
A z erdőgazdasági üzemtervekről 
Gyakori megbeszélés tárgya volt szakemberek között és ma is az: 

az erdőgazdasági tervek, röviden „üzemtervek" jelenlegi alakja és 
összeállításának módja. E r r e vonatkozólag ezen a helyen is történtek 
felszólalások. így az 1930. évi X . füzetben Nagypál István, az 1934. 
évi X I . füzetben vitéz Ortutay Pál kollegák tesznek észrevételeket az 
üzemtervek összeállításáról szóló intézkedésekre, amelyek a lényeg 
változtatása nélkül módosíthatók volnának. Most, hogy a kihirdetett, 
új törvény minden erdőbirtokost kötelez üzemterv benyújtására és 
annak a miként való összeállítására új szabályzatot helyez kilátásba, 
időszerűnek látszik — az imént említett észrevételek belefoglalásá
val —, néhány megfontolandó tételnek a megemlítése. 

Általánosságban az „erdőgazdasági üzemterv", melynek mivolta 
már magából a találó elnevezésből is kiviláglik, nem egyéb, mint egy 
— rideg számokra épített •— műszaki dolgozat, olyan, mint akár egy 
középítési, víz- vagy útépítési terv. Ebbe tehát semmiféle terjengő?.-
ség, vagy romantika nem fér bele; ellenben tartalmaznia kell a jelen
legi állapotot, gondosan részletezve, azután pedig mindazoknak a 
tennivalóknak a sorozatát, amikből maga a rendszeres erdőgazdálko
dás áll. Ezeket foglalják magukba az üzemtervi táblázatok úgy, hogy 
az általános erdőleírásra ebből a részből csak kevés marad. 

A z üzemterv terjedelme mindenesetre arányos az erdőbirtok 
nagyságával, de mindamellett legyen lehetőleg egyszerű. Azonkívül ne 
csináljuk azt mi erdőmérnökök magunknak, vagy tisztán a jóváhagyó, 
felsőbb hatóság kívánalmainak a kielégítése céljából, hanem legelső
sorban az erdőbirtokosnak, mint aki a legközvetlenebbül érdekelt. Idé
zem egyúttal Ortutay kollegának azt az észrevételét, hogy az üzemter
vet— annak egyeszerűségében — necsak az erdőmérnök tudja kezelni, 
hanem maga az erdőbirtokos és nem erdész személyzete is lagalább 
annyira, hogy ha valamely erdőgazdasági, vagy ezzel kapcsolatos mező
gazdasági kérdésben (legeltetés, közteshaeználat stb.) kíván fölvilá
gosítást, azt k i is tudja olvasni. E z t az üzemterv átadásakor rövid 
magyarázattal, vagy az üzemtervhez csatolt jegyzettel is elérhetjük. 
Van egy másik maradandóbb módja ie. 



A z általános erdőleírásbah majdnem mindenik táblázatra törté
nik hivatkozás és pedig ugyanazon sorrendben, mint ahogy azok egy
másután következnek. Ahol ez a hivatkozás történik, ugyartott egy-két 
szóval meg lehet adni a tábla összeállításának módját. 

Követve a 14.500/920. F . M . sz. utasítás menetét, az elől jelzett 
megjegyzések a következők volnának: 

1. lap. II . A . — A z „erdőrészlet" elnevezés nincs elég szerencsé
sen megválasztva, mert nem viseli magán eléggé az üzemtervi meg
jelölés jellegét. Ennél általánosabb értelmű, inkább dülő elnevezés és 
egy erdőnek bármilyen részletei lehetnek anélkül, hogy hasonló okból 
lettek volna ekülönítve, mint az „erdőrészlet". E z a név különben a 
kataszteri „parcellának" vagyis földrészletnek a fordítása, ami ott 
mívelési ág és birtoklás szerint vett egység. Csakhogy amíg a katasz
ternél egy-egy egész község csakis ezekre az egységekre van fel
osztva 1-től több ezerig, addig az üzemterv az erdőbirtokot üzemosz
tályokra, ezeket tagokra, végül az utóbbiakat „erdőrészletekre" osztja, 
tagonként újból kezdődő számozással. Már az osztás folytonosságánál 
fogva is a „tagrészlet", vagy még rövidebben „tagrész" is megállná a 
helyét, minden egyébbel való összetévesz'thetés nélkül. 

2. 1. B . 1.-hez. — Helyi fatermési táblák összeállítása ma, Csonka-
Magyarországon nem lehetséges. Szükség volna legalább három termő
helyi osztályra, ezek mindenikében legalább háromféle korosztályra 
(vágható, fiatal és valamely közepes),. Minden fafajra külön és emellett 
elegyetlennek, teljes záródásának kellene lennie. E z ma nincs. 

A helyi fatermési táblák helyett eddig is, majdnem kivétel nélkül 
egyéb, az adott helyi viszonyoknak leginkább megfelelőnek látszó táb
lákat vettünk igénybe és ezeket másoltuk be az üzemterv II. táblájába, 
Ez t a lemásolt táblázatot azontúl azonban nem forgatja és nem hasz
nálja senki, hanem a mindenkor zsebben hordható naptárt, újabban pe
dig, mint legáltalánosabbak a Fekete Zoltán „Erdőmérnöki segéd
táblákat". 

E z azt jelenti, hogy fölösleges a táblázatot két példányban lemá
solni és ezzel is bővíteni az üzemterv tartalmát, ilyenképpen el is en
gedhető. Elegendő, ha a tábla nyomtatványának egyetlen ívén felje
gyezzük, hogy a terv összeállításánál melyik fatermési táblával dolgoz
tunk. H a nem vettük az összes t. h. osztályokat igénybe, akkor jelezni 
kell, hogy az üzemterv t. h. osztályának száma a könyv melyik számá
nak felel meg. 

H a azonban az erdőrendező — megismerve a helyi növekvési v i 
szonyokat — megfelelőnek és elegendőnek találja, ha egyszerűsítés 
kedvéért két-két t- h. osztály összevonásával az osztályok számát csök
kenti, akkor ezen újonnan szerkesztett táblázatot egészen le keh írni, 



azonkívül az ált. erdőleírásban le kell tárgyalni, hogy az így keletke
zet tábla melyik közkeletű táblából származik és hogy az összevonás 
miként történt. Ez egyébiránt magán a táblázaton is helyet foglalhat, 

* 
A z utasítás 3. lap bj 2. bekezdésében ez áll: „Természetes felújítás 

alatt álló részletekben az anyaállomány, a már felújult rész és a még 
tisztásnak tekintendő rész által elfoglalt területhányadokat szintén 
külön-külön kell kimutatni.'"- Ez t kiegészíti egy jegyzőkönyvi megálla
podás, ami a 13.000—1930. F . M . sz. körrendelettel adatott k i , de 
nem az egész szakközönségnek, hanem csak az állami erdészeti köze
geknek. 

E z az utasítás a természetben felvett valóságos területi adatokat 
átszámítva vezeti be a többi táblázatokba. Már pedig a valóságtól el
térő adatok a könnyű áttekintést igen megnehezítik és az üzemterv 
kezelését csak azoknak a szakembereknek teszik lehetővé, akik úgy az 
utasítást, mint a teljes nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvet ismerik, 
de ezek is kénytelenek először mindig a részletes erdőleírásból meg
állapítani, hogy a kérdéses erdőrészlet valódi területe hogyan oszlik 
meg. E r r e nézve Nagypál István példáját hozom elő. 

E g y bizonyos 52 tag aj e. részlet felmért valódi területe: 30.0 h . 
S. h. o. = I ; fanem és kor == 100 éves bükkszálerdő. 

Alat ta 0.3 sűrűségűre becsült 4—6 éves gyertyán- és bükkfiatalos. 
A fatömeget törzsenként! kiszámlálással, tehát a legmegbízha

tóbb módon, holdanként 150 m 3-nek találta. Egybevetve a Greiner-
féle fatermési tábla normál fatömegével, ugyancsak teljesen megbíz
ható 150/303 = 0.5 záródást kapott. Megjegyzendő, hogy ez az 
e. részlet eredetileg 0.8 záródású volt és vetővágással lett ritkítva. 

így a 30.0 hold terület a következőképpen oszlik meg: 
100 éves bükkszálerdő 30.0 + 0.5 . . . = 15.0 hold 

5 éves bükk és gyertyán 30.0 + 0.3 . . = 9.0 hold 
marad tisztás 6.0 hold 

30.0 hold. 
Hogy a jegyzőkönyvnek megfeleljen, ezeket a számítás útján 

nyert eredményeket be kellett írni: 
először is a tértáblázatba és ott a valóságban meglévő 30.0 hold 

erdőt fel kell osztani 24.0 hold erdősült területre és 6.0 hold tisztásra 
E z a 6.0 hold nem tisztás, mert akármilyen, nem teljes sűrűségű 

erdőben az egyes egyedek növőterén kívül egyenletesen jelentkező 
hézagok összessége nem „tisztás" és nem egyezik meg az „erdei tisz
tás" fogalmával is. Már pedig a tértáblázat 4. rovata tulajdonképpen ez 
utóbbiak részére van fentartva és most ide kerülnek be a számítások 
útján mutatkozó foltok összegei is, sőt a tábla végén ezeket a nem 
egynemű mennyiségeket össze is kell adni. 



Ugyan miféle helyzet áll elő akkor, ha a kollega nem 0.3, hanem 
0.7 sűrűségű természetes fiatalossal találkozik; ami nem lehetetlen? 
Akkor az előbbi számítás szerint: 

100 éves 0.5 sűrűségű bűkkszálerdő . . . . 15.0 hold 
5 éves bükk és gyertyán 0.7 sűrűséggel . 21.0 hold 

összesen: 36.0 hold. 
Máris nem létező 6.0 hold többletünk van, pedig még a 0.7 sűrű

ségű természetes fiatalost — fokozatos, felújító vágásban •— tarto
zom teljes sűrűségűre kiegészíteni, de még az anyafák védelme alatt. 
E z újabb 30.0 + 0.3 = 9 holdat jelent, vagyis ezek a számítások a 
pontosan felmért 30.0 hold helyett összesen 45.0 holdat adnak. A va
lóságban pedig nem áll egyéb, mint hogy a teljes sűrűségű fiatalos 
növőferein az anyafák növőterei is rajta állanak egy és ugyanazon a 
300 holdon. 

A kollega számításaiban egy kis tévedésre mutatok rá. A z ad III. 
pontban: a talált záródási hiánynak (0.7) megfelelő terület 
(6.3)". . . E z alighanem-csak elírás, mert az a hiány nem 6.3 hold, 
hanem: 30.0 + 0.7 = 21.0 hold. Azonban a felújítási tervben nem ele
gendő intézkedés, hogy: ...„Természetes úton való záródása való
színű, de figyelemmel kell kísérni és szükség szerint pótolni"... 
Ehelyett a még fel nem újult 21.0 holdat szám szerint elő kell írni 
mesterséges erdősítésre és pedig a „felújítandó vágásterületek" közé, 
mert az az 52. tag a) erdőrészlet ma: az. 

Tovább menve, ezeket az átszámított területeket elő kell írni a 
korosztálytáblázatba és pedig a jegyzőkönyv értelmében 

6.0 holdat a tisztás rovatba 
9.0 holdat az 1—20 éves rovatba 

15.0 holdat a 80—100 éves rovatba 
Csakhogy miután az általános vágásterv a korosztálytáblázat 

alapján készül, a következetesség nevében 6.0 + 9.0 = 15.0 hold az 
V . fordulószakba írandó be. Ugyanez az elbánás érheti a többi erdő
részleteket is, amelyek részben vagy egészben felújultak és amelyek
ben vetővágások történtek. Igaz ugyan, hogy az általános vágásterv 
csak az első fordulószakra és még szorosabban csak az első tíz évre 
kötelező, a többi fordulószakok pedig csak átnézetet szolgáltatnak arra 
nézve, hogy az első 20 évre szóló előírás mellett a további tűhaszná
latok tartamossága biztosítva van-e ? Csakhogy ezzel az előírással 
80—90 év múlva olyan erdőrészleteket kezdünk meg, amelyek még 
nem 100 évesek, mert még ugyanebben a vágásfordulóban telepítettük, 
amit csak szükségből szoktunk megtenni. E z az egyik hiányosság, a 
másik a következő: 



A célbavett, szabályos állapot alatt az erdőállományoknak oly be
rendezkedését értjük, ahol — ha nem is minden egyes korfokozat, de 
legalább minden korosztály képviselve legyen akkora —, lehetőleg 
egyenlő területen, amekkora egy-egy fordulószakra esik. Azonban 
azt is tudjuk, hogy ezt a szabályos állapotot nem igen érhetjük el, 
mert 80—100 év alatt majdnem bizonyosra vehetők olyan természeti 
események, amelyek ezt a remélt állapotot megzavarják. Mindamellett 
jelenlegi intézkedéseinkkel és tervezésünkkel ezt a szabályos állapotot, 
illetve annak lehetőségét, elő kell készítenünk. 

E z a jelen példaként felhozott tervben máris nem történik meg, 
mert ez az 52. a) erdőrészlet már ismét csak fél fatömeggel megy át 
a következő vágásfordulóba a 30.0 holdas, 100 éves, teljes záródású 
állomány helyett csak azért, mert a részletes erdőleírásban a teljes 
sűrűség szerint feldarabolt erdőrészietet külön részekben tárgyaltuk az 
egyes táblázatokban. Egyszóval áttértünk a teljes záródásra átszámí
tott területekkel való műveletekre, holott körülbelül 30 évvel ezelőtt 
az I. t. h. osztályra átszámított területekkel való tervezést törölni kel
lett, mert az is hasonló zavarokat okozott, amennyiben eltért a való
ságtól. 

Vájjon ezek az átszámításokkal való műveletek emelik-e az erdő
mérnöki tanulmányoknak, mint tudománynak a színvonalát, vagy az 
üzemtervnek műszaki értékét? A l i g hihető, de úgy vélem, hogy a biz
tos alapra fektetett számítások és az így készült üzemterv kifogásta
lan összeállítása ugyanazokat a tanulmányokat és ugyanazt a körül
tekintő lelkiismeretességet követeli, mint a csupa átszámított' adatok
ból álló munka. Ez az egyetlen biztos alap pedig csakis a szabatosan 
felmért és pontosan térképezett „valódi terület". A többi megszerez
hető és rendelkezésünkre álló számadat: a legnagyobb-fáradsággal 
végzett fatömegbecslés, a termőhelyi osztály, stb. mégis csak becslés 
marad, — amibe az egyéni belátás is beleszól. 

A már többször említett 52. tag a) részlet a következőképpen he
lyezendő el az egyes táblázatokba: 

a tértáblázatba: 30.0 hold, vagyis változatlanul annyi erdősült 
terület, mint amennyi felméretett és úgy a természetben, mint a tér
képen fellelhető. Elvégre r i tka erdő is van; 

a részletes erdőleírásba 30.0 hold, az állományleírás szintén úgy, 
mint az erdőn látható. A sűrűség szerint való területfelosztásra itt 
nincs szükség. E z a százalékos területadat akár az üzemterv készítés, 
vagyis rendezés alatt, akár a kezelés folyamán ott és amikor kell, min
dig és könnyen kiszorozható; 

a korosztálytáblázat 81—100 éves rovatába, mint főállomány, de 
már a 0.3 sűrűségű fiatalos innen kimarad, mert az már a következő 
vágásfordulóé. (Majd a részletes felújítási tervben); 



az általános vágástervbe. Az , hogy ez az erdőrészlet már megvan 
ritkítva, nem vonja maga után a kihasznált fatömeg pótlását más for
dulószak rovására. Nagypál kollega említi, hogy pontos nyilvántartá
sok állottak rendelkezésére. Ebből és a lejárt üzemtervből megállapít
ható, hogy ez a vetővágás szabályos volt-e és megengedett, mint foly
tatólagos használat és ez esetben nem igényelhet az erdőbirtokos pót
lást, ha pedig túlhasználat, akkor meg éppen meg kell takarítani. 
Különben pedig akkor, amikor a fordulószak kezdődik és területe a k i 
jelölt erdőrészlétek területeiben megvan adva, erre az időtartamra 
csakis az arra előírt erdőrészletek területe és az azon található fa
tömeg áll rendelkezésemre, tekintet nélkül arra, hogy egyik-másik 
erdőrészlet már meg van kezdve. 

Utasítás: 5. lap CJ pontjához. — Az t hiszem, hogy majdnem az 
összes erdőrendezéssel foglalkozóknak az óhajtását közvetítem, ami
kor a kifestett, grafikus táblák elengedését javasolom, amelyben kor
osztályonként fel kell tüntetni a fanemek, termőhelyi osztályok és a 
sűrűség megoszlását. 

A grafikon tulajdonképpen a régi üzemtervek I V . táblájának fe
lel meg, amit a rajz kedvéért most is erdőrészletenként külön-külön, 
végig ki kell szorozni. E z csak „pro domo" marad, de helyette ezen
kívül a grafikont kell megszerkeszteni, kidolgozni és lemásolni. Mikor 
pedig az erdőrendező ezzel elkészült, mint kész munkát félreteszi és 
azontúl feléje sem néz, mert ez az üzemrendezési munkálatok alatt 
többé nem kell, mint ahogy az erdőbirtokosnak és a kezelőszemélyzet
nek sincs rá szüksége az egész erdőgazdálkodás folyamata alatt. 

Magának az üzemtervet jóváhagyó felső hatóságnak sem lehet 
alkalmas, mert csak azt állapíthatja meg, hogy a grafikon, mint meg
kívánt kellék, csatolva van-e? Arról azonban, hogy az helyes is, nin
csenek-e benne szorzási, vagy elírási hibák, vagy azoknak esetleg 
egész sorozata, csak úgy tud meggyőződni, ha maga a jóváhagyással 
megbízott előadó legalább egyik, vagy másik táblát teljesen kidol
gozza. Már pedig erre különös szorgalom mellett sem juthat elég ideje, 
ha figyelembe vesszük, hogy az „erdőtörvény" végrehajtásával rövi
desen egyszerre 50 ezer üzemterv kerül jóváhagyás elé. (Lásd: Ed . 
stat. I. füzet, 1929.). E z csak „Csonka-Magyarországra" vonatkozik. 

Foglalkoztam vele és úgy vélem, hogy a már kész, kiszorzott táb
lázatnak a kétszer való lemásolása aligha kerül több időbe, mint a 
grafikonnak két példányban való kidolgozása és elfogadható kiállítása. 

H a a rajz helyett maga a táblázat van csatolva, a felülvizsgáló 
néhány, de mindenesetre kellő számú „vakpróbából" láthatja a munka 
hibás, vagy hibátlan-voltát. : 



Erre a mellékletre tulajdonképpen a „Statisztikának" yan szük
sége, azonban ar ra nézve is bizonyára kényelmesebb, ha kész és felül
vizsgált számadatokat vesz kézhez, mintha azokat a grafikonról kell 
leolvasni, esetleg körzővel. 

Egyébiránt sem a statisztikának, sem más érdeklődőnek nem kell 
a kimutatásokat átnézni, mert csak a végösszegekre van szüksége. 

6. lap: Állandó gazdasági beosztás. — Az egész birtokot feltűnő 
számokkal ellátott tagokra, ezeket ismét részekre bontjuk apróbb szá
mokkal, vagy betűkkel jelezve. Ezen jelzés az erdőbirtok minden egyes 
erdőrészleténík külön-külön és minden kétséget kizáró: üzemtervi el
nevezése. A tagok területi nagysága sem a helyi elnevezésű dűlőkkel, 
sem a fordulószaki vágásterületekkel sem oki, sem arányossági v b . 
t-zonyban, vagy összefüggésben nincs. Hegyvidéken, ahol természetes 
választóvonalak vannak adva, kész taghatárokat kapunk, hozzájuk szá
mítva az állandó jellegű utakat is. Ilyen adottság mellett semmi ok 
sincs- a tagok területének rendszabályozására. Máramarosban és egy
általában a Kárpátokban akárhány 200-—300 holdas hegyoldal van, 
amelyeken élesebb mellékvölgyek nincsenek és az ilyen hegyoldalt — 
csak a tag területének kedvéért — veszélyes volna a lejt irányában 
nyiladékkal elválasztani. H a a gerinc ellaposodik és nem elég éles, 
akkor sem szükséges a nyiladék, hanem a mindig magasabb pontot 
kereső méréssel meghatározott tagvonal egyes bemért pontjait 
80-—100 ölenként, ha kell sűrűbben, tartós jelzőkövekkel, vagy dom
bokkal látjuk el, ami egyébként is kívánatos az állandó pontok iszapo
rítása végett, amik későbbi méréseknél csatlakozási pontokul hasz
nálhatók. 

Síkságon vagy lankás vidéken a tagbeosztásról nyiladékhálóval 
kell gondoskodni. A taghatárok és azok területe önkényes, de a sok 
apró tag képzése itt sem eléggé indokolt, mert a nyiladékok területével 
is számolni kell. Egy ezer holdas erdőbirtokon, amely 25 tagra lett 
felosztva, a 4 öles nyiladékok 36.1 kat. holdat tesznek k i . 

,„4 nyilvántartások vezetése kiment a divatból" — szólal fel vitéz. 
Ortulay kollega, de megnyugtatom, mert sohasem volt valami nagyon 
divatban. Nemcsak a magánuradalmakban, hanem még a kincstári 
kezelésnél sem. A z erdőrendezők eleget panaszkodtak érte és a legtöbb 
erdőgondnokságnál ők maguk csinálták még. Hogy ez az idegenkedés 
honnan ered, érthetetlen, mivelhogy még a leglelkiismeretesebb nyi l 
vántartás is oly igen egyszerű, mint amilyen kevés gonddal éi fárad
sággal járó feladat. Ez is évenként csak egyszer és a négyféle nyilván
tartás sem egy időbeli. •. 



i A főhasznátatokat.tavaszkor kell lezárni, amikor a kitermelt kész-, 
let már raktározva van,, vagy ha az eladás kitermelt állapotban az. 
erdőn történik (mondjuk, hogy nem elég helyesen), a kitermelt anyag 
leltározása után. A z elöhasznátatokat és meüékhasználatokat a gazda
sági év végén; az erdőműveléseket késő ősszel. És pedig: 

Valamire való erdőgazdálkodás anyagszámadás nélkül ei sem 
képzelhető. A m i k o r új termelést leltároztunk, azt be kell vételezni és 
igen különösen hangzanék az a bevételi tétel, ha annak eredete nem 
volna megnevezve, az pedig csak az erdőrészlet megnevezése. Még azt 
sem kell felírni, hogy főhasználat-e, vagy egyéb, mert az már önma
gától értetődik, ha a származás helye jelezve van. A főhasználatok be
fejezésekor a nyert famennyiségeket erdőrészletenként összeadjuk, 
tömörköbméterekre átszámítjuk és. kész.a nyilvántartási adat.. Termé
szetesen ha az anyagot akár az erdő szélén, akár valamely erre a 
célra kijelölt helyen raktározzuk, ahogy a rend is kívánja, akkor az 
előbb említett faanyagot a „tűzifa kész állapotban az erdőn" lapon 
kiadásba kell tenni (itt is már erdőrészletcnként külön kidási tétele
ken) és a „tűzifa a raktárban" lapon olyképpen kell bevételezni, hogy 
„az 51 tag a) c) részletből kihordott és a . . . lap . . . tétel alatt k i 
adásba tett , ,x—y" vegyes tüzifaanyagból ölezás után, leltár szerint' 
bevételeztetik: ( i t t az egyes nyert választékok a megfelelő rovatokba 
kerülnek). E z utóbbi tisztán kezelési kérdés. 

A nyilvántartások mostani alakja azonban nem kielégítő, mert 
szűk és nem átnézetes, ,hanem vissza kell állítani az erdörészletenként 
való nyilvántartást is úgy, mint azelőtt volt. Mellőzhetlen, mert a' 
nyilvántartások nem; csupán a revízió előkészítésére szolgálnak, hanem 
egy rendszeres kezelésnél az eddigi gazdálkodás mérlegének az össze
állítását bármikor könnyen lehetővé kell tenni, de minden év végén, 
illetőleg valahányszor valamely gazdasági művelet befejeződik/— min
denesetre. Ebből lehet csak megállapítani, nincs-e esetleg megtakarí
tandó túlhasználat, vagy elmaradt erdősítés és pedig először erdőrész
letenként, azután pedig az évfolyamonként való nyilvántartásban ösz-í 
szesítve — az egész gazdasági évre vonatkozólag. A köve'kező év gaz 
dálkodási tervét is csak így tudjuk helyesen felállítani. Ez t nemcsak 
a kincstári szolgálat kívánja, hanem minden erdőbirtokosnak lehet rá 
igényé és bizonyára van is. 

E szerint az előírástól való mindennemű esetleges eltérésnek 
már erdőrészletenként kell mutatkozni egyenként és pedig az első át
tekintésre és ezeknek az egybefoglalása, vagyis az évfolyamonként 
való nyilvántartásnak a végöss^esre adia a mérleget, ha a félforduló
szak eddig lefolyt éveire eső előírt területek összegét összehasonlítjuk 
az eddig végzett műveletek összegével. -

Ahogy az anyagszámítás alapja a fahasználatok nyilvántartása-" 



nak, az állandóan vezetett „bérjegyzékkönyv" a., felújítások nyilván-, 
tartásáé.- . . /r '\r::i\ 

Rendesen vezetett erdőgondnokságokban (v. hivatalokban) a bér-, 
jegyzékeket ősidők óta lemásolják, mert csak abból lehet a kötelező, 
elszámolást, vagyis kivi tel i kimutatást lelkiismeretesen összeállítani., 
A kifizetett munkások névsora a bér jegyzékkönyvből természetesen ki-; 
marad, de a kifizetett pénzért járó teljesítménynek magán az eredeti 
bérjegyzéken is rajta kell lennie. P l . : 

54. bérj.: A z 52 tag a) erdőrészletben okt. 21—26-ig elültettünk; 
32.600 darab 2 éves csoport tölgycsametét 1.5/1.0 hálóban, 

felhasználtatott: 42 férfi napszám á 1 pengő . . 42 pengő 
55 női napszám á 80 fillér . . 44 pengő 

Összesen: 86 pengő 

Ezzel meg van adva a beültetett terület is, t. i . 
32.600:3830 = 8.5 k. hold. 

E z bevezethető az erdomívelesek befejezésekor az erdőrészleten-
kénti nyilvántartásba azzal a megjegyzéssel: „élőírt" vagy „pótlás", 
vagy „terven kívül". A legutóbbi pl . akkor, ha valamely közbejött ok-, 
nál fogva a következő félfordulószakra előírt vágásterületet ültettünk, 
be, illetve telopítettünk alá. 

A napszámok a nyilvántartásból elmaradhatnak, de a pénzösszeg 
fontos. 

- A jelen példa elegendő az erdőmívelések nyilvántartásának egy
szerű és könnyű vezetésére, egyéb előforduló esetek részletezése itt 
most mellőzhető. 

A z évenkénti nyilvántartás rovatait az erdősítés háromféle jel
lege határozza meg és pedig: hogy az összegezéssel.a mérleg önmagá
tól jelentkezzék, a főrovatok a fenti három, t. i . előírt, pótlás és ter-, 
venkívül, az alrovatok pedig mindenikben: „felújítandó vágásterület",. 
,ikiegészítendő fiatalos", „tisztás". • . ... »-,-.:•. 

• A-kényelmesebb kezelés, de különösen az üzemtervvel vájó köny-. 
nyebb összehasonlítás végett a nyilvántartást jobb külön köttetni. 

Az t hiszem, hogy az előírt „útépítési terv" nyomtatványa' min.-'. 
den"egyes ü*zsmtervhez csatoltatott, amit jóváhagyás végett felterjesz
tettek, de csak igen kevés ilyen nyomtatvány lehetett kitöltve. Való
színű, hogy a legtöbb helyen már eddig is voltak az erdőbirtkon át
menő utak és egyrészt ez tette a tervezés mellőzését lehetővé. 

Azt , hogy mely erdőrészletek vannak használatra kijelölve, az 
erdőrendező már teljes részletességgel kimutatta az első 10 évre szóló 
favágatási tervben, sőt a többi fordulószakokra is. „Általános útháló
zati tervet" azonban már nem készíthet, mert ez, továbbá a tervezés-



*el járó műszaki részietek és a költségszámítás oly szoros összefüg
gésben vannak egymással, hogy az ezzel járó munkákat a rendezés és 
a kezelés között megosztani nem lehet. A katonai térképekre szem
mérték szerint rajzolt útvonalakból álló tervezés pedig egészen érték
telen, mert a katonai térképek rétegvonalai erre a célra nem elég 
pontosak. 

Dombos, vagy éppen hegyvidéken, mert csak itt van szükség az 
útvonalak külön tervezésére, az első feladat a rétegvonalak pontos 
felvétele 10 méteres szintkülönbségekben. Ez t követi az útvonal kezdő-
és végpontjának megállapítása és azután az ezen két pontot összekötő 
(lehető) útnyom szerkesztése rétegvonalról-rétegvonalra a megenged
hető legmagasabb emelkedési százalékszámításba vételével. Ilyen út
nyom azonban nemcsak egy adódik, hanem 2—3, esetleg több is. Ez 
utóbbiak közül kell kiválasztani a legalkalmasabbat, amelyik azonban 
nem mindig a legrövidebb, se nem a legolcsóbb. Hogy melyik az, az a 
felvett adatok szerkesztéséből és számításokból derül k i . Szóval min
den egyes ilyen útnyomra a keresztszelvényeket is fel kell venni, út
testet szerkeszteni és költségvetést készíteni. 

Nagyobb erdőbirtoknál tehát már csak az első 20 évre kijelölt 
területen is, de különösen az egész erdőbirtokon az úthálózatnak i ly-
képen való kitervezése annyi külső és belső teendővel jár, ami köny-
nyen meghaladhatja az egész üzemrendezési munka terjedelmét. Ilyen
formán nem is lehet az üzemterv tartozéka. A z útépítés é 3 tervezés 
úgy mint mindig, a kezelés feladata volt, mint a közlekedési és szállí
tási eszközök és berendezések egyáltalában és az sem kénytelen ezeket 
egyszerre elvégezni, hanem a szükséghez mérten esetről-esetre, sőt 
évek alatt. 

* 
E z a néhány jegyzet volna az, ami az üzemtervek összeállítására 

vonatkozó eddigi eljárás és alak módosítását kivánja. Tudom, hogy a 
legutóbbi gyakorlat szerint a Földmívelésügyi Miniszter U r — mi
előtt fontosabb szakkérdésekben végleg döntene, az ilyen természetű 
rendelkezések tervét az Országos Erdészeti Egyesületnek is kiadja 
megbeszélés vésrett és szerény véleményemet csak azért adtam meg, 
mert nagyon valószínűnek tartom, hogy ezzel több és érdemesebb 
kollegám is egyetért. 

Mezey Rezső. 




