
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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