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E sorok írója pozitív irányban elfogult
az erdészeti szakhatóság, különösen
pedig az erdõfelügyelõk munkája iránt.

Több, mint negyvenéves pályafutá-
som során sok, kiváló szaktudású erdõ-
felügyelõvel dolgozhattam együtt, elõbb
az állami, majd a magánerdõ-gazdálko-
dás területén, és a szakmai továbbkép-
zéseket az egyesületi tanulmányutak
mellett leginkább ezen felügyelõ kollé-
gáknak köszönhetem.

Az erdészeti szakhatósági munka
idõközben megváltozott, az erdõfelü-
gyelõk adminisztrációs munkája jelen-
tõsen megnõtt, és kevesebb idejük ma-
radt a tõ melletti konzultációkra, sõt ez
évtõl már a mûszaki átvételek során
sem volt kötelezõ az erdõgazdálkodó-
val közös helyszíni bejárás.

Ezt az egyszerûsítést persze az is lehe-
tõvé tette, hogy megszûnt a véghasznála-
tok és a növedékfokozó gyérítések utáni
erdõfenntartási járulékbefizetési kötele-
zettség, és az erdõfelújítások után sem
számolható már el állami támogatás.

Az állami irányítás folyamatos szûkí-
tése, az uniós jogharmonizáció, és legú-
jabban a világgazdasági krízis várható-
an újabb megszorításokhoz vezethet,
ezért a más szakterületen már bevált
egyszerûsítéseket nálunk is érdemes
lenne megfontolni, többek között:

– a kamarai regisztráció bevezetésével,
– az adattár nyilvánossá tételével,
– a bejelentésre elvégezhetõ ápoló-

vágások engedélyezésével.

Az erdészeti tervezési jogosultsági
regisztráció ma úgy történik, hogy az
erdõfelügyelõségek a szakképesítés
megvizsgálása és az eskü után szolgála-
ti igazolványt adnak ki egy erdõgazdál-
kodói regisztrációs kódszámmal egye-
temben, amely erdõfelügyelõségenként
változhat, sõt van, ahol erdõrészleten-
ként is.

Ugyanez az építészeti szakterületen
a kamarai bejegyzéssel történik meg,
amely éves tagdíjfizetési kötelezettség-
gel is jár, és ezután már nem kell min-
den megyében, vagy községben regisz-
tráltatni magát a tervezõnek.

A kamarai tagság kicsit hasonló az
országos erdészeti egyesületi tagság-
hoz, de a kamara köztestület, és így a
szakmai érdekérvényesítõ képessége is
jobb, mint a civil szervezõdésnek te-
kinthetõ OEE-nek.

Feleslegesen terheli az erdészeti
szakhatósági munkát az erdészeti adat-
tár jelenlegi kezelésének módja, hogy
csak kérelem és engedélyezõ határozat
után lehet abba betekinteni, illetve ki-
vonatot kérni.

A körzeti erdõtervek adatai hasonla-
tosak a földnyilvántartáshoz, amelyrõl
viszont tudjuk, hogy nyilvános és díj el-
lenében bárki bármirõl, bármikor kap-
hat hiteles szemlét, teljes tulajdoni lapot
vagy térképmásolatot.

A körzeti erdõtervek hasonlítanak a
települések rendezési tervéhez is, ahol az
alapvetõ igazodási elõírásokat meghatá-

rozzák, de azok nyilvánosak, sõt az elõí-
rásokról díjtalanul kivonat is kérhetõ.

A körzeti erdõtervek adatainak
nyilvánosabbá tétele nem sértene
gazdasági érdekeket sem, hiszen az
abban szereplõ adatokat a helyszínen
egy erdészeti szakember egyszerû
szemrevételezéssel maga is megálla-
píthatja.

Feleslegesen terheli az erdészeti
szakhatósági munkát az ápolóvágások
éves tervezése és engedélyeztetése is,
hiszen ezen munkákat az üzemtervek
kötelezõen és pontosan elõírják, így
elégséges lenne az ápolóvágások meg-
kezdésének és tervezett befejezési ha-
táridejének írásos bejelentése is.

Az építészeti szakhatósági egyszerû-
sítés ez év második felétõl pl. az 50 m2

alatti, nem lakás célú épületeknél már
csak bejelentési kötelezettséget ír elõ, a
30 m2 alattiaknál már azt sem.

Az elkészült alkotás nem ellenkezhet
az építésrendészeti elõírásokkal, mi-
ként az ápolóvágások során is igazodni
kell az üzemtervi elõírásokhoz.

Természetesen az erdészeti szakte-
rület biológiai és területi sajátosságai el-
térnek más szakterületek, pl. az építé-
szet sajátosságaitól, de ez egyszerûsíté-
seket mégis érdemes lenne bevezetni,
hogy az erdõfelügyelõk munkáját te-
hermentesíteni lehessen, és több idejük
maradjon az erdõk bejárására és a hely-
színi konzultációkra is.

Dr. Czerny Károly

Szakhatósági munka tehermentesítése

Jablánczy Sándor:

A szálalóerdõ jelentõsége

Magyarországon. – Erdészettörté-

neti Közlemények LXXVII. kötet,

2008, 7-82. o.

Az Erdészettörténeti Közlemények leg-
utóbbi, immáron 77. kötetében érde-
kes tanulmány látott napvilágot: Jab-
lánczy Sándor kandidátusi értekezése.
Talán kevesek elõtt ismert, hogy Ja-
blánczy Sándor 1931-ben Prágában, a
Cseh Mûszaki Egyetem Erdõmérnöki
Karán kapott oklevelet, majd magán-
erdõ-birtokokon, Balassagyarmaton,
Bustyaházán, Királymezõn, Karádon
szerzett gyakorlati tapasztalatokat.
Ezután minisztériumi szolgálatba lé-

pett, késõbb a soproni Erdõmérnöki
Fõiskola erdõmûvelés professzora-
ként ténykedett egészen az 1956. évi
forradalom leverése utáni kitelepülé-
séig. Soproni ténykedése közben ké-
szítette el kandidátusi értekezését,
amelyet 1954-ben sikerrel megvédett.
Bár a téma akkor is fontos volt, erdõ-
gazdálkodásunk iparszerûvé tétele
miatt nem lett különösebb visszhang-
ja. Érdekességképpen meg kell említe-
ni, hogy a történelmi események és
következményei miatt Jablánczy pro-
fesszor értekezését a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Könyvtárában nem az
efféle mûvek helyén, hanem egy külsõ
raktárban, nem a kandidátusi érteke-
zések között lehetett több mint ötven
év elteltével megtalálni. Az értekezés

témája ma is aktuális, sõt egyre na-
gyobb jelentõséggel bír, ezért is ör-
vendetes, hogy sokak számára hozzá-
férhetõen napvilágra kerülhetett. Je-
lentõségét fokozza, hogy a szerzõ a
prágai egyetemen szerzett szaktudása
mellett a külföldi szakirodalmat is ala-
posan feldolgozta.

A fenti mû két másik tanulmánnyal
együtt alkot egy kötetet. Kapható az Or-
szágos Erdészeti Egyesületnél, amely a
kiadását is lehetõvé tette.

Jablánczy professzor gondolatai a
„Gyökerek és lombok” megjelenõ, 7.
kötetében olvashatók. (A szerk megj.)

Dr. Bartha Dénes

Könyvismertetés

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!




