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Az erdórendezési szolgálat szervezete. 
H a z a i é s külföldi v i s z o n y o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l i r t a : Bund Károly. 

Az erdőrendezés feladata és jelentősége nem mindenüt t 
ugyanaz. Lehet az erdőbirtokos magánügye, midőn is az üzemterv
nek egyéb hivatása nincs, mint a gazdaságot az erdőbirtokos 
czéljainak megfelelően szabályozni. Ilyenkor az erdőbir tokos önként, 
saját érdekében vállalja el az üzem rendszerességéből származó 
korlátokat. Ez az eset áll elő pl. hazánkban is akkor, a midőn 
valamely az erdőtörvény 17. §-a alá nem tar tozó erdőbirtokról 
készül üzemterv és aszerint folyik a gazdálkodás. 

Többnyire azonban az erdőrendezés , legalább az u. n. kötött 
erdőbirtokra nézve, nem bir a magánügy jellegével, hanem szoros 
kapcsolatban, szerves összefüggésben áll az állami erdöfelügyelettel. 
Az állam felügyeleti jogát az erre felhatalmazott hatóságok részé
ről elfogadott üzemtervek alapján gyakorolja, melyek ilyképen 
az erdőfelügyeleti szolgálat ha tha tós és fontos segédeszközeivé 
válnak. Az üzemtervek ekkor az erdőfelügyeleti intézkedések figye
lembevételével készülnek, s csak az ekként megszabot t korláto
kon belül érvényesülhet bennük az erdőbir tokos akara ta . Az erdő
felügyelettel megbízott hatóságok pedig az üzemtervek ha tá roza
taihoz mérik a gazdasági kivitelt, a tényleg foganatosított üzemi 
müveleteket. 

A kötött erdőbirtokon ilyen szerepet visz az erdőrendezés a 
német birodalom ál lamaiban éppen ugy, mint hazánkban , habá r 
az egyes államok erdőtörvényei különféle mér tékben engednek tér t 
az állami beavatkozásra és m a g a az erdőfelügyelet szervezése is 
eltérő a miénktől, a mennyiben nem külön személyzet , hanem a 
kincstári és községi erdőket kezelő tisztikar teljesiti a felügyeleti 
szolgálatot is. 

Ausztriában ellenben az erdőrendezés az erdőfelügyelet 
szempontjából nem bir jelentőséggel . Az erdőtörvényt ez idő 
szerint még helyettesítő 1852. évi császári pá tens az üzemterv 
szerint való gazdálkodásra csakis a szolgalommal terhel t e rdő
birtokot kötelezi s ezek az üzemtervek is csak a jogosultságokra 
nézve képezik hatósági felülvizsgálás tárgyát . Az erdőfelügyelőségek 
Ausztriában a honi szervezethez hasonlóan külön hivatalokat 
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alkotnak. Az üzemrendezés re nézve fennálló utasí tás csak a kincs
tár i erdőkre és az állam által kezelt alapítványi erdőkre vonatkozik. 
A többi kötött bir tokra nézve üzemrendezés i kényszer nem áll 
fenn, ennek daczá ra azonban téves volna az a hit, hogy Ausztriá
ban az e rdőrendezés ügye par lagon h e v e r ; a kisebb birtokok igaz, 
hogy nélkülözik az üzemterveket , de a nagyobb hitbizományi és 
magánerdőkben , melyek éppen Ausztr iában az erdőál lomány tete
mes részét teszik ki, a birtokosok saját érdekükben régóta felka
rolták az üzemrendezés t . Legjobban bizonyítja ezt az erdőrendezök 
után való kereslet, melynek következtében erdőrendezéssel foglal
kozó magánvál lalatok létesültek. 

Mielőtt az állam által kezelt erdők erdőrendezési szolgála
t á ra m a g á r a rá térnék, a külföldi erdészeti ha tóságok szervezetét 
legalább á l ta lánosságban ismerte tnem kell, mivel lényegesen eltér 
a nálunk életben lévő szolgálati szervezettől . 

A szervezet alapját mindenüt t az erdögondnoíságoh képezik, 
melyeknek feladata ugyan nagyjában ugyanaz, mint Magyarországon, 
hatáskörük azonban összehasonl iha ta t lanul t ágabb , annyira, hogy 
sok tekintetben messze túlszárnyalja a mi erdőigazgatóságaink hatás
körét. Kiterjedésük igen változó. Vannak 3—4000 hold kiter
jedésnek, á t lagban azonban 6—10,000 hold között válta
koznak, tehát körülbelül ugyanakkorák, mint a magyarorszá
giak közül a zsarnóczai , beszterczebányai , liptóujvári és sóvári 
kerületekben fekvők. Badenben, ahol a bonyolultnak híresztelt 
csoportos felújító vágás van a lka lmazásban és joggal a legkisebb 
területrészeken mozgó, majdnem individualizáló gazdaságról lehet 
szólni, mely mindenese t re legalább is olyan belterjes, mint a 
szászok u. n. á l labgazdasága, a 10,000 holdat is jóval meghaladó 
erdögondnokság is van. Egy bizonyos ha tá ron alul tehát az erdő
gondnokságok kiterjedése az üzem belterjességének növekedtével 
már nem csökken, aminek legfőbb okát az erdögondnokok nagy
mérvű önál lóságában, tág hatáskörében, valamint az ügyvitel 
czélszerü egyszerűségében lá tom, mely nélkül az erdőgondnok 
aligha rendelkeznék elég idővel arra , hogy aránylag nagy kerüle
tében az üzem belterjessége által követelt módon sürün megfor
duljon. Egy további oka annak, hogy a külföldi erdőgondnokságok 
daczá ra az üzem nagyobb tökéletességének, mégsem térnek el 
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kiterjedésre nézve a hazai kisebb erdögondnokságoktól , a szállítási 
viszonyok fejlettségében és az altiszti személyzet magasfoku értel
miségében rejlik. 

Az erdörendezési szolgálatra nézve lényegesebb az igazgató 
hatóságok részletesebb ismertetése , mivel többnyire ezek vezetik 
az üzemrendezési munkála tokat . Az á l ta lam felkeresett ál lamok 
közül a badeni nagyherczegségben, Wür tembergben , Bajorország
ban, sőt a szomszédos Ausztr iában is az erdöigazgatóságok, illetve 
a nekik megfelelő, bár másként elnevezett ha tóságok szervezete 
kollegiális alapon nyugszik, vagyis a fontosabb intézkedések és 
határozatok egy kollégium tanácskozásának eredményei , mely a 
hivatalfönökből és az ellenőrző tisztviselőkből (erdőtanácsosokból) 
áll és eltérő nézetek esetén szavazat többség utján dönt. 

A kollégium minden egyes tagja néhány erdőgondnokság 
üzemét ellenőrzi és ugyanezen erdőgondnokságok összes ügyeit 
az erdőigazgatóságnál referálja ; az ellenőri kerületek beosz tásánál 
némely ál lamban figyelemmel vannak arra , hogy ne egymás 
mellett fekvő erdőgondnokságok egyesit tessenek egy kerületben, 
hanem változó viszonyokkal biró, bár elszórtan fekvő erdőgond
nokságok képezzék egy tisztviselő kerületét, nehogy a kollégium 
tagjaiban, kik a tanácskozásoknál az egész igazgatósági kerület 
vezetésében közreműködnek, egyoldalú nézetek verhessenek 
gyökeret. 

Az erdögondnokságok üzemének el lenőrzése egyébiránt nem 
egészen egyértelmű a mi ellenőrködő föerdészeink működéséve l ; 
igy pl. a termelt faanyagoknak számonvéte le (ellenőri á tadás) a 
nálunk szokásos módon a külföldön nincs gyakorla tban. Az erdő
gondnokságok nagy hatásköre és az ügyvitel egyszerűsége követ
keztében az irodai teendők is a rányta lanul kevésbé terhelik az 
ottani ellenőrző tisztviselőket, mint a mi központi közegeinket. 
Ez által időt nyernek a lényeges ügyekkel beha tóan foglalkozni, 
az üzemet a helyszínén ellenőrizni és, ahol ezzel is megvannak 
b izva : az erdörendezési teendőket végezni. 

Feladatom keretén kivül esik, hogy részle tesebben ismertes
sem és bíráljam ezt a szervezési módot, mely ezen a téren a 
legmodernebb irányzatot képviseli, az erdőrendezési szolgálat 
szempontjából azt az előnyét azonban ki kell emelnem, hogy az 
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üzemrendezés alapját képező elvek, sőt annak fontosabb részletei 
is, a központi tisztviselők körében, akik a külső üzemmel folyto
nos, benső ér intkezésben ál lanak, sokoldalú és üdvös megvitatás 
tárgyát képezik, s hogy a kollégiumban az egyenrangú tényezők 
szabad véleménynyilvání tása elejét veszi annak, hogy egy sze
mélynek ta lán egyoldalú akarata , legyen az akár az erdőrendezőé, 
akár a hivatalfőnöké, egykönnyen érvényesüljön, aminek lehetősége 
a t isztán az egyéni felelősségre alapított szervezetnél a dolog 
természetéből folyólag nagyobb mér tékben fenforog. 

Még az egyéni felelősségen alapszik az erdészeti szolgálat 
Szászországban és amennyi re Hagen-Donnernek „Die forstlichen 
Verháltnisse P reussens" czimü statistikai müvéből megítélhető, 
Poroszországban sem jut teljesen kifejezésre a kollegiális szerve
zeti alak. A kerületi kormányoknál a lkalmazot t és az ellenőrző 
tisztviselők működési körével biró erdőtanácsosok, élükön a fő-
erdőmesterrel műszaki tagjai ugyan a kormánytanácsnak (Regie-
rungs-Collegium), hogy azonban a maguk körében is kollegiális 
u ton intéznék az ügyeket, arról nem történik emlités. 

Ezeknek e lőrebocsátása u tán rátérhetek magának az erdő
rendezés i szolgálatnak ismerte tésére , miközben az erdészeti szerve
zetről az előzőkben csak vázla tosan rajzolt kép a szükséghez 
képest még kiegészítést fog nyerni . 

Az erdőrendezési munkála tok teljesítésére nézve két irány
zat áll egymással szemben. Az üzemtervek készítése és megújítása 
ugyanis vagy az erdögondnok (kezelő-személyzet) teendői közé 
tartozik, vagy igazgatási (központi) közegre van bizva. Ez utóbbi 
megoldásnak legradikálisabb módja az, ha külön erdörendezési 
hivatal (erdőrendezőség) végzi az üzemrendezés t és a vele rokon 
feladatokat. 

Az erdőrendezés lényeges hatással van a gazdaságban mű
ködő erők egyensúlyára, az erdők fentar tására és jövedelmére. Nem 
szorul tehát bizonyí tásra , hogy az erdőrendezőnek oly tulajdonsá
gokkal kell bírnia, melyek megnyugta tnak az iránt, hogy fontos 
feladatának meg is felel. Az erdörendezőnek az üzem teljes és 
beható ismeretére s a reá befolyással biró összes általános és 
helyi körülményeket felölelő látkörre van szüksége, és pedig leg
inkább akkor, ha nem valamely már megállapodott , régóta jónak 
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bizonyult terv továbbfejlesztéséről, hanem első üzemrendezés rő l 
van szó. Továbbá annál nagyobb követelményeket lehet támasz
tani az erdőrendező képzet tségére és ér telmiségére nézve, minél 
inkább áll a berendezendő erdőgazdaság oly fokon, hogy még 
fejlődésre képes, mikor is a fejlődést az üzemtervnek nemcsak 
megátolni nem szabad, hanem helyes i rányba terelésénél az erdő
rendezőnek ha tha tósan közre kell működnie . 

A legfejlettebb gazdasági viszonyokra vall, h a az erdő keze
lésével megbízott t isztikar h iva tásának annyira magas la tán áll, 
hogy az üzemrendezési munkák is, melyek mindennapi feladatai
nál nagyobb horderejűek s ezér t kétségkívül nagy körültekintést 
igényelnek, minden ese tben megnyugvással r eá bízhatók. 

Ebben az esetben egy és ugyanaz a személy a tervező és a 
lerv végrehajtója, anélkül, hogy ezáltal a felsőbb hatóságok gátol-
la tnának abban , hogy az üzemtervekben követet t elvekre irá-
uyitó befolyást gyakoroljanak. Az erdögondnok saját tervét 
nagyobb kedvvel és igyekezettel hajtja végre, a legtöbb esetben 
tehát számítani lehet ar ra , hogy a tervezés és a kivitel egybe
hangzó és a tökéletesség egyenlő fokán áll, mig különben, ha más 
készíti és más hajtja végre a tervet , könnyebben előáll az az eset, 
hogy a foganatosítás hiányossága kompromit tál ja a jó üzemtervet 
vagy ellenkezőleg a magábanvéve " helytelen tervvel szemben a 
kivitel részletei helyesek. Szóval megszűnik az az ellenkezés, 
mely a kezelő erdőtisztek és az erdőrendezők között fenn szokott 
állani és kölcsönös panaszokra ad okot. 

Ez a rendszer, mely az üzemrendezés t az erdőgondnokra 
bizza, a badeni nagyherezegségben érvényesül, ahol a 10—10 éven
ként visszatérő munkála toka t az erdögondnok (főerdész) és egy a 
jószágigazgatóság (Dománendirection) részéről külön erre a czélra 
melléje rendelt u. n. t axa tor teljesiti, aki többnyire az erdészek 
(Forstassessor) vagy az idősebb erdőgyakornokok sorából vétetik. 
Az ügymenet maga a következő : Mindenekelőtt az erdőgondnok
ság a lefolyt évtized alat t előfordult területvál tozásokról jegyzéket 
készít, az üzem eredményei t á tnéze tesen összeállítja és az üzem
tervtől való eltéréseket indokolja. Ezt az összeáll í tást és magya
rázó szöveget a taxator átvizsgálja és mint statisztikai adatokat 
a lefolyt évtizedre vonatkozó üzemnyi lvántar láshoz csatolja. Az uj 
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üzemterv szerkesztéséhez szükséges külső felvételek befejezésével 
a jószágigazgatóságnak az a tagja, kinek ellenőri kerületébe az 
erdőgondnokság tartozik, ezen munkála tokat a helyszínén felül
vizsgálja és azokat , ha megfelelőknek talál ta, az uj üzemterv alap
jáu l elfogadja. Az üzemtervet kidolgozása u tán ugyanez a központi 
tisztviselő ugy a helyszínen, mint alaki tekintetben újból felülbírálja, 
a szükségesnek vélt módosí tásokat eszközli és erre az üzemtervet 
az erdőgondnoknak vissza küldi, hogy azt a lá í rása által elfogadja, 
vagy eltérő néze tének külön je len tésben adjon kifejezést. A mennyi
ben nem kincstári , hanem községi erdőről van szó, az ekként 
megállapított üzemtervnek a használa tokra vonatkozó kivonata a 
községek elöljáróinak vevény el lenében kézbesittetik, hogy eset
leges kifogásaikat négy hé t alat t megtehessék, vagy egyes intéz
kedésekre nézve felvilágosítást kérhessenek. 

Erre a jószágigazgatóság, miu tán a bármely oldalról támadt 
vitás kérdéseket kollegiális tanácskozás utján eldöntöt te , az üzem
tervet jóváhagyja és végrehaj tás végett az erdőgondnoknak leküldi. 
A jószágigazgatóság ha tá roza ta ellen az érdekelt birtokosok a 
belügyministeriumnál é lhetnek felebbezéssel. 

Ez a rendszer , mely a munkák közvetlen vezetésével a kezelö-
tisztnek a legnagyobb befolyást biztosítja, daczára annak, hogy 
ekkor vol taképpen annyi az erdőrendező, a mennyi az erdőgond
nok, ott mégsem okoz oly ingadozásokat , melyek az üzemre károsan 
ha tha tnának . 

Ennek az okát abban vélem felismerhetni, hogy a badeni 
nagyherezegségben alkalmazott erdörendezési eljárás már 50—60 
év előtt is lényegére nézve teljesen megegyezet t a maival . A 
mostani kezelő személyzet tehát szolgálatának megkezdése óta 
ebben a rendszerben nevelkedet t és annak kere tében működött . 
Maga az üzem pedig régóta a tökéletességnek oly nyilvánvalóan 
magas fokán áll, hogy az egyéni nézetekből származó ingadozások 
természetszerűleg csak lényegtelenek lehetnek. 

Ugy látszik azonban, hogy a külföldön sincsenek meg minde
nütt ezek a feltételek oly nagy mértékben, mint a badeni nagy
herezegségben. Legalább erre vall az a körülmény, hogy Ausztriá
ban és a legtöbb német á l lamban központi közegek teljesitik az 
erdőrendezési munkákat , bá r mindenüt t nagy befolyás biztosíttatott 



757 

a kezelőtisztnek. Az erdőrendezés vezetésével ebben az eset
ben az ellenőrző tisztviselő, vagy egy külön erre rendel t központi 
tisztviselő van megbízva. Poroszországban az erdőrendezés vezetése 
a hivatalfőnök feladatát képezi . 

Bajorországban a kerületi kormányok erdészeti osztálya végzi 
ugy az erdőfelügyeleti, mint a kincstári és községi erdők kezelésé
ből eredő teendőket . Az üzemrendezés vezetése többnyire a leg
idősebb erdőtanácsos feladata. 

Ausztriában, melynek erdészeti szervezete a kincstári és 
alapítványi erdőkre nézve leginkább hasonlít a honi szervezethez, 
a mennyiben a közigazgatási hatóságoktól független e rdő - és jó
szágigazgatóságok kezelik ezen erdőket, minden igazgatóságnál 
egy-egy főerdőmérnök látja el az erdőrendezői teendőket . Segéd
személyzete főerdészekből, erdészekből és erdőgyakornokokból áll, 
a becslési munkákat azonban rendszer int főerdészi r angban álló 
tisztviselők végzik. 

Végül mint a harmadik rendszer képviselőjét Szászországot 
ismertem meg, a hol külön erdörendezési hivatal (Forsteinrichtungs-
Anstalt) áll fenn. Ennek a hivata lnak székhelye Drezda és ha t á s 
köre az egész országra kiterjed. Az általa készitett munkála tokat 
az erdögondnok és az a főerdőmester, kinek kerületébe az erdő
gondnokság tartozik, végleges megál lapí tás előtt á t t anu lmányozza 
és véleményt mond róluk. Fel tűnő, hogy Szászországban az üzem
nyilvántartások (Wirthschaftsbuch) vezetését is az erdőrendezési 
hivatal végzi évről-évre kiszálló közegei által (Nachtragsbeamte) . 

Egészben véve tehát a külföldön is túlnyomó az a nézet , 
hogy az erdőrendezést nem az erdőgondnokra , hanem külön 
személyzetre kell bizni, legyen az akár mint „erdörendezőség" 
külön hivatalban egyesítve, akár pedig csupán az igazgatóhatóság 
egyik tisztviselője. Nevezetesen akkor, a mikor az erdők első be
rendezéséről van szó. t ehá t alapvető munkála to t kell végezni, 
határozottan több biztosítékot nyújt a jó és egységes kivitelre 
nézve, ha külön erdőrendezők készítik az üzemterveket , s csak ha 
régóta megállapodott üzemek továbbviteléről kell gondoskodni, 
akkor lehet ezeket a munkála tokat nagyobb megnyugvással az 
erdőgondnokra bizni, ha ugyan a kezelés nem ró oly nagy felada
tokat reá, hogy idejét teljesen leköti. EIsö üzemrendezéseknél az 
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erdögondnokok nagyobb része csak elméletből ismeri az erdő
rendezést , abban gyakorlat tal nem bir, sőt idegenkedik tőle. 
Nagy jogosul tsága van tehát annak a nézetnek, hogy ekkor egyes, 
külön erre a feladatra a lkalmasnak talált egyének lássák el az 
erdőrendezöi tisztet, aminek megvan az a kétségtelen előnye is, 
hogy a gazdasági kérdésekhez nemcsak az erdőgondnok szól hozzá, 
aki saját gazdaságával szemben többé-kevésbé elfogult, hanem 
időnkint az erdőrendező is t anu lmány tá rgyává teszi az üzemet és 
ujabb eszméket ju t ta t a felszínre. 

Ezzel szemben azonban a külön erdőrendezési személyzet 
há t r ányá ra is többféle aggály merül fel, e lsősorban az, hogy az 
erdőrendező, kinek működése nagy területre terjed ki, nem ismer
heti a berendezendő erdőket és gazdasági viszonyaikat oly tüzete
sen és részletesen, mint az erdőgondnok, aki hosszabb időt tölt 
egy szűkebb kerületben, s hogy az erdőrendező többnyire hajlandó
sággal bir egy bizonyos általa jónak tar to t t gazdasági rendszer 
vagy eljárás ál talános a lka lmazására , akkor is, ha eltérő gazdasági 
viszonyok különféle eljárást tennének szükségessé. Végül azt is 
szemére lobbantják az erdőrendezőknek, hogy egyes kezelési részlet
kérdések iránt nem birnak a kellő érzékkel, mi által az üzem 
nagyjában ugyan nem szenved, de a kezelőt az üzemtervnek ebből 
származó apró merevségei mégis igen kellemetlen módon zavar
hatják. 

Nem egészen alaptalanok ezek a kifogások hazai viszonyaink 
között sem, sőt nálunk korántsem fűződnek kizárólag a központi 
erdőrendezők rendszeréhez , hanem kisebb-nagyobb mér tékben álta
lános érvényűek. Már maga erdőrendezési eljárásunk az ország igen 
különféle e rdőgazdaságai ra lényegében ugyanazokat a szabályokat 
a lkalmazza, annál könnyebben tör ténhetet t meg, hogy az erdő
rendezők az üzem rendszeressége és a szabályos állapot alatt igen 
eltérő viszonyok között is mindig ugyanazt értették, s hogy nagyon 
gyakran erőszakos uton igyekeztek át térni a je len állabviszonyok-
ból az általuk szabályosnak ta r to t t á l lapotra . Nemkülönben tény, 
hogy az erdőrendezők a reájuk rótt nagy feladat és megkívánt gyors 
munka miat t sokszor nem értek reá a berendezendő erdőt tüzete
sen megismerni , rendelkeztek tehát oly erdőrészekkel, melyeket 
csak h iányosan ismertek. A kezelő az tán az ebből származó hibák 
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felett nem mindig térhet n a p i r e n d r e ; részben innen erednek a 
tömeges üzemtervmódosi tások, ú j rarendezések és rendkívüli fahasz-
nálatok, melyek az erdőfelügyelőségeket, a közigazgatási hatóságo
kat és a földmívelési minis ter iumot folyton foglalkoztatják, az 
erdőbirtokosnak pedig gyakran költséget okoznak. Végül az emiitett 
harmadik kifogással szemben sem egészen tiszta erdőrendezőink 
lelkiismerete. 

A midőn a kővetkezőkben annak a rendszernek vagyok szó
szólója, mely az üzemrendezés t nem az erdőgondnokra, h a n e m 
külön erdőrendezőkre bizza, ar ra a vé leményemre támaszkodom, 
hogy azok a hiányok, melyek evvel a rendszerre l járnak, könnyebben 
kerülhetők ki, mint a másik rendszeréi . Kikerülhetők pedig az erdő
rendezők személyének jó megválasztása és azáltal, hogy a kezelő 
személyzetnek mód és alkalom nyujtatik az üzemrendezési munkála
tok előzetes áttanulmányozására és véleményének szabad nyilvání
tására. 

Erdőrendezői állás sokszorta kevesebb töltendő be , mint ke
zelő erdőtiszti. Könnyebb tehát néhány erdőrendezöi ál lásra r e á -
termett egyént találni, mint a számos erdőgondnokságot vala
mennyit oly kiválóbb szakférfiakkal betöl teni , kikre nyugodtan rá 
lehetne bizni az üzemrendezés t . A kezelési ágazat ta l szükséges kap
csolat előáll, mihelyt az erdőrendező nem szorítkozik h ivatásának 
arra a részére, mely a „tervezésből" áll, h anem ugy ennek, mint 
feladata másik r é szének : az el lenőrzésnek is alapját a foganatosító 
gazdaság folytonos megfigyelésében keresi, mely a tervezések 
helyességének jó biztositéka — akár megfelelő az eddigi üzem, 
akár nem —• és az el lenőrzésnél szükséges érett Ítélethez jut tat , 
mely az ál talános gazdasági ál lapottal a rányban nem álló köve
telésektől, valamint a túlságos elnézéstől egyaránt megóv. Csakis 
igy, a gyakorlati kivitellel folytonos benső ér intkezésben állva 
marad ment az erdőrendező az egyoldalúságtól, igy fog különféle 
viszonyokra különféle mértéket is alkalmazni, felismeri a gazdaság 
előbbrevitelének feltételeit és vál toztatásokra vonatkozó javaslata i 
hoz szilárd alapot nyer. 

Mindamellett az ügy érdekében áll, hogy a kezelő személy
zet az üzemrendezés minden lényeges phas isánál véleményét 
nyilváníthassa. A kezelő tiszt helyi ismereteinek és tapaszta la ta inak 
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érvényesülése végett szükséges, hogy az erdörendezési személyzet 
az erdőgondnokkal folytonos ér intkezésben álljon s hogy vitás 
kérdéseket a helyszínén döntsenek el. Hacsak az erdőrendező és 
a kezelötiszt között ér te lmiség és szakismeret dolgában nincs 
— bármelyik rovásá ra — igen nagy külömbség, tehát rendes 
viszonyok között, akkor tanácskozásuk, egyezkedésük eredménye 
rendszer int a helyes, gyakorlati lag gyümölcsöző megál lapodás lesz 
és eleje vétetik a két fél között különben előforduló számos 
súr lódásnak. 

Ugyanebből az okból kívánatos volna, hogy már az erdei 
munkák közül azokat , melyek a foganatosító gazdaságra közvetlen 
befolyással vannak, maga az erdőrendező végezné. Nevezetesen 
az állabok (osztagok) kihasi tása és evvel kapcsola tban az egyes 
állabok minőségének s a bennök szükséges gazdasági teendőknek 
megál lapí tása volna az erdőrendezö feladata, mig a mérési munka 
és a fatömegfelvételek bá t ran a segédszemélyzetre bízhatók. Tény
leg azonban az erdei felvételeknek emiitett részét sem végezheti 
az erdőrendező maga , hanem kénytelen ezt is legnagyobbrészt 
segédeire bizni, ugy segítvén némileg a dolgon, hogy az ál labkihasitás-
sal és szembecsléssel , mely feladat a gyakorlati ismeretek bizonyos 
fokát tételezi fel, r endesen csak a segédszemélyzet idősebb tagjait 
bízza meg. Üdvös még egy lépéssel tovább menni és tekintettel 
arra, hogy azon gazdasági müvele tekre nézve, melyek valamely 
osz tagban szükségesek vagy lehetségesek, a lapos és megbízható 
véleményt oly egyéntől ri tkán lehet várni, aki a foganatosító 
gazdaságtól egész gyakorlati ideje alat t távol állt, szabálylyá kellene 
tenni , hogy csakis a kezelési ágnál teljesített hosszabb szolgálat 
u tán lehessen valaki u. n becslő, nehogy többé-kevésbé csak elmé
leti ismeretek b i r tokában álljon azon feladat előtt, hogy a reája 
bizott terület jövő kezelésére nézve kisebb-nagyobb mértékben 
irányító befolyást gyakoroljon. Ez oly javaslat , mely hivatva 
volna arra, hogy az erdörendezési és kezelési szolgálat között 
létező, de nem a közös czél é rdekében álló ellentétet enyhítse. 

Ámde nemcsak az e rdőrendezőn áll a foganatosító gazdaság 
jogos igényeit elősegíteni, hanem viszont a kezelökre is reá hárul 
az a kötelesség, hogy az üzemtervekkel szemben ne helyezkedjenek 
a negatio vagy a mellőzés ál láspont jára , hanem igyekezzenek az 
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erdőrendező intencióit felismerni és gyűjtsenek revisióról-revisióra 
adatokat az üzemrendezési mü tökéletesbitésére. Ez lényegesen köny-
nyitené az erdőrendező dolgát és jóval nagyobb befolyást biztosi tana 
az erdögondnoknak az üzemrendezésre , mint eddig. Az erdőgondnok 
kerületének minden egyes részével tüze tesen foglalkozhatván, az 
üzemterv tökéletlenségeit és hibáit könnyen felismerheti. Kevesen 
igyekeznek azonban az észlelteket érvényesíteni. Legjobb bizonyí
téka ennek az, hogy az üzemnyilvántar tás i jegyzőkönyv, mely ily 
észrevételek és javaslatok felvételére volna hivatva, többnyire üres , 
vagy lényegtelen apróságokat ta r ta lmaz , s csak vajmi ritkán oly 
feljegyzéseket, melyek az üzemátvizsgálásoknál a jövőre vonatkozó 
intézkedések tökéletesbitésére volnának felhasználhatók. Ebben a 
tekintetben talán javulás várható akkor, ha mindinkább szaporodik 
azon kezelőtisztek száma, akik előzetesen az erdőrendezés köré
ben is teljesítettek szolgálatot. 

Miután ilyképen az erdőrendezés i szolgálat különféle rend
szereit egymással szembe állí tottam, miközben már a hazai viszo
nyok érintését n e m kerülhet tem ki, a lábbiakban ezek alapján ki
zárólag avval a kérdéssel kívánok foglalkozni, hogy az erdörendezési 
szolgálat szervezet-} Magyarországon mennyire szorul tökéletesb-
bitésre. 

Az ál lamerdészet keblében két merőben ellentétes irányzattal 
találkozunk. Mig ugyanis a kincstári erdőknél az üzemrendezés és 
a vele kapcsolatos ügyek az erdöhatóságoktól független, sőt azokkal 
szemben bizonyos mér tékben ellenőrzési joggal felruházott és 
közvetlenül a földmivelésügyi minis ter iumnak alárendelt külön erdő
rendezőségekre vannak bizva, addig az állami kezelésbe vett köz
ségi erdők rendezésé t a kezelő erdötisztek teljesitik. Természet
szerű következménye ez annak a lényeges külömbségnek, mely a 
kincstári és a községi erdők kezelésére nézve fennáll. A kincstári 
erdők kezelése kiterjed az erdőgazdaság minden ágára , tehát már 
a szükséges és helyes munkaosztás elve is ugy hozza magával , 
hogy az üzemrendezés nem a kezelőtiszteket, de az igazgató ható
ságokat sem terheli, hanem külön szervvel b i r : az erdőrendezősé
gekkel. Az erdőtörvény életbelépte után annyi volt, s erdőgazda
ságunk folytonos fejlődése következtében még most is annyi az 
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erdöhatóságok egyéb teendője , hogy az erdőrendezéssel őket meg
terhelni nem állott volna az ügy érdekében, hanem gondoskodni 
kellett egy oly külön intézményről , mely a foganatosító gazdaság 
mindennapi munkájától kevésbé érintve, az üzemrendezés feladatá
nak szentelhesse magá t . 

Ellenben a községi erdők személyzetének feladata már kezdet
től fogva s az 1898. évi XIX. t.-cz. 11. §-a ér te lmében jövőre is 
bizonyos korlátok közé van szorítva, s tevékenységük inkább a 
tel jesí tendő munkák kijelölésére és felügyeletére, mintsem azok 
közvetlen végrehaj tására vonatkozik. Anyag- és pénzkezeléssel és 
az erdővédelem közvetlen gyakorlásával nem foglalkoznak. Ebben 
az esetben tehát már a szervezés alapján reájuk ruházot t feladat 
ugy hozza magával , hogy további munkaosz tás nem szükséges, 
hanem m a g a a kezelő személyzet végzi az üzemrendezés t is. Sőt 
eddig ez a munka nyomult élőtérbe és előreláthatólag a jövőben 
is ugy lesz az még egyideig. 

A kincstári erdőhatóságok mos tan i szervezete és hatásköre , s 
ebből folyó nagy megterhelésük már magában véve is szükségessé 
teszi, hogy az erdőrendezési ügykör továbbra is különválasztva 
maradjon, sőt be kell ismerni azt is, hogy az erdőrendezés jogos 
érdekei még mai napig sem találnak mindenüt t oly méltánylásra, 
hogy az erdőrendezöket jelenlegi bizonyos fokú önállóságuktól 
aggodalom nélkül meglehetne fosztani és az erdőhatóságokhoz 
központi t isztviselőkként beosztani . Az egyéni felelősségre alapított, 
autokrat ikus színezetű szervezetünk mellett az erdőrendező mostani 
önállósága a szabad munkálkodás és véleménynyilvánítás oly 
mér tékét biztosítja részére , melylyel mint beosztot t tisztviselő 
aligha birna. Ha az erdörendezés i ránt néhol még mindig táplált 
előítéletek megszűnnek, illetve azokat az erdőrendezésnek gyakor
lati, életrevaló i rányban való fejlesztése által sikerül legyőzni, ha 
az erdőhatóságok szervezése az olyannyira üdvös kollegiális alapra 
fektettetnék és nagy megterhel te tésükre nézve is kedvező változás 
ál lana be , akkor megvolnának a feltételek ahhoz, hogy az erdő
rendezők, mint az erdőhatóságok központi tisztviselői hivatásukat 
ugyanannyi , sőt ta lán a kezelési ággal való bensőbb, közvetlenebb 
kapocs miat t nagyobb sikerrel töl thetnék be, mint most. 

Ennél tovább menni, vagyis az üzemrendezés i teendőket 
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ál talában nem központi t isztviselőre, hanem az erdőgondnokokra 
bizni, be lá tha tó időben nem volna czélszerü. A külföld példája 
a r ra tanit, hogy ez az utóbbi rendszer csak akkor válik be, ha 
a gazdasági viszonyok a fejlődöttség igen magas fokát érték el és 
azon mintegy megállapodtak, s ha az erdőrendezési eljárás is a 
gazdasággal együtt ha ladván, ugyanoly tökéletességre emelkedet t 
és mint ilyen teljesen meghonosodot t . Hazánk e rdőgazdasága 
azonban ott is, ahol aránylag előrehaladt , még fejlődésre szorul, 
másutt pedig éppenséggel a fejlődés legkezdetén van. Az ország 
nyugati és keleti része ebben a tekintetben nagy el lentétben áll. 
Ott már többször kihasznált , többé-kevésbé jól jövedelmező és 
megközelíthető erdők, itt a csekélyértékü, nagy fapazarlással hasz
nált vagy még haszná la tba sem vett ő se rdő! Magának a gazdaság
nak és vele .együtt te rmésze tesen az erdőrendezés i el járásnak is 
léhát még minden i rányban nagyot kell haladnia , mig ál lapotával 
meg lehet elégedni. A külföldi üzemrendezés i módszereket meg
ismervén, azt a meggyőződést merí te t tem, hogy a nálunk honos 
eljárás inkább az ország keleti részeiben uralkodó kezdetleges 
viszonyokból indul ki, azokhoz alkalmazkodik, semmint a fejlettebb 
gazdaságok igényeihez. Már pedig az erdőgazdaság az őt irányító 
üzemrendezéssel oly szoros szervi összefüggésben áll, hogy egész
séges állapotról csak akkor lehet szó, ha ez a két tényező ará
nyosan fejlődik, mi mellett vé leményem szerint az üzemrendezés
nek kell a tökéletesbülésben előljárnia, nehogy akadálya legyen a 
gazdasági fejlődésnek, ami bekövetkezik, mihelyt a tényleges gazda
sági viszonyok az üzemrendezésnél i rányadó elveket mindunta lan 
megezáfolják. 

Amig ilyenek a viszonyok, addig az erdőrendezést az igaz
gatóhatóságok körétől elvonni nem szabad, mivel függetlenné kell 
tenni azon igen eltérő nézetektől, melyeket az erdőgondnokok a 
fejlődés szükségére és i rányára nézve táplá lhatnak. 

Egy további érvet, mely a kincstári erdőrendezöségek je len 
szervezetének fentar tása mellett szól, abban a körülményben vélek 
felismerhetni, hogy az erdőrendezök mostani ellenőrzési munkaköre 
őket a használat i és felújítási üzemnek tisztán szakszerűség és 
erdőfentartás szempontjából való felülbírálására utalja. Ennek annál 
nagyobb jelentősége van a kincstári erdőknél, mivel a többi ellen-
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őrző tisztviselőket a mostani szervezés mellett az anyagkezelés 
ellenőrzése és a fogalmazási munka annyira elfoglalja, hogy a 
helyszíni felülbírálásnál az emiitett magasabb szempontok többnyire 
há t térbe szorulnak és nevezetesen a felújítások tüzetes ellenőr
zésére r i tkán jut idejök. Külföldön pedig épen ez képezi az ellen
őrködő tisztviselők főteendőjét. Az első üzemrendezések befejez
tével, az erdörendezői tevékenység súlypontja mindinkább a folyó 
üzemnek ily ér te lmű helyszíni megfigyelésére és el lenőrzésére esik, 
ugy, hogy ebben a tekintetben az erdőrendezők hatásköre hasonlít 
legjobban a külföldi ellenőrködő tisztviselők munkaköréhez . Kívána
tos, hogy minden erdőhatóság kerületében legalább egy tisztviselő 
legyen, aki egyéb tekintetektől menten az üzemet a használatok 
czélszerüségére és a felujitások sikerességére nézve ítéli meg. 

Ezek szerint a kincstári erdőrendezőségek jelen szervezetén 
és ügykörén változtatni egyelőre — amig erdészet i szervezetünk 
a maga egészében nem kerül revisió alá — nem szükséges, s 
csak az üzemrendezés i müvek készítésénél követel t ügymenetre 
nézve tar tanék egy kiegészítő módosí tást kívánatosnak. Kifejtettem 
annak szükségességét, hogy a kezelő erdőtiszt, de az ellenőrködő 
közeg és a hivatalfőnök is ismerjék az erdörendezési munkálatokat , 
hogy véleményt mondhassanak róluk, mielőtt elfogadás végett fel
sőbb helyre terjesztetnének. A jelenleg érvényben levő szabályzatok 
erre módot is nyújtanak, a mennyiben az üzemrendezés i müvek
nek bizottsági tárgyalását rendelik el. Nevezetesen az 1883. évi 
6016. számú ministeri rendelet szép szavakkal méltatja a kezelő 
erdőtisztek közreműködésének fontosságát. Ezen rendelet szerint a 
tervezeteket tárgyaló bizottság á l l : az erdőhatóság főnökéből, mint 
elnökből, az erdőrendezőből , mint előadóból, a hivatal második 
főtisztjéből és az érdekelt valamint a szomszédos erdőgondnok
ságok kezelőiből, végül az erdőrendezőségnél szolgáló többi tiszt
viselőből, ez utóbbiak azonban szavazat i joggal nem birnak. 

Ámde ezek a tárgyalások annyiban mégsem felelnek meg 
czéljuknak, hogy helyszíni szemlékkel nem kapcsolatosak s hogy 
az erdőrendezön kívül a bizottság összeülése előtt egy szavazatijoggal 
biró bizottsági tagnak sincsen a lkalma a tárgyalás alá veendő 
javas la to t vagy tervezetet tüzetesen megismerni , hanem a szavazó 
tagok Ítéletüket egyedül az előadó erdőrendező szavaira alapit-
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hatják, aki a dolog természetéből folyólag az üzemterv intézkedé
seit csak nagy vonásokban ismertethet i . A munká la tba m a g á b a 
igy ritkán jut ideje az erdőgondnoknak bepil lantani, s ugyan
csak ta lpraeset t szakember legyen, aki üzemrendezésse l rendszer in t 
nem foglalkozva, az erdőrendező által előadottakhoz azonnal érde
mileg hozzá tud szólni. A tárgyalási jegyzőkönyvek t anúsága 
szerint az erdörendezők javas la ta i rendszer int megjegyzés nélkül 
tudomásul vétetnek, vagy csak igen á l ta lános természetű észre
vételek merülnek fel. A hozamszabályozás részleteire, a felújítási 
eljárásra, a fanemek megválasztására , az e löhasználatokra nagyon 
ritkán került a szó oly mértékben, amint azt szükségesnek tar tom, 
ha hosszabb időre érvényes tervet kell megállapítani . Meg is esett 
ennek következtében elég gyakran, hogy az üzemtervek röviddel 
jóváhagyásuk u tán már gyökeres á tdolgozásra szorultak oly hiányok 
miatt, melyeket az erdőrendező nem, a kezelőség azonban való
színűleg észrevehetet t volna, ha a munkála tokat annak idején 
részletesen á t tanulmányozza . Az üzemtervek, ha időközben is foly
tonos módosí tásra szorulnak, nagyon veszítenek ér tékükben a 
kezelő személyzet e lő t t ! 

Az értékesítési, szállítási és több más viszonyokról, melyek 
az üzemrendezésre á l ta lánosságban és részleteire nézve is befo
lyással vannak, a kezelő személyzet mondha t ítéletet és ismeri a 
maga szándékát azok fejlesztésére nézve, amennyiben tehát az 
üzemterv intézkedései ebben a tekintetben nem egészen megfelelők 
lennének, a kezelési ágaza ton áll, hogy szót emeljen. Az előfor
duló nehézségeknek tehát jórészben elejét lehetne venni, ha a 
kezelő személyzetnek kötelességévé tétetnék az üzemrendezési 
tervezetek á t tanulmányozása . Ebből a czélból szükséges, hogy az 
tizemrendezési munkálataié, mielőtt bizottsági tárgyalás alá vétetnének, 
először az erdögondnokságnak, azután pedig legalább is a legközvet
lenebbül érdekelt ellenőrködő központi tisztviselőnek tüzetes átnézés 
végett 1—2 heti időtartamra kiadatnának, hogy továbbá a bizottságba 
ei az ellenőrködő közeg felvétessék akkor is, ha nem az erdöhatóság 
második főtisztviselője, melyre az említett rendelet kiterjed, hogy 
végül a bizottsági tárgyalás ne a központban, hanem az erdöyondnok-
ság székhelyén tartassék, ami által megkönnyi t te tnék az, hogy a 
felmerülő vitás kérdések nem a zöld asztalnál , hanem a kérdéses 

ERDÉSZETI LAPOK. 51 



766 

állabok közvetlen megtekintése közben dönte tnének el, amire szintén 
nagy szükségünk van. A felmerült nézetek és ha tá roza tok röviden 
leirva és indokolva jegyzőkönyvbe foglaltatnának és mint eddig a 
minis ter iumhoz intézet t je lentés mellékletét képeznék. 

Az ál lami kezelésbe vett községi erdőket, ha az állami keze
lésbe vétel előtti időből nem volt m á r vállalkozó utján készült 
üzemtervük, az erdőgondnokok rendezték be s igy volt ez a többi 
községi és egyéb testületi erdőbir toknál is, amennyiben üzemterveik 
nagyobbára vál lalkozó-erdőrendezők vagy az illető járás i erdő
gondnokok müvei . (Kivételt képez a beszterczei m. k. erdőigazga
tóság, melynél az erdőrendezői teendőkre külön központi tiszt
viselő van alkalmazva.) Az igy készült üzemtervek azu tán minden 
továhhi felülbírálás nélkül erdőfelügyeleti jóváhagyás végett a köz
igazgatási ha tósághoz nyújtat tak be . Megfelelően a szerzők nagy 
számának az e redmény is különféle. Jó müvek mellett nagyon 
sok gyarló munka is került erdőfelügyeleti elbírálás alá és ennek 
tulajdonítandó, hogy az erdőfelügyelőségek, illetve közigazgatási 
erdészeti bizottságok és a földmivelésügyi ministerium számos 
üzemterve t utasí tot t vissza. Mivel azonban ez az erdőbirtokosnak 
könnyen anyagi kár t okoz, az erdőfelügyeleti hatóságok lehetőleg 
kerülték a teljes visszautasí tást , hanem igyekeztek a jóváhagyási 
zá radékban az üzemterv hiányait pótolni, ugy, hogy néha előállt 
az az eset, hogy ez a záradék felér egy uj üzemtervvel . Az e 
t é ren észlelhető hiányok kétségkívül onnan erednek, hogy az 
üzemtervek készítői az erdörendezés te rén több esetben gyakor
lattal n e m bir tak és n e m is volt senki sem, aki működésüket még 
munkaközben irányítot ta volna. 

Nagyon figyelemreméltónak ta r tom azt a körülményt, hogy 
az erdőbir tokosoknak nálunk á l ta lában kevés befolyásuk volt az 
üzemtervek intézkedéseire, illetőleg r i tkán birtak tiszta tudatával 
annak, hogy az üzemtervek megál lapodása i , háztar tásukat 
mennyiben érinti . Különösen ott tűnik ez ki, ahol a hiányos fa
készlet kiegészítéséről, tehát tőkeemelésről van szó (a forda fel
emelése által stb.). Nem ritka eset, hogy a birtokosok ilyen eset
ben, alig hogy az üzemterv jóváhagyás t nyert, sőt néha még ezt 
s megelőzőleg m á r az üzemterv megvá l toz ta tásáér t folyamodtak. 
Bár volt úrbéreseink és a községek mint erdőbirtokosok nagyon 



767 

gyakran rászolgálnak a gyámkodásra , mégis igényt t a r t h a l n a k arra , 
hogy az erdőfelügyeleti szempontok által szabott ha tá rokon belül 
az ő akara tuk is nyilvánuljon az üzemtervben, illetve, hogy az 
erdőtiszt az ál tala javasol t rendszabályokra nézve őket felvilágo
sítsa és meggyőzni igyekezzék. Sokat lehet ezen az u ton az 
erdészet i ügynek egyál ta lában haszná ln i ! 

A községi stb. erdők rendezése körül felmerült ezen hiá
nyokon — a mennyire a szervezésben és az eddigi e l járásban 
rejlenek •— nagy mér tékben segítettek a községi erdők államosítá
sáról szóló törvény végrehaj tása czéljából kiadott rendele tek. Az 
üzemrendezési munkákat ugyan ezentúl is az erdőgondnokok fogják 
végezni, de egyfelől részletes utasí tás szabályozza azt az eljárást, 
mely az erdőbirtokosnak alkalmat nyújt akara ta nyilvánítására, *) 
másfelől ér tesülésem szerint te rvben van egy oly rendelkezés is, mely 
szerint az erdőgondnokság az üzemrendezés i munkála tokat , mint egy
szerű tervezeteket, a birtokossal való megismerte tés u tán felülvizsgálás 
végett az erdőhivatalhoz terjeszti fel, mely remélhetőleg a b b a n a 
helyzetben lesz, hogy a mü minőségéről rendszer int nemcsak 
egyszerű átnézés, hanem helyszíni felülbirálat utján is meggyőző
dést szerezzen. Az erdőhivatal a birtokos és az erdőgondnokság 
között ne tán felmerült nézetel térés t lehetőleg eloszlatja és ha a 
munkálatot a maga részéről is megfelelőnek találja, azt, miután az 
erdőgondnokság véglegesen kidolgozta, a törvényszerű jóváhagyás 
alá bocsátja. Ha ellenben az erdőhivatal az ál tala szükségesnek 
vélt módosí tásokra nézve akár az erdőgondnoksággal , akár az 
erdőbirtokossal megegyezésre jutni nem bir, akkor a munkála t 
házi példányon végérvényes döntés végett a földmivelési minis
teriumhoz kerülne s csak miután innen leérkezett , j u tna a közigaz
gatási hatóságokhoz. 

A tervezett ujabb eljárás szerint nem tisztán a számos 
erdögondnok müve lesz az üzemterv, h a n e m érvényesülhe t benne 
az erdőhivatalok vezetőinek véleménye is. Meg lesz tehá t az az 
irányító közeg, melyben eddig hiányt szenvedtünk és az erdőfelü
gyeleti hatóságok elé előreláthatólag magasabb színvonalon álló 

*) L. az 1900. év i 10701 . sz. a. k i a d o t t földm. m i n . r e n d e l e t e t . E r d . 
R e n d . T á r a 1900. 9. o. 
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és kevesebb kételynek helyt adó üzemrendezés i müvek kerülnek, 
ami az ö ügymenetük gyorsí tására is kétségkívül jó hatással lesz. 

Ezzel befejeztem azt, amit az erdőrendezésse l megbízott 
hivatalok vagy közegek szervezetéről illetve szolgálati viszonyáról 
előadni szükségesnek ta r to t tam és kiegészitésképen rá térek még 
néhány szóval az üzemrendezésnek erdőfelügyeleti részére is. 

A kincstári erdők üzemtervei t kivéve, melyek, mielőtt az 
erdőfelügyeleti hatóságokhoz benyujtat tak volna, a földmivelési 
minis ter iumban u. n. kezelési szempontból való és esetleg hely
színi szemlékkel is egybekötött előzetes felülvizsgálás tárgyát 
képezték, eddig valamennyi egyéb erdőbirtok üzemrendezés i mun
kálatainak tüze tes és helyszíni felülvizsgálására egyedül az erdő
felügyelőségek vol tak hivatva s ennélfogva kielégítő helyi ismere
tek alapján csakis az erdő felügyelőségek bírálhatták el valójában 
érdemlegesen az üzemrendezési müveket. A zöld asztalnál , a ministe
r iumban, hacsak szembeszökő durva hibák nem terhelik a munká
latokat, bizonyos fokú bá torság kell ahhoz, hogy kétesnek látszó 
üzemrendezés i intézkedések ilyen vagy olyan ér te lemben eldön
tessenek. Ez a körülmény, ugy vélem, eléggé indokolja azt a 
nézetemet , hogy az erdőfelügyelőségi személyzettől, hogy hivatá
sának teljesen megfeleljen és azon hátrányok, melyek máskülönben 
ugy az erdőfelügyeleti szolgálatra, mint az erdőbirtokosra egyaránt 
hárulhatnak, elkerültessenek, joggal meg lehet kívánni, hogy mind
azon tulajdonságokkal bírjon, melyeket fennebb az üzemrendezés
sel megbízott erdötisztektől megkivánandóknak jeleztem, vagyis, 
hogy széleskörű á l ta lános erdőgazdasági ismeret és érett Ítélő
képesség mellett különösen az üzemrendezési teendőkben bírjanak 
nemcsak elméleti, hanem gyakorlati képzettséggel is. 

Az üzemrendezés i müveknek elbírálása körül követett eljárás 
a külföldön előnyösen kitűnik egyszerűsége és gyorsasága által. 
Ennek egyik okát abban látom, hogy Németországban az államnak 
erdészeti teendői nem oszlanak meg három, egymástól független 
tisztikar között, mint hazánkban (erdőfelügyelöség, kincstári erdé
szet és állami kezelésbe vett községi erdők) hanem egy szervezet 
végzi az állam összes erdőgazdasági feladait. A kincstári erdők 
üzemrendezés i munkála ta inál tehát nincs kezelési és erdőfelügye
leti szempontból való jóváhagyás különválasztva. Ez természet-
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szerűen igen lényegesen egyszerűsíti az ügymenetet és az ottani 
erdögazdák nézete szerint annál kevésbé j á r hátránynyal , mivel 
rendezett á l lamháztar tásban aligha van szükség arra , hogy az 
állami erdők kezelése külön ellenőrzés alat t álljon. 

A másik körülmény, mely a r r a vezet, hogy az erdöfelügye-
leti szolgálat üzemrendezés i része a külföldön gyorsabb ü temben 
halad, abban keresendő, hogy az ottani erdőtörvények nagy 
hatáskört biztosí tanak az alsófoku erdöfelügyeleti ha tóságoknak 
(erdögondnokságoknak és kerületi kormányoknak) . A törvények 
az erdőnek egy bizonyos nagyságán alul, mely pl. Bajorországban 
20 A«.-ral van megállapí tva, nem kívánnak üzemterve t , bárki is 
legyen az erdőbirtokos és az üzemtervek jóváhagyása és az üzem
tervtől való eltérések engedélyezése egyál ta lában vagy bizonyos 
megszorításokkal a kerületi kormányok ha táskörébe esik. 

Nyilvánvaló, hogy ezen kérdések megbirá lásánál nem tisztán 
az erdőgazdasági , hanem a közigazgatási állapot is döntő szere
pet játszik. Talán nem tévedek, a midőn azt hiszem, hogy a 
magyar erdőtörvény azt a rendelkezését , hogy egy facsoporttal 
felérő erdőről is megkívánja az üzemtervet , ha a 17. §. hatá lya 
alá esik, és az üzemtervtől való legkisebb eltérést is külön enge
délytől teszi függővé, akkori erdőgazdasági viszonyaink ziláltsága 
tette szükségessé, mig ellenben annak az okát, hogy az üzem
tervek és üzemátvizsgálások jóváhagyása minden megkülönböztetés 
nélkül a földmivelési ministerium hatáskörébe utal tatot t és ugyan
csak ez a ha tóság dönt az üzemtervtől való legjelentéktelenebb 
eltérésben is, nem annyira az erdőgazdasági , mint inkább a köz
igazgatási szervezet hiányaiban keresem. 

Tény, hogy van 0"10 kat. hold erdőről készült rend
szeres gazdasági üzemterv , s hogy akadt erdőbir tokos aki 1, 
mond egy darab fának kútágas czéljára való döntéseér t a minis
terium határozatá t provokálta. Még nem régiben fennállott erdő
gazdasági ál lapotunkat igen rosz színben tünteti fel az a körül
mény, hogy az erdőtörvény megalkotásánál a törvényhozás az 
erdöpusztitásnak gátat emelendő, az említett messzemenő szigorú 
eljárást elkerülhetlennek találta, nyilván oly mérlegelés alapján, 
hogy az országra nézve az ebből szá rmazó haszon nagyobb, mint 
az a kár, mely sok ese tben a jóváhagyási , illetve engedélyezési 
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eljárás körülményességéből és hosszada lmasságából az erdőbirto
kosra kétségkívül hárul és azok előtt az ezirányu erdőrendészeti 
intézkedéseket kevésbbé népszerűvé teszi . Úgy hiszem, hogy 
mihelyt e rdőgazdaságunk konszolidácziója egy bizonyos fokot 
elért, nem különben pedig közigazgatásunk is előnyős átalaku
láson m e n t át , akkor előállott lesz az az időpont , amidőn nálunk 
is az erdőfelügyeleti érdekek csorbí tása nélkül és az erdőbirtokosok 
nagy megkönnyítésére az üzemtervek hatósági felülvizsgálását 
egyszerűbb a lapokra lehet majdan fektetni. Az elaprózott , igen 
törpe erdők üzemterveinek mellőzésére erdőtörvényünk 19. §-a már 
most is módot nyújt, melylyel azonban ritkán élnek a birtokosok. 

Végül azon körülmények között, melyek az üzemrendezéssel 
kapcsolatos közigazgatási teendők gyors lebonyol í tását Németország
ban elősegítik, fel kell emlí tenem az üzemrendezés i munkálatok 
czélszerü alaki berendezését , mely mellőzvén minden fölöslegeset, 
gyors á tnézete t nyújt a fenforgó viszonyokról. 

Egyesületi közlemények. 
Az Országos Erdészeti Egyesület felterjesztése a m. k. föld-
mivelésügyi minister úrhoz az erdészeti államvizsgái oklevél 
szövegének módosítása, illetőleg az erdőmérnöki czim tárgyában. 

Nagyméltóságú Minister U r ! Az Országos Erdészeti Egyesület 
a mult év folyamán, a midőn a műszaki minősítés kérdése a 
Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet részéről napi rendre tüzetett, a 
magyar erdőtisztikar érdekeinek képviseletében csatlakozott e meg
indult mozgalomhoz, melynek eredményeként a két egyesület közös 
küldöttsége nyújtotta át Nagyméltóságodnak «A műszaki czimek és 
a műszaki gyakorlat rendtar tása* czimü törvénytervezetet . 

A főiskolai képzet tségű magyar erdőtiszt ikar műszaki minő
sítése és az erdészet i tudomány és gyakorlat kiválóan technikai 
t e rmésze te sokkal i smeretesebbek Nagyméltóságod előtt, semhogy 
a többi műszaki karhoz való csat lakozásunkat , velük való együtt-
ha l adásunka t bővebben indokolnunk kellene. 

Ezért csak röviden hivatkozunk az erdőtörvény végrehajtásából 
kifolyólag eddig végzett és a jövőben meg-megújuló üzemrende
zési és átvizsgálási munkála tokra , a melyek elsősorban műszaki 


