
Erdőrendezésünk továbbfejlesztéséről 
írta: Fritsch Antal, főapátsági erdőmérnök. 

A 14.500—1920. iSZ. F. M. rendelet az „Erdőgazdasági üzemren
dezési u tas í tás" felett elszaladt az első tíz év. Az ezen rendelet alap
ján készült új üzemtervekről már az! első revíziók is útban vannak, 
fecskéi egy évtized munkásságának. Ezen idő alatt nyílott alkalom 
arra , hogy az új utasí tás előnyeit és há t ránya i t megállapíthassuk, 
melynek most különös aktuali tást az ad, hogy a készülő erdőtörvény 
végrehajtási utasí tása során ki kell té rn i a változott viszonyok kap
csán a fent említett rendelet módosítására is. Minthogy pedig a tör
vénytervezet szerint az üzemterv összeállításának j szabályait, vala
mint a beterjesztésnél követendő eljárást a földmívelésügyi miniszter 
az érdekeltség meghallgatásával állapítja meg, szükséges is, hogy jó-
előre megtárgyaljuk, mennyiben kívánjuk a mai u tas í tás t módosítani. 

A haladásnak minden téren s, így az erdőrendezés terén is ér
vényesülni kell. Az alábbi sorok tehát nem a mult kr i t ikájá t jelentik, 
hanem a további fejlődés lehetőségének a keresését. 

Az utasí tás tulajdonképen két részből áll. Az első rész az elhatá
rolást, határbiztosítást' , felmérést és térképezést, a második rész & 
tulajdonképeni üzemrendezési mű elkészítését tárgyalja . 

Az elhatárolásra és határbiztosításira vonatkozó rész teljesen 
korszerű, mindössze annyit lehetne hozzáfűzni, hogy az erdőbirtok 
a birtokos saját, nem erdőhöz tartozó, területeitől is elhatárolandó, 
illetve a ha tá r a saját mezőgazdasági stb. területei felől is biztosít 
tandó. Az erdőbirtoknak, mint önálló gazdasági egységnek pontos el
különítését csak így érhetjük el. 

Ott, ahol a kataszteri felmérés megtörtént , a kiindulási alapnak fel
tétlenül a kataszternek kell lennie. Ha az esetleges utánmérésnél vala
mely számottevő hiba derülne ki, azt a felmérési felügyelőség közbe
jöttével kell kiigazítani. A törvénytervezet 11. §-a szerint a földadó
kataszternek az erdők törzskönyvével egyeznie kell; ez csak úgy 
érhető el, ha egyrészt a kataszterterület adatait , illetve térképet alap
térképnek elfogadjuk, másrészt a pénzügyi hatóság módot nyúj t ar ra , 
hogy az erdősült területek a törvénytervezet 1. és 2. §§ szellemében 
elválasztva két csoportban ta r tassanak nyilván, 'melyek egyikében az 
üzemtervszerü gazdálkodásra kötelezett, tehát az erdőtörzskönyvben 
szereplő erdők kerülnek nyilvántartásba, míg a másikban az erdő
sült, de nem kimondottan fatenyésztést szolgáló területek, belsőségek, 
fasorok, facsoportok, díszkertek, kegyeleti helyek stb. foglalnak 
helyet. 

Ahol a kataszteri felmérés még nem tör tént meg s megbízható 
más térkép hiányában új felmérésre kerülne sor, ott a felmérés és 
területszámítás pontossága egyező kell, hogy legyen a kataszternél szo-



kásossal. Az erdőgazdasági alaptérképpel szemben ma már a legtel
jesebb műszaki, követelményt kell támasztanunk, mert egyrészt ez 
lesz minden későbbi mérésnek alapja, másrészt oly méretarányúnak 
kell lennie, hogy minden út, vasút, gát, stb. tervezés raj ta közvetlenül 
elvégezhető legyen. Ezen cél elérésére pedig legcélszerűbb lesz a ka
taszteri méretarányt választani. ,(Most 1 :2000) . 

Minthogy a kataszteri felmérés módja pontosan meg van hatá
rozva, teljesen feleslegesnek tar tóm, hogy az üzemrendezési utasasítás 
olyan részleteket is tárgyaljon, mint például a mostani II . A. 4. 
fejezet tárgyal . Szerintem elégséges volna utalni a pénzügyminiszté
r ium ezirányú rendeleteire s módot kellene találni arra , hogy ezen 
rendeletek megszerzése az erdőbirtokosok számára fkönnyen hozzá
férhető, legyen. H a .pedig mégis rendeletbe akarunk, a technikai rész
ből is foglalni valamit, úgy ez csak a szabatos képletekben kifejezett 
megengedhető hibahatárokra vonatkozzon. 

Minthogy egy maradandó értékű részletes felvétel nagy költséget 
ró a birtokosra, olyan esetekben, ha az állami felmérés előrelátható 
időn beiül úgyis bekövetkezik, az önálló felvételtől el kell.tekinteni, 
ha a meglévő tériképterület adatai 1.5 százaléknál nagyobb eltérést 
nem mutatnak. A technikai követelményektől eltekintve, ilyen térkép, 
különösen akkor, ha fatömeg'gazdálkodásos rendszerben dolgozunk,, 
hol a törzsönkénti fatömegfelvétel dominál, gyakorlati gazdasági 
szempontból kielégítő. 

A jelenleg érvényben levő utasí tás szerint a gazdasági térkép 
mére ta ránya egyező kell, hogy legyen az alaptérképével. Ezt a felfogást 
semmikép sem lehet osztani, mer t a két térkép nem azonos célt szol
gál s így természetszerűleg kivitelük sem lehet azonos. Az alaptér
képhez műszaki követelményeket fűzünk, míg a gazdasági térkép 
célja „Tájékozást nyújtani az erdőrendezés által eszközölt s a jövő
beli gazdálkodással egybehangzó térbeosztás felől". Méretaránya te
há t a belterjesség fokától függ, a gazdasági beosztást kell minél job
ban kidomborítania. Eltekintve egyes kicsiny és igen belterjesen ke
zelt erdőktől, a gazdasági térkép jóformán sohasem kell, hogy olyan 
mére tarányban legyen, mint az alaptérkép; kívánatos, hogy egy gaz
dasági egységet egy, lapon ábrázoljon, de nem követelmény, mert 
er re a célra az átnézeti térkép szolgál. Míg az alaptérkép kivitele a 
technikai szempont szem előtt t a r tása miat t egyszerű s lehető kevés 
számozást s felírást tartalmaz, a gazdasági térkép legyen jól színezett, 
jól felírt, hogy a tájékozódást, a gazdasági' beosztást és jeleket szem
beszökően tüntesse fel. Az átnézeti vagy környéktérkép ismét lehet 
egyszerűbb, ahol legfeljebb a tagok, esetleg csak dűlőik és főhelynevek 
kell,. hogy legyenek feltüntetve. Az alaptérképtől eltekintve a többi 
térképek mind összehajtható formában volnának elkészíthetők, a 
könnyebb kezelhetőség céljából. Átnézetes, rétegvonalas vagy faállo-



mánytérképeket csak speciális viszonyok közt lehetne kötelezőleg el
készíttetni. 

Az utas í tás azon részéről, mely a tulajdonképeni üzemrendezési 
mű. elkészítését tárgyalja, csak a legnagyobb elismeréssel lehet be
szélni. Üzemrendezésünk fejlesztésének irányelveiről főkép Béky 
Albert, Bund Károly és Muzsnay Géza szép értekezései tájékoztat
tak bennünket. Az általuk lefektetett elvek jóformán teljes egészükben 
meg is valósultak. Minthogy Fekete Zoltán az E . L. 1920. évi 23—24. 
füzetében részletesen méltat ta az utasí tás nagyértékű új í tásai t , ezzel 
i t t nem foglalkozom, hanem inkább a kivitel alaki formaságára 
térek át. 

Szerény véleményem szerint, ahogy lényegben szabadabb szel
lemű és elasztikusabb a mai utasí tás , úgy a következőnek formában 
is szabadabbnak kell lenni. Minthogy az üzemterv a birtokos szemé
ben elsősorban gazdasági terv s csak másodsorban a felügyelet cél
jai t szolgáló eszköz, természetes, hogy a bir tokos azt kívánja, hogy 
necsak az legyen és lehessen benne, amit a felügyeletnek még kell 
kívánnia, hanem ami az ő speciális igényeit is szolgálja. Kell, hogy 
a birtokos érezze, hogy nagy költséggel készített üzemterve tényleg 
eredményesebbé fogja tenni üzemét, meg fogja könnyíteni gazdál
kodását. 

Minthogy a gazdálkodás eredményeinek megállapításában leg
fontosabb a nyilvántartás, nem tudom célszerű volt-e a nyivántar tá-
sokat a részletes tervekkel összekapcsolni s általában; — az igaz, hogy 
könnyebben kezelhető — de kisalakú nyomtatványokra át térni . 

Nem oldotta meg az üzemtervi u tas í tás azt a régi kívánságot, 
hogy az egy erdőrészletre'vonatkozó összes adatok egy helyen legye
nek nyilvántartva. Már a régi nyomtatványok használata mellett is 
az volt a helyzet, ha valamelyik erdőrészlet történetét akar tuk ki
kutatni , úgy az adatokat sok helyről kellett, összeszedni, sőt sok eset
ben a közbeeső revíziók vagy újabb üzemterv miat t az adatokat többé 
megtalálni nem lehetett. 

Az állományok keletkezésének, fejlődésük során velük tö r tén t 
különböző elemi csapások, gazdasági tevékenykedések, sőt sok esetben 
az előző állománynak ismerete nélkül az erdőgazda csak a sötétben 
tapogatódzik. Az erdőgazdálkodás természete hozza magával, ha már 
tapasztalatainkat nem is tudjuk átadni utódainknak, legalább adjunk 
át adatokat, amikből a szakember olvasni tud. Nem 'szabad, hogy 
személyváltozás esetén az utód újra kezdjen kísérletezni btt, hol az 
előd már világosan látott . A mai nyilvántartási mód például csak a r ra 
ad alkalmat, hogy lássam, egy erdősítés hányszor nem sikerült, de 
hogy miért, azt már nem tudhatom. Nem tüntethetők fel a megkísé
relt fanemek, az eljárási módok. Mindehhez hely kell, ami a mai 
nyomtatványokon nincs meg. Űj könyvet felfektetni, mint a régebben 
tervezett „Általános erdőleírás és statisztikai adatok", ha ismét csak 



általános adatokat tar talmaz, nem,1 vezet célra, ha pedig az egyes erdő
részletre vonatkozó adatokat is abban tárgyaljuk, felesleges ismétlé
sekbe bocsátkozunk. 

Amennyiben a mai alakot — ami tagadhatat lanul előnyöket is 
re j t magában — megtar tanánk, a részletes erdőleírást kellene úgy 
módosítani, hogy abban hely legyen nyilvántartási adatok számára 
is. Ezeket az adatokat azután minden újabb erdőrendezés során to
vább kellene vinni, illetve az új üzemtervekbe átjegyezni. Minthogy a 
nagyobb erdőbirtokok rendszerint nagyobb, a kisebbek kisebb részle
tekből alakulnak, nem kellene félni az üzemterv túlságos terjedelmes-
ségétől akkor sem, ha a részletes erdőleírás erdőrészlettörzslapok alak
jában készül is, ami szerintem a legkívánatosabb megoldás volna. 
í gy ebben helyet találhatna az eddigi adatokon kívül a kataszteri 
helyrajzi számok és területek, volna hely a megelőző állomány ada
tainak, kor, fanem, elegyarány, egészség és akkori talajállapot, a 
felújítás módja stb. feljegyeztessék, — amit ma a természetes fel
újítási módok idején igen fontosnak tar tok — s a mai 23 mm széles 
megjegyzés rovat helyett is bőven volna hely a tervezett gazdasági 
tevékenykedés leírására, azonkívül, hogy betöltené az erdőrészleten-
kénti nyi lvántar tás szerepét. 

Ezen megoldással nem kellene elvetni a mostani rendszert, hanem 
csak egészséges továbbfejlődést, kiegészítést jelentene ez a mó
dosítás. 

Az egész erdőgazdaságra vonatkozó adatok vagy leírások jól 
helyet találnak kronologikus sorrendben a nyilvántartási jegyzőkönyv
ben, ahonnan új üzemtervkészítés alkalmával automatikusan felje
gyeztetnek a leíró részben. 

Azt említeni sem érdemes, hogy olyan apróságok, hogy egy gond
noksághoz tartozó több üzemosztály egy vagy több kötetbe köttes
sék-e, hogy minden üzemosztály 1-től vagy folytatólagosan tagszá-
moztassék-e, annyira lényegtelenek, hogy a r ra utasításokat adni fe
lesleges. Ezen dolgoktól az üzemterv jósága nem fog függni. 

Ha az új u tas í tás nemcsak lényegben, de formában is elasztikus, 
minden viszonyra alkalmazható lesz s a törvénytervezet ,42. ,§-a szerint 
az erdőtulajdonos kívánságai figyelembe fognak vétetni, akkor az 
általános üzemtervkényszer nem sokáig lesz kényszer, hanem szívesen 
látott segítsége, munkatársa a birtokosnak. 


