
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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