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„A bölcsesség képesség arra, hogy előre lássuk a jelenlegi cse
lekvés távlati következményeit, a rövidtávú hasznot feláldozzuk a 
hosszú távú előnyökért, irányítsuk az irányíthatót, és ne pazarol
junk energiát arra, amit nem lehet irányítani." 

(Russel L. Ackoff) 

Az erdőtervezés és az erdőfelügyelet kapcsolatáról nem lehet anélkül szól
ni, hogy ne körvonalaznánk az erdőrendezés fogalmát, feladatát . Az e rdőren
dezés — röviden fogalmazva — szabályozás, az erdőgazdálkodás szabályozá
sa. Mivel az erdő hosszú életű egyik, másik társulása — ha ér tően nyú lunk 
hozzá •— örökéletű, ezért az erdészembernek minden cselekedetét az erdőben, 
az erdőér t úgy kell végeznie, hogy annak távlat i következményei t mindig elő-

l re lássa. 
Az erdőrendezésnek azt a társadalmi érdekeket szolgáló, az ország összes 

erdeit érintő gazdálkodási tevékenységet kell szabályozni, amelynek feladata 
az erdők fenntar tása , fejlesztése és sokoldalú optimális használata, a t á r sada
lomnak — az erdőtörvényben megfogalmazott — termékekkel és szolgáltatá
sokkal tör ténő ta r tamos ellátása érdekében. Ez a szabályozás az e rdőtervben 
fogalmazódik meg és a benne szereplő előírások végrehaj tásával valósul meg. 

Az erdőrendezésnek — ehhez igazodva — három fő feladatát különí thet jük 
el: 
— Az erdőgazdálkodás körülményeinek meghatározása. Ezen belül az erdő, az 

erdőgazdálkodás múl t jának fe lkuta tása ; a múltbel i gazdálkodás ha tásának 
vizsgálata az erdő jelenlegi á l lapotának k ia lakulására ; a te rmőhely fel tárá
sa, fatermőképességének meghatározása ; az erdő térbeli rendjének kiala
kítása, a fatermesztést befolyásoló tényezők műszeres és egyéb eszközök
kel való mérése ; a faál lomány adata inak, adott időpontban való rögzíté
se, leltározása. 

— A múltbel i gazdálkodásnak, a felmérés adata inak, az ágazati és regionális 
célkitűzéseknek, a tudományos ku ta tás idevonatkozó eredményeinek, a 
népgazdasági tervek, s azok elvárásainak ismeretében olyan t e r 
vek összeállítása, amelyek végrehaj tásával ki kell alakuljon, vagy fenn 
kell maradjon, a térben .és időben elosztott használatok és az erdő u t á n -
pótlóképessége közötti egyensúly, hogy az erdőből származó javak t a r t a 
mosak legyenek. 

— A rövid távú haszon, a csoportérdek tervszerint i érvényesülése mellett a 
hosszú távú előnyök, az állami akara t , az össztársadalmi érdek biztosítása, 
az erdőterv szerinti igazdálkodás ellenőrzése út ján. 

Ahhoz, hogy az erdőrendezés feladatát végrehajthassa, az erdőtervezésnek, 
erdőgazdálkodónak és erdőfelügyeletnek szoros kapcsolatban kell állnia egy
mással. Közös szakmai felelősséggel szükséges megadni azokat az i rányelve-



ket, amelyeket a tervezés során követni kell. Az erdőtervek akkor ér tékelhe
tők ha megvalósítják, illetve megvalósí t tat ják annak előírásait. Ebből is kö
vetkezik az erdőtervezés és az erdőfelügyelet kapcsolatának kiemelt szerepe. 

Ha ezeket a feladatokat nézzük, úgy tűnhe t , hogy az erdőfelügyelet m u n 
kája akkor kezdődik, amikor az erdőtervezés befejezte tevékenységét egy-egy 
területen. Ez korán tsem igaz. Az együt tműködésnek m á r az ötéves, éves m u n 
katervek összeállításánál szerepe van, az éves erdőtervezési feladat előkészíté
sétől a zárótárgyalásig, majd a zárótárgyalástól az erdőterv érvényességének 
utolsó évéig. Egy-egy erdőtervet tek in tve is látszik, hogy a közös feladat még 
be sem fejeződött, már kezdődik az új , t ehá t a kapcsolat tar tás ta r tamossága is 
szükséges. 

Vegyük sorra —• a teljesség igénye nélkül — azokat a munkafolyamatokat , 
ahol szoros együ t tműködés re van szükség: 
Munkatervek készítése 

Az erdőrendezésnek az a törekvése, hogy minden erdő érvényes üzemterv
vel rendelkezzen, 1975-ben teljesült. Az akkori erdőgazdálkodási szervezetre 
épült erdőrendezési körzetek ha tá ra in belül zömében egy évjáratú üzemter 
vek készültek. Napja inkban az erdőgazdálkodók szervezeti változásai mia t t 
munka te rve ink összeállításánál nem tudjuk követni a korábbi erdőrendezési 
körzeteket. Tíz éves, ötéves, éves munka te rve ink összeállítását új a lapokra kel
lett helyezni, melyeket szintén egyezte tnünk kell az erdőfelügyelettel . To
vábbra is fontos szempont természetesen, hogy minden gazdálkodó azonos 
évjáratú, érvényes üzemtervvel rendelkezzen. 

Az erdőtervezés helyi irányainak meghatározása 

Célja — mint ismeretes — közös szakmai ál láspont kialakí tása a tervezési 
elvekre vonatkozóan. Az új rendszerű erdőál lomány-gazdálkodási te rvek 
irányelveinek rögzítésénél már értékelni kell az elmúlt tervidőszak gazdálko
dását is. Az értékeléshez — a számítógépes nyi lvántar tás bevezetéséig — az 
erdőfelügyelőségek nyi lvántar tásából származó ada toka t kell felhasználni. Az 
új ú tmu ta tónk szerint az adatok helyességéért az erdőfelügyelőség felelős, a 
szükséges számításokat az erdőtervező végzi, az erdőfelügyelőség pedig szöve
ges értékelést is ad az elmúlt tervidőszak gazdálkodásáról . 

Az erdőtervező feltárja a következő tervidőszak gazdálkodását befolyásoló 
tényezőket, majd a gazdálkodóval és erdőfelügyelettel közösen fogalmazzák 
meg a tervezés fő irányelveit , melynek során kényszerí tővé válik konkré t ja 
vaslatok tétele, i l letve véleményalkotás. I t t kell egységes szemlélet alapján 
megtárgyalni a különleges rendel te tésű erdőkben folyó gazdálkodást, az er
dőfelújítási lehetőségeket, a vad és erdő kapcsolatát helyi vonatkozásban, és 
még egy sor kérdést , amelyek befolyásolják az erdőgazdálkodást . A megál la
pí tásoknak olyanoknak kell lenni, hogy azok csakis az erdőgazdálkodás ér
dekeit szolgálják. 

Az erdők elsődleges rendel te tésére vonatkozóan — a külön jogszabályok
ban rögzített esetek kivételével — az erdőfelügyelőség hoz határozatot . Itt is 
együt tműködésre van szükség. Ez a gondolatsor már átnyúl ik a következő 
feladatkörbe. 

Terepi ill. feldolgozási időszak 

A helyi irányelvi jegyzőkönyv felvételének időpont jában a területről csak 
múltbeli adatok vannak . A jegyzőkönyvben leír t elvek a gyakor la tban konk
rét t a r t a lma t kapnak. I lyenek pl . : 



— Megfelel-e az erdőrészlet még az adott rendeltetésnek? 
— Fennáll-e még a jelenlegi rendeltetés szükségessége? 
— Milyen tervezést végezzünk a megváltozott feltételek mellett? 

Amennyiben az előzetes irányelvekhez viszonyítva változtatásra van szük
ség, akkor menetközben az erdőfelügyelőséggel, gazdálkodóval egyeztetni kell. 
Ilyen alkalom az egyeztetésre az a tárgyalás, melyet az Erdőtervezési Iroda 
hív össze a terepi felvétel befejezése után, de még az adatrögzítés előtt. Talán 
leglényegesebb eleme a két szervezet kapcsolatának. Célja, az állapotleírások, 
valamint az erdőrészlet szintű tervezések megbeszélése. Az állapotleírási adatok 
vizsgálatán túl különös figyelemmel kell kezelni az elő- és véghasználati , va
lamint az erdősítési előírásokat. 

A befejezett erdősítéseket mind a felügyelő, mind pedig a tervező rögzíti 
felvétele alapján, illetve a műszaki átvételi jegyzőkönyvön. Az egymástól füg
getlen módon felvett ál lapotnak azonban egyezőnek kell lenni, mivel jelentős 
eltérés indokolat lanná teheti a tisztítás fafaj előírásait. A jövő ál lományainak 
legjelentősebb időszaka a 0—20 éves kor. A tervezésen tú lmenően az időszak 
végén ezen fiatalosoknak állapota alapvető elismerése de kri t ikája is lehet a 
gazdálkodásnak és ajfelügyeletnek. 

A nevelővágások tervezését alapjaiban tet ték konkrét tá a modelltáblák. Kö
vetkezésképpen az elvégzett munkák . átvétele sem tör ténhet másként . Meg 
kell jegyeznünk, hogy az erdőfelügyelet hatósági szerepének súlyát legtöbb
ször itt kell, hogy érvényesítse. 

A fakészletek növekedéséből eredően nőnek az előírások, amelyek nem áll
nak a rányban minden esetben a gazdálkodók kapacitásával. Az ütközőpont
ban található erdőfelügyelet kedvezőtlen helyzete mellett nem lebecsülendő az 
erdőtervezés szakmai felelőssége sem. Törvényszerű tehát a közös szemlélet és 
alapelv, ez érvényesüljék a tervezés egész időtar tama alatt. 

Zárójegyzőkönyv elkészítése — jóváhagyás előtti egyeztetés a gazdálkodóval 

Amennyiben a részletek letárgyalása az előzőek során megtörtént , elviekben 
csak a hozadékszabályozásról folyhat érdemi tárgyalás. A vadgazdálkodási 
célkitűzésekre, a különleges rendeltetésű erdőkre vonatkozó észrevételek, ja
vaslatok itt már előírássá válnak. A felügyelet hatósági jogkörrel, a teljesítések 
ellenőrzésével segítheti az erdőál lomány-tervekben előírtak szakszerű végre
hajtását. 

A zárótárgyalás eredményességét az Erdőtervezési Iroda azzal kívánja biz
tosítani, hogy az erdőterv — tárgyalási a lapnak tekinthető — szerkesztési pél
dányát az erdőfelügyelőségnek is és a gazdálkodónak is időben rendelkezésre 
bocsátja. Ez a szerkesztési példány a területkimutatáson, erdőrészletlapokon 
túl tar talmazza a korosztály, vágásérettségi, fahasználati táblázatot és az er
dősítési tervet . 

Tervidőszak közbeni kapcsolatok 

Az erdőál lomány-adat tárban a változásokat az Erdőrendezési Szolgálat az 
erdőfelügyelőségek adatai alapján vezeti át. Ha a gazdálkodó az erdőterv elő
írásaiban olyan módosítást kér, amelynek okai a tervezés időszakában is is
meretesek voltak, az erdőfelügyelőség engedélyezés, döntéshozatal előtt min
den esetben kérje ki a tervező — az Erdőrendezési Szolgálat — véleményét. 
Ha az időközi visszatérések (pl. nemesnyárasok új rafelvétele) a lkalmával a 
tervező, az érvényben levő erdőterv adatainak, előírásainak megváltoztatását 
javasolja, akkor az Erdőrendezési Szolgálat ugyancsak időben, a mindenkor 
előírt formában értesíti az erdőfelügyelőséget és a gazdálkodót is. 



Vagdazdálkodási üzemtervezés 

A vadgazdálkodási üzemtervek revíziója, megújí tása során az e l ta r tha tó v a d 
létszám megál lapí tásánál egyik legfontosabb szempont az erdei vadkár a l a 
kulása az értékelésnél f igyelembe vett időszak alatt . I t t további — az eddiginél' 
szorosabb — együt tműködésre van szükség, hogy a műszaki átvétellel nem 
érintet t terüle teken keletkező károsí tás is bekerülhessen az értékelésbe. Ide 
kapcsolódik a vadkárosí tások egzakt méréseken alapuló meghatározása , ezek
nek a módszereknek a kölcsönös használata. 

Az e rdő- és vadgazdálkodás érdekeinek összeegyeztetésében további szerepe 
és jelentősége is van a két szerv közös munká j ának a vadgazdálkodási ü z e m -
tervkészítés során: 
— az előzetes jegyzőkönyv megál lapí tásainak rögzítésében; 
— a jóváhagyás előtti felülvizsgálatban; 
— a vadgazdálkodási üzemterv előírásainak értékelési, a végrehajtás e l lenőr

zési, az erdőgazdálkodást érintő, befolyásoló kérdésekben. 
Ha mindezekkel az erdő erőforrásaival való gazdálkodást — mind t a r t a m o 

sán, mind éves viszonylatban — tud tuk szolgálni, akkor célunkat e lér tük és 
reméljük a jövőben is a szakmai felelősségtől á tha to t t közös m u n k a lehetősé
gét és a két szerv gyümölcsöző par tnerkapcsola tá t . 

Személyi számítógép erdőfelügyeleti gyakorlatban 

A személyi számítógépek förgeteges gyorsasággal hódí tot tak tér t a világ 
valamennyi országában. 

Térhódí tásuknak, széleskörű el ter jedésüknek viszonylagos olcsóságuk, egy 
szerű kezelhetőségük, megbízható működésük adja meg a magyaráza tá t . 

Alig telik el nap , hogy a sajtóban, rádióban, televízióban n e t a lá lkoznánk 
olyan hírrel , híradással , melynek témája a személyi számítógép. 

A személyi számítógép, vagy mik rokompute r az élet minden terüle tén meg
jelent, létjogosultságot szerzett magának , legyen az iroda, üzlet, rak tár , vagy 
a háztar tás . 

A műszaki életben nagy „ tes tvére" u tán megkönnyí t i és meggyorsít ja a t e r 
vezési, ellenőrzési feladatokat . i 

A Kecskeméti Erdőfelügyelőség az elmúlt évtized folyamán az elsők közöt t 
volt azon elsők között, akik a gépi adatfeldolgozás ki taposat lan ösvényein e l 
indul tak. 

A jogelőd erdőrendezőségi korszakban is, de különösen az erdőfelügyelősé
gek megalakulása u tán nagy lendülettel és erőfeszítéssel kerül t kiszolgálásra 
az Erdőrendezési Szolgálat gépi adatfeldolgozása. 

Mint ismeretes a jelenlegi rendszerben a gépi ada tbank aktualizálása dön
tően három részterületen tör ténik. Mindhárom terüle t „gazdája" az erdőfel 
ügyelőség. 

1. Fahasznála tok műszaki átvétele 
2. Erdősítések műszaki átvétele 
3. Területváltozások aktualizálása 
A részterületek ilyen csaportosítását a gyakorlat i élet hozta létre, mely az 

erdőgazdálkodási újratermelési folyamatból adódik. 
Természetesen a célszerűségi és főleg az időbeli eltolódás is közre játszott 

abban, hogy a fenti há rmas tagolódás lé t re jött . 


