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Az erdészeti szakmai adminisztráció
valószínûleg megérett egy átfogó és
egyszerûsítô célú megújulásra, különö-
sen, hogy a tulajdonosi szerkezet és így
a szakmai adminisztrációs feladat is je-
lentôsen megváltozott és megnöveke-
dett az elmúlt években.

A megújulás alapja az erdôrészlet-la-
pok korszerûsítése lehet.

A jelenlegi erdôrészlet-lapok fogya-
tékosságai általában ismertek, hiszen az
ott feltüntetett adatok fele felesleges
(elég, ha csak a „Szállítópálya leltári
száma” rovartra gondolunk), ugyanak-
kor lényegi adatok nem szerepelnek
rajta, pl. a térképkivonat, az éves terv,
az éves terv jóváhagyása és elszámlása
stb.

Ha ma egy magánerdô-gazda egy er-
dôrészlete üzemtervi kivonatát megké-
ri, akkor még legalább 15(!) db kísérô-
lapot is kap, melyek több, mint fele
szintén felesleges.

Ma még az éves tervezés sem egy-
szerûbb ennél.

Nem hiszem, hogy létezik olyan er-
dôgazdálkodó, aki december 31-én jó-
váhagyott éves erdôgazdálkodói tervvel
rendelkezne, így januárban vagy nem
dolgozik vagy szóbeli engedéllyel dol-
gozik, vagy engedély nélkül tevékeny-
kedik, és elég nehéz megmagyarázni
egy magánerdô-tulajdonosnak, hogy
azért nem vághatja ki a téli
tüzelôrevalót januárban, mert kissé ké-
sik a jóváhagyott terv kiadása az erdé-
szeti szolgálat adminisztratív túlterhelt-
sége miatt.

Milyen igényeknek feleljen meg egy
új „Erdôrészlet-lap”?

1. A tag jele egyezzen meg a terület
helyrajzi számával, mert a gazdálkodás
jogi vonatkozásai csak így pon-
tosíthatók.

2. Területi adata (négy tizedesig)
egyezzen meg a kataszteri nyilvántar-
tással.

3. A szükséges erdôrészlet-jel csak a
hrsz. mellé írt erdészeti (üzemtervi)
alrészlet jellel legyen jelölve.

4. Tartalmazza a kataszteri térképi
vázlatot is a helynek megfelelô kicsinyí-
tésben, a könnyebb beazonosítás érde-
kében.

5. Az erdô leírásánál elégségesek a
gazdálkodási adatok, és mellôzendôk a

máshol is gyûjthetô tudományos értékû
adatok.

6. Legyen helye – az éves tervezési
adatoknak.

7. Legyen helye – az éves mûszaki
átadásoknak.

8. Legyen helye – az éves elszámolá-
soknak.

– Az erdôrészle-lap így évrôl évre új
beadványi, illetve tervezôlap is lehet-
ne, amely a gazdálkodók és a tervet

jóváhagyók munkáját is egyszerûsít-
hetné.

A szakmai adminisztráció megújítása
érdekében az OEE keretében szakmai
egyeztetést, „vitát” tartottunk.

Vita azért nem volt, mert teljes volt
az egyetértés abban, hogy a nehézkes
adminisztrációt meg kellene újítani.

Csak azt nem tudtuk eldönteni, hogy
ki kezdje?

Dr. Czerny Károly

Megújulhat-e az erdészeti szakmai
adminisztráció?
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