedt ki.
A pilisi aktualizálás hiányosságait felismerve a Váci, majd ké

sőbb -  az összevonás után -  Ipolyvidéki Erdőgazdaság üzemtervi 
adatainak aktualizálásánál már az eredeti üzemtervi adatok mellett 
az üzemtervi nyilvántartás adatait is felvittük a gyűjtőívekre, és az 
aktualizálást számítógéppel végeztettük el.

Jó lett volna, ha a pilisi aktualizálási módszer helyett az ipoly- 
vidékit alkalmazták volna az országos erdőállomány-adattár létreho
zásakor, méghozzá továbbfejlesztve. A főhatóság azonban nem így 
döntött.

Az országos adatokra alapozott erdőrendezés néhány tudomá
nyos értekezésre korlátozódott. Ezek megnyugtatóan igazolták, hogy 
nincs túlhasználat, de a tényleges kitermelési lehetőségre nem adtak
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kielégítő számadatokat. Hosszú távú országos prognózisok sem ké
szültek, csak meglehetősen durva hozam-előrejelzések.

Egyetlen kivétel az ún. nyárfetmérés. Ez egy évben -  1973-ban -  
valamennyi nyárasra kiterjedt, és a Jugoszláviával kötendő 20 éves 
papírfakiviteli szerződés megalapozására szolgált. A szükséges fater- 
méstani alapadatok szolgáltatását és a felvételek reprezentatív min
tavételes ellenőrzését az Erdészeti Tudományos Intézet vállalta (ez 
utóbbinak a reprezentativitása erősen vitatható volt).

A 20 éves prognózis erdőrészletenkénti prognózisok összesítésén 
alapult, és ötéves időszakokra adta meg a kitermelési lehetőségeket 
és a felújítási kötelezettségeket, valamint az időszak eleji és végi ál
lapotjellemzőket. A módszer nagy előnye volt, hogy -  adott mozgás
téren belül -  a tervezést az erdőrészletek tetszőleges körére módosí
tani lehetett, s így a prognózis több változatban is előállítható volt. 
Sajnos a főhatóság ezen a mozgástéren túlterjedő módosítást -  hasz- 
nálat-halasztást -  rendelt el, s ez már megbízhatatlan prognózis vál
tozatra vezetett.

A munka eredménye kiadvány formában is megjelent (A 
nyárasok 1973. évi felmérése, MÉM, 1975). Ez a prognóziskészítő 
módszer -  továbbfejlesztve -  az ország összes erdejére vagy egyes 
régiók erdőállományára is alkalmazható lehet (az újabb -  mátrix 
egyenlőségeken alapuló -  eljárások mellett).
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5. A MAI ERDŐRENDEZÉSI SZERVEZET 
KIALAKULÁSA

Az Erdőrendezési Intézet megszüntetése (1957-ben) jó időre 
visszavetette az erdőrendezés fejlesztését. Az erdőrendezési kiren
deltségek megmaradtak ugyan -  így az üzemtervezés (az alkalmi fel
adatoktól eltekintve) zavartalanul folyhatott -, a központi létszám 
azonban erősen leapadt. Ezen az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
úgy igyekezett segíteni, hogy a Budapesti Kirendeltség létszámából 
vezényelt dolgozókat az Erdőrendezési, illetve Igazgatási (az elne
vezés időnként változott) Főosztályhoz, elsősorban számviteli, sta
tisztikai és üzemterv-ellenőrzési munkakörök ellátására. Az erdőfel- 
ügyelet fokozatos megszervezése ebben az időszakban az első jelen
tős lépésnek tekinthető. Részben az erdőgazdaságoktól pénzügyileg 
a kirendeltségekhez helyezett, illetve újonnan felvett dolgozókról 
volt szó, akik általában az erdőgazdaságok székhelyein működtek, az 
Erdőrendezési Főosztály közvetlen irányításával.

A másik jelentős lépés az Erdőrendezés-fejlesztési Csoport 
megalakítása 1965-ben, az erdőfelügyelőkéhez hasonló helyzetben. 
A dolgozók a Budapesti Kirendeltség állományában voltak, az Erdő
rendezési Főosztályhoz vezényelve, az ott lévő számviteli részleg, 
illetve az „Állami Erdőrendezés” nevű költségvetési cím finanszíro
zására utalva. Később a Főosztályhoz vezényelt statisztikai csopor
tot is a csoportvezető irányítása alá helyezték, s ezzel lehetővé vált a 
statisztikai munka számítógépesítése (amelyikről már beszámol
tunk).

Hasonlóan alakult ki a Fotogrammetriai Csoport is. A meglehe
tősen visszás - de a fejlesztés szempontjából előnyös - helyzet 1968- 
ban szűnt meg, amikor a kirendeltségek és az erdőfelügyelőségek 
összevonásával kialakították az állami erdőrendezőségekzt. A köz
ponti létszámot eredetileg változatlanul a Főosztályhoz vezényelten, 
a Budapesti Erdőrendezőség állományában akarták tartani, de ké
sőbb mégis máshogy döntöttek, megalakították az Állami Erdőren
dezőségek Műszaki Irodáját (ÁEMI), amely az állami erdőrendező
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ségek mellé rendelt szervként működött, s ellátta az erdőrendezési 
szervezet központi feladatait, amelyek évről évre bővültek.

Az ÁEMI vezetése a megnövekedett igények kielégítését egyre 
kevésbé volt képes összefogni, szervezni. Szerencsétlen átszervezé
sekkel igyekezett részben a követelményeket csökkenteni, részben 
azoknak eleget tenni.

Szerepét az újabb -  1978. évi -  átszervezés során a MÉM Erdő
rendezési Szolgálat (ÉRSZ) központja vette át. Az állami erdőren
dezőségek kettéváltak: Megalakult a 10 állami erdőfelügyelőség és 
a 11 üzemtervezési iroda (ÜTI). Utóbbiak az ÉRSZ területi szervei
ként. Az átszervezés részben indokolt volt, a központ (ÁEMI) mellé
rendelt szervként nem tudta megfelelően ellátni az irányítási és el
lenőrzési feladatokat, s erre a Főosztály sem volt képes. Nem volt 
indokolt azonban az erdőfelügyelőségek szétválasztása -  amely 
mellett a főérv az volt, hogy a tervezést és a végrehajtás ellenőrzését 
nem végezheti ugyanaz a szerv. De ha már leválasztották, akkor eze
ket is célszerűbb lett volna az ÉRSZ irányítása alá helyezni. 1978 
után ezek a szervezeti hibák számos problémát okoztak. Hiányzott 
pl. az erdőfelügyelet fejlesztése, ellenőrzése, az informatika egysége. 
Ráadásul az erdőrendezés-fejlesztési létszám is lecsökkent (ez már 
az ÁEMI alatt elkezdődött).

Az idők folyamán az üzemtervezés körzetesítése is előrehaladt. 
1965-ben az üzemtervezettség helyzetét gépi adatfeldolgozással 
mértük fel, hogy a kirendeltségek hosszú távú üzemtervkészítési ter
veiben a körzetesítés szempontja érvényesülhessen (A-lapos feldol
gozás). A kirendeltség-vezetők, illetve később az irodavezetők jó 
munkájára utal, hogy az üzemtervezés maga is egyre tervszerűbbé 
vált, és az irodák a fejlesztésből is egyre inkább kivették a részüket.

Az erdőfelügyeleti munka fejlesztését csaknem kizárólag maguk 
az erdőfelügyelők, illetve az erdőfelügyelőségek igazgatói végzik.
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6. AZ ERDŐRENDEZÉSTAN ÉS AZ AZT 
MEGALAPOZÓ DISZCIPLÍNÁK KUTATÁSA 
ÉS EGYETEMI OKTATÁSA

Az erdőrendezéstan legfontosabb alapozó diszciplínái:
-  erdészeti matematika és informatika,
-  dendrometria és faterméstan,
-  erdészeti földmérés és távérzékelés,

erdészeti ökonómia, erdőérték- és eredményszámítás,
-  erdő- és erdészettörténet.
Az egymáshoz közel álló, szorosan kapcsolódó tantárgyakat kö

zös diszciplínába fogtuk össze. Ezen kívül még számos egyéb alapo
zó tárgyról is beszélhetnénk -  pl. vadgazdálkodástan, erdőhasználat- 
tan, erdőfeltárás és útépítés, környezet- és természetvédelem -  de 
ezekre most nem térünk ki.

A vizsgált három évtizedben a felsorolt diszciplínák mindegyiké
ben jelentős tudományos eredmények születtek. Számos kandidátusi 
és doktori értekezés, egyetemi jegyzet, kutatási jelentés, publikált és 
nem publikált tanulmányok. Felsorolásukra nincs mód. A fejlesztés 
által átvett és bevezetett eredményeket meg sem említjük, csupán 
azokra térünk ki, amelyeknek erdőrendezési bevezetésével 1984-85- 
ben számolni lehetett. Ezeket is többnyire csak a szakterület meg
adásával.

Az új kutatási eredmények az erdészeti felsőoktatásban folyamatosan 
megjelentek. Sok esetben éppen a tantárgyak tartalmi fejlesztése -  az ún. 
diszciplináris kutatás -  vezetett új hazai tudományos eredményekre.

A kutatásban elsősorban az Erdészeti Tudományos Intézet, az Er
dészeti és Faipari Egyetem és az erdőrendezési szervezet központjá
ban dolgozó fejlesztők vettek részt.

Az Egyetem Erdőrendezéstani tanszéke az informatika (Számítás- 
technika I-III.)? a dendrometria és faterméstan (Dendrometria) és az 
erdőrendezéstan (Erdőrendezéstan I-II. tantárgyak) oktatását látta el, 
de évekig hozzá tartozott a környezet- és természetvédelem is.
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6.1. Erdészeti matematika és informatika

Elsősorban a következő területeken elért tudományos eredmé
nyek érdemelnek említést:

-  lineáris algebra,
-  új mintavételi és matematikai-statisztikai módszerek,
-  operációkutatási eljárások,
-  információ elmélet,
-  számítógép-tudomány (hardver és szoftver) fejlődése, 

térinformatika.

6.2. Dendrometria és faterméstan

Az erdőrendezési bevezetésre szóba jöhető eredmények:
-  új fogalmak meghatározása, régi fogalmak újraértelmezése,
-  a hosszúlejáratú erdőnevelési kísérleti területek többszöri újra- 

felvételének eredményei alapján helyesbített fatermési táblák 
és erdőnevelési modellek,

-  új erdőbecslési eljárások a matematikai statisztikai jellemzők 
(pl. megbízhatósági intervallum) számításával egybekötve,

-  a fapusztulás (mortalitás) meghatározása,
-  fatermési függvények,
-  sudarlóssági függvények,
-  elegyes állományok fatermése,
-  új dendrometriai eszközök.
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6.3. Erdészeti földmérés és távérzékelés

Ezen a területen a következőket kell kiemelnünk:
-  új távolságmérő berendezések,
-  műholdas helymeghatározás,
-  új eljárások különböző spektrumtartományokra kiterjedő 

légifelvételek és űrfelvételek kiértékelésére,
-  földmérő műszerek automatikus adatrögzítéssel,
-  földmérési adatok korszerű tárolása, karbantartása, geokód- 

rendszerek,
-  számítógépes területszámítás,
-  a térképrajzolás automatizálása,
-  korábbi térképanyag digitalizálása és transzformálása.

6.4. Erdészeti termőhelyismeret, genetika, 
ökológia, erdővédelem, erdőművelés

Erdőrendezés-fejlesztés szempontjából elsősorban a következők 
érdemelnek figyelmet:

-  termesztésbe bevonható új fajták,
-  ültetvényszerű faállományok erdőművelése,
-  erdőrezervátumok felvételezési eljárásai,
-  az erdő fajgazdagságának és genetikai változatosságának mé

rése és megőrzése,
-  ökoszisztéma kutatások eredményei,
-  az erdő egészségi állapotának mérése és javítása,
-  a termőhelytípus-rendszer korszerűsítése,
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-  az egyes termőhelytípus-változatokon termeszthető fafajokkal 
kapcsolatos új ismeretek,

-  a természetszerű és természetközeli erdőművelés fogalmi 
meghatározása és alkalmazható eljárásai.

6.5. Erdészeti ökonómia, erdőérték- és 
eredményszámítás

A tervutasítás korszaka nem kedvezett az erdészeti ökonómia 
fejlődésének. Fokozottan érvényes ez a megállapítás az erdőérték- 
számításra, s azon belül is elsősorban a földértékelésre, hiszen a 
földnek -  ideológiai megfontolásból -  nem tulajdonítottak értéket. 
1970 előtt hazánkban csak elvétve jelentek meg erdőértékszámítással 
foglalkozó tanulmányok (Kulcsár Viktor, Márkus László publi
kációi).

Az ezt követő időszakban jelentős mértékben megnőtt az érdek
lődés a kutatási téma iránt. Disszertációk készültek, cikkek, könyvek 
jelentek meg az erdészeti ökonómia tudományterületéről. Erdőren
dezési szempontból főként a következők érdemelnek figyelmet:

-  a termőhely fatermesztési értékelése,
-  a faállomány kitermelési értéke,
-  az élőfakészlet vagyonértéke,
-  az élőfakészlet értékváltozásainak meghatározása,
-  a fatermesztés jövedelmezősége,
-  az erdő szolgáltatásainak értékelése,
-  az erdő komplex értékelése,
-  az erdőgazdálkodás ökonómiai optimalizálásának modellezése.
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6.6. Erdő- és erdészettörténet

Az erdőrendezés fejlesztése során a témán belül elsősorban az er
dőtörténettel kapcsolatos kutatási eredmények figyelembevétele jö
het szóba. Bár a másik terület -  az erdészettörténet -  tudományos 
feltártsága jóval kiterjedtebb, azért az erdőállomány -  és azon belül 
a faállományok -  fejlődési folyamatainak tudományos igényességű 
vizsgálata terén is történtek lépések ebben az időszakban. Röviden 
összefoglalva a következők érdemelnek említést:

-  hosszú lejáratú erdőnevelési és egyéb kísérletek mintaterülete
in végzett ismételt felvételek adatainak kiértékelése,

-  egyes erdészeti szintű üzemtervek átfogó részének az erdő- 
állomány történetével foglalkozó fejezete,

-  az erdősültség alakulásának vizsgálata nagy területi egységek
re és nagy időtávlatra,

-  vizsgálatok az élőfakészlet mennyiségi és szerkezeti jellemző
inek változására a növekedés és a beavatkozások figyelembe
vételével, nagyobb területi egységekre (itt elsősorban az or
szág egész területére vonatkozó tanulmányok érdemelnek fi
gyelmet),

-  az erdőállomány szerkezeti jellemzőinek időbeli változására 
vonatkozó matematikai modellek és számítógépes eljárások.

Ezek a kutatási eredmények az erdőrendezéstan tudományterüle
tébe is besorolhatók, hiszen az erdőgazdálkodás tudományosan 
megalapozott ellenőrzése és bírálata ezek nélkül elképzelhetetlen. 
Az erdészeti prognózis és nagy távlatú tervezés ugyancsak ezekre 
alapozva érheti el azt a megbízhatóságot, amelyet felhasználói joggal 
igényelhetnek.
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6.7. Erdőrendezéstan

A vizsgált időszak nagy részében nem működött önálló erdőren
dezési kutató csoport, s így a kutatás és fejlesztés olyannyira össze
kapcsolódott, hogy a kutatási eredmények nagy része rövid időn be
lül a gyakorlatban is megjelent, legalább egy üzemi kísérlet erejéig.

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőrendezéstani Tanszékén az 
időszak végén fokozatosan kialakult ugyan egy tudományos kutatás
sal is foglalkozó csapat, amely az erdőgazdálkodás erdőrészlet szintű 
és erdőállomány szintű igen nagy távlatú szabályozásának vizsgála
tára, eljárásainak kialakítására helyezte a fősúlyt, kutatási eredmé
nyeinek nagy része azonban már csak 1984 után jelent meg, ezért itt 
ezekkel nem foglalkozunk.
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