
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.

144



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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