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A gazdasági fejlődés törvényszerűségének 
megfelelően minden egyes vállalat adott ipar
ági fejlődési fokiba sorolható be. A vállalati 
törzsszám kifejezheti a termelés és vállalat
vezetés minőségét. 

Fontos szempont az is, hogy a tervmunka 
összefüggéseiről segédtáblákat lehet szerkesz
teni és ezeket rendszeresíteni lehet a terv
gazdálkodás egész területén. 

De még ennél is fontosaibb az, hogy a terv
készítés technikáját az új káderek ezrei sajá
títhatják el a legrövidebb idő alatt. 

í g y lesz a tervimunka élő valósággá, a szo
cializmus építésének állandó eszközévé. 

0 nnaaMpoBa HMM. — B AEJIAX PARSHTHFL paőOT NO CO 
CTaBJieHiiEO njianoB HeoCxoflHiio YCTQhobittb ;,aKono.\TEPNTIE 
CB>I3H B nJlaHHpOBaiTHH. 

IIPOHSBO.iCTBO b ycjiDBiMx corniajnmia hocht xapaKTep 
njiaHOBoro XONALICTBA, ociio«aH"ne.\i KOToporo flBJiaeTCJi npa-
BHJIbHO COCTaBJieHHHÍt IMaH. 

Abtop H3JIARAET MeTO^bi IWMC.jieHHHH ochobhhx noKa> 
aaTejieít nnn njiaHiipoBaHHH h NAET YKA3AHNA NO APAICM-
HeCKO.Viy TipHMGHGHHK) HX npH COCTaBJICHHH nJIBHOB. BJLATO" 
,NAPN cocTaBJieHHHx Ha ocHOBaHHH stiix yKaaaiuiit Bcno-
MoraTejibHbix TaőíiHíj njiaHHpoBanne MoryT ocbohtb őhctpo 
h E^HHOOÖPAAHO Bee Te, KOTopne mteioT flejio c ruiaHHpo-
BaHiteM, h T3KHM OŐPAAOA rrjiauMpoBanHe MOATER CTabcn 
nocTOHHHbiM cpeacTBOM CTpoenna cogHajiHa.Ma. 

Sur le travail planifié. — En vue du développement 
qualitatif du trava'.l planifié il faut döterminer les 
ccrrélations reguiéres de ces travaux. La i'orme de 
production dans la socialisme est l'économie planifiée 
dont la base principale est le plm bien dressé. L'f.uteur 
expíique ccmment faut-ii calculer les nombres-indica-
teurs las plus importants et donne renseigneiments sur 
l'emploi pratique de ces nombres en dressant le p.an. 
Avec l'aide des tableaux elaborés sur ces bases on peut 
acquérir Kpidement '.es cranaissanees d'une élaboratioo 
uniformé des projets de sorté que le travail planifié 
devient un moyen constant de la progressicn du sccia-
lisme. 

Über die Planarbeit. — Die Steigerung der Arbeits-
besanaífenheit verlangt die Feststellung d.r gesetz-
mássigen Zusammenhange der Planarbeit. Die Weiser-
zablen der Planungen sind genau zu ermit.eln, dies-
bízüglich und hinsichtüch ihrer praktischen Anwen-
dung dient Verf. mit einigen Iíatschlagen, bzw. Hilfsr 
tafeln, die eine sehnelle und einheitliche Anfertigung 
der Plíine ermöglichen. 

E R D O R E I V D E Z É S Ü N K H E L Y Z E T E ÉS F E L A D A T A I 
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Erdőgazdaságunk termelőszervezetének 
újjáépítése során lépten-nyomon nehézségekét 
okozott az, hogy a nép tulajdonában jutott erdő? 
gazdaságról mérnöki alapossággal készített 
pontos helyzetkép nem áll rendelkezésünkre: 
A hiány felmerült mind általános közgazdasági" 
tervezési, mind üzemgazdasági, mind vállalati 
pénzügyi vonalon. Tárgyalásokon résztvevő 
szakemberek majdnem minden esetben határo
zottan és vita nélkül megállapították, hogy ezt 
a hiányt egyes-egyedül jól kiépített, helyesen 
működő erdőrendezés által összeállított erdő
gazdasági üzemtervek tudnák pótolni. Sok szó-
bf li vita és ismertetés hangzott el ennek alap
ján erdőrendezőségünk fontosságáról, annak 
erdészeti szervezetünkben való helyzetéről és 
jövő szervezeti 'kialakulásáról, de szaksajtónk 
— annak ellenére, hogy az erdőgazdaságnak 
csaíknem minden egyes kérdésével részletesen 
foglalkozott — ehhez a kérdéshez nem nyúlt 
hozzá. Történt ez azért, mert az erdőrendezés 
kérdésének sokrétűsége, bonyolult volta, köz
gazdasági fontossága a helyzetnek és a kérdés
nek olyan pontos ismeretét követeli meg a szak
emberektől, hogy ehhez hozzányúlni és ezzel 
foglalkozni a nagynvilvánosság előtt az arra 
legilletékesebbek fejlődésünk jelenlegi szaka
szában nem tartották cé'szerűnek. 

Miután erdőgazdasági szervezetünk fejlő
désének egy újabb szakaszát a léptünk és szo-
cialsta tervgazdaságunk első ötéves terve ja
nuár elsejével elkezdődött, időszerűnek látszik, 
hogy a témával a tervgazdaság szempontjából 

immár a nagynyilvánosság eüőbt foglalkozzunk, 
mivel az erdőrendezés a tervszerű erdőgazdál
kodás legfontosabb eszköze. 

Tanulmányom, mely legfeljebb szerény kez
dete lehet egy megindítandó vitának, főleg 
abból a szempontból fog az erdőrendezés kér
désével foglalkozni, ho^y azt tervszerű erdő
gazdálkodásunk gépezetébe milyen szempontok 
figyelembevételével és hogyan volna kívánatos 
beépíteni. Érinti továbbá azokat a vonalakat, 
ahol az erdőrendezés kérdésével szocialista gaz
dálkodásunk a múlttól eltérő követelményekkel 
lép fel. 

Tanulmányomat az alábbi négy részre 
tagolom: 

I. A z erdőrendezés rövid történeti át
tekintése. 

II . A z erdőrendezés legújabb fejlődési 
irányai. 

III . A z erdőrendezés feladatai a tervgazda
ságban és 

I V . Erdőrendezőségünk helye tervgazdál
kodásunk szervezetében. 

I. Erdőrendezés történeti áttekintése. 
I 

A z erdőrendezés a tőkés gazdasági rendszer 
kezdetén alakult ki és ennek megfelelően tör
ténelmi fejlődése szorosan követi annak alaku
lását. Kialakulása a tulajdonosnak és a társa
dalmi rendnek „az erdővel szemben támasztott 
azon kívánságából fakad, hogy az erdő minden
kori faszükségletét fedezni tudja és így a fa-



hiánytól megmentsen. Keletkezése tehát össze
esik azzal az időponttal, midőn az erdők rend
szertelen használatáról rendszeres használa
tokra tértek át." (1). Célja volt, hogy az erdő 
tulajdonosának az erdő jövedelmét járadék-
szerűén szolgáltassa és ezért „irányító elvként 
a burzsoá erdészeti tudomány már régen az 
egyenlő és tartamos hozadékok egyetemes és 
mechanikus elvét" (2) hirdette. 

A z erdőrendezés bölcsője mfndenütt ott rin
gott, ahol a faszükséglet nagyobb volt (bánya-
és kohóvidókök, sűrűnlakott területek) és az 
iparosodás fejlődése a környező erdők kipusz-
tításával fahiányt teremtett. 

A hozadékszabályozás első alakja az 
egyenlő területű vágásokra való osztás. Ez az 
eljárás az egész erdőterületet annyi számú 
egyenlő területre osztotta, amilyen számú évből 
állott a vágásforduló. Ennek azután különböző 
alakjai jelentek meg, melyek ezt az egyenlő ho
zadék nyerése szempontjából tökéletesíteni 
igyekeztek. 

A z ötletszerű kihasználás eredményeképpen 
az erdőbirtokok képe áttekinthetetlenné vált. 
Ily áttekinhetetlen állapotban még a legszű
kebb üzemeltetési terv sem volt elkészíthető és 
a 'birtokos járadékának növelése szempontjából 
szükséges eljárások foganatosításához kellő át
tekintést szerezni nem tudott. Ezért kívánatos 
volt, hogy az erdőgazdaságon belül valami rend 
alakuljon ki, amelyet a korosztályok térbeli 
elkülönítésével értek el. A z így kialakult „tér
beli rendet" követte a használatok olyirányú 
szabályozása, hogy vágásfordulót fordulósza
kokra osztották. A fordulószakok, vagy az 
egyenlő területek, vagy az egyenlő fatömegek 
alapján nyertek elkülönítést. Ebből alakult ki 
a kétféle szakozási módszer, a térszakozás és a 
tömegszakozás, majd ennek eredményeképpen 
a kettő egyesítéséből az úgynevezett egyesített 
szakozás. Mindegyik szakozási módszer egy bi
zonyos merevséget és egy bizonyos határozott 
mechanizmust állított be erdőgazdálkodási sza
bályozásába, mely azután rányomta bélyegét az 
időszak egész erdőművelési rendszerére. A z 
erdőművelési rendszerek eszerint nem követték 
a természet dinamizmusát, hanem a nagyobb 
járadék és a nagyobb nyereség üzleti szempont
jainak szemelőtt tartásával tervezték meg az 
erdőgazdaság biológiai felépítését. A z eredmény 
éppen ellenkező lett ós az egész erdőgazdaság 
rendszerébe különböző ellentétek káros hatá
sait robbantotta ki. A z egykorú elegyetlen 
fenyvesek nagy összefüggő területen va]ó tele
pítése ennek a kornak az eredménye. Széldön-
tósek, a rovarkárosítások megadták rá a vá
laszt. A nagykiterjedésű vágássorok az erdő
területen kialakult erdőklimát károsan változ
tatták meg, minek eredményeképpen az erdő
művelési munkák sehol sem voltak képesek 
megoldani a kihasználás által rájukbízott fel
adatot. Ez természetes is, mert hiszen erre a 
korra az ipari fejlődés is rányomta a bélyegét. 
„ A kultúra és általában az ipar fejlődése oly 
energikusan megnyilvánult az erdők megsem
misítésében, hogy ehhez viszonyítva mindaz, 
amit a kultúra és az ipar az erdők fenntartá
sáért és telepítéséért végzett, egészen jelenték
telen valami." (Marx: A tőke.) 

A szakozási eljárások teljes egészében a 
vágásfordulóra voltak alapítva. A vágásforduló 

megállapításánál a természet és a technika 
által megállapított szempontok messze elma
radtak és a tőkés közgazdaságtan alapján ki
dolgozott különböző elméletek a vágásforduló
kat a legnagyobb hozadék, vagy a legnagyobb 
nyersjövedelem, legnagyobb erdőjáradék, vagy 
legnagyobb talajjáradék szerint igyekeztek 
megszabni. A korszerű erdőművelési eljárások 
végrehajtásának biztosítására az erdőművelők 
követelték, hogy az állományoknak vágásra 
való besorolásánál nagyobb szabadság biztosít-
tassék. Ebből alakult ki az állománygazdaságra 
alapított hozadékszabályozás. A z eredetileg 
Pressler talaj járadék tanának hatása alatt fő
leg Szászországban terjedt el, azonban később 
az állománygazdaság fogalmat kiterjesztették 
mindazon rendszerre, ahol az általános vágás
terv nem az egész fordulóra készül el. „ A z állo
mánygazdaság lényege tehát az, hogy az álta
lános vágástervet nem irányozzuk elő az egész 
fordulóra, hanem csak rövidebb időre, több
nyire egy fordulószakra." (5). 

A z állománygazdaság rendszere az az el
járás, amely legutóbbi időkig hazánkban is 
használatos volt és ennek alapján készült el a 
14.500/1920. F. M. sz. erdőgazdasági üzemrende
zési utasítás. A vágás osztására és szakozására 
alapított módszerek mellett, de ezektől függetle
nül fejlődek ki azok a hozadékszabályozási 
módok, melyek az előbbiékkel ellentétben nem 
a terület alapján igyekeztek a szabályos álla
potot elérni, hanem közvetlenül a szabályos 
fakészletből és a növedékből indultak ki. Eze
ket vetették össze a tényleges fakészlettel és a 
tényleges növedékkel és a viszonyítás alapján 
állapították meg a gazdálkodás további szabá
lyait. 

Ezen az alapon különböző képletes hozadék
szabályozási módok alakultak ki, melyek azon
ban a gyakorlatban nem tudtak meghonosodni. 
A hozadékszabályozási módszerek eme máso
dik csoportjába tartozik a Biolley-féle ellenőrző
eljárás is, mely elterjedt és az utóbbi időben 
kiváltképpen sokat emlegetett hozadékiszíabá-
lyozási mód. Ezért ezt kívánatosnak tartam 
részletesen ismertetni. A z ismertetést dr Ko-
váts Ernő hivatkozott tanulmánya alapján 
végzem. A kontroliéi járás erdőrendezési mun
kálatai alapján a következők: 

1. A z erdőgazdasági beosztásnak pontos 
területszámítással egybekötött elkészí
tése. 

2. Fakészlet felvétele és a tagok leírása. 
3. A foganatosított használatok könyvelése 

és nyilvántartása. 
4. A növedékszáimításoknak minden tagra 

való külön-külön elvégzése. 
5. Ezek összesítésével az eltelt időszakra 

nézve egy áttekintés elkészítése. 
6. A hozadéknak a jövő periódusra való 

előírása. 
A cél, amire törekszik, maximális növedék 

elnyerése, a legmagasabb még észszerű fakész
let fenntartása mellett ós a lehető legkisebb 
költség. 

Ez a fakészlet nem határozható meg pontos 
számítási móddal, hanem csak tapasztalati 
úton. Bizonyos meghatározott időközökben — 
a felvételi eljárásoktól függően 5 vagy 10 éven
ként —• összehasonlítjuk a fakészlet-felvételek 
eredményeit és az összehasonlítás útján állapít-



juk meg, hogy célunk felé közeledünk-e, azaz 
növedékünk emelkedik-e, vagy sem. H a a fa-
készletünk az időszak elején, Vi, az időszak 
végén V2, valamint az időközben nyert hoza
dék H, akkor a növedék 

N = Vt + H— Vi 
Ez a növedék lesz irányadó a következő 

évek gazdasági funkciónak megtervezésében. 
A gazdasági tevékenységek megtervezésekor 

| ebből a növedékből annyit írunk elő kihasz
nálásra, amennyit a meglévő fakészlet mennyi
ségi és minőségi összetétele az ökonómiai fa
készlet menny iséq éhez és összetételéhez való 
közeledés céljából megkíván. Ez az úgynevezett 
ökonómiai fakészlet előre nem számítható ki. 
Ennek a nagyságát a mult gazdasági módsze
reink alapos ismeretéből levont következtetés
sel igyekszünk megállapítani és az így nyert 
megállapításaink helyességéről az időszakon
kénti felvételek alkalmával meggyőződünk. A z 
időszakokban nyert felvételeknek a múlttal 
való összehasonításából következtetéseket vo
nunk le a gazdasági eljárásaink módosítását 
illetőleg. Mindezt minden tagunkra külön-külön 
elvégezzük és ezáltal elérjük, hogy minden 
egves tagot az ott kialakult állomány összeté
tele, termőhelye és viszonyai szerint, mint egy 
biológiai egységet kezelünk. 

Ez annyit jelent, hogy megfelelő gazdasági 
eljárások alkalmazásával fokozzuk az erdő
állomány termelőképességét és azt, hogy az 
minél nagyobb, de egyszersmind értékesebb 
növedéket is hozzon létre. 

Az erdőgazdaság szabályozása tehát a mult 
fejlődése szerint két módon oldható meg: az 
egyik a vágásforduló útján közvetve, a másik 
pedig empirikus úton az ökonómiai fakészlet 
elérése felé való törekvés útján és állandó ellen
őrzés bevezetésével. 

A z e^ő esetben az egész erdőgazdálkodást 
a vágásforduló szabályozta. A gazdálkodás 
sorsa az egész üzemosztályon belül egyöntetűen 
eldőlt a vágásforduló megállapításával, amely
hez mechanikusan kellett az egész erdőműve
lésnek alkalmazkodnia. Ez az eljárás az erdő 
biológiai dinamikáját teljes egészében figyel
men kívül hagyta és az erdő egészének képét 
nem az egyedek gondos mérlegelésével és azok
nak az erdő életközösségébe való szerves bele
kapcsolásával, tehát nem dinamikusan szem
lélte. Nem vette figye'embe az erdő belső életé
ben kialakult klimatológiai összhatást, azaz az 
erdőklímát. 'A vágásforduló volt a kulcs a tulaj
donos kezében, mellyel egyéni érdekeit az erdő 
közcé'ú feladata ra való tekintet nélkül érvé
nyesíthette. 

A másik nagy hiba a gazdálkodás folytonos
ságának hiánya. Az erdőgazda nem ismerte az 
egyes erdőrészleleinek pontos múltját és fejlő
désüknek törvényszerűségét, mert ezt a szako-
zásök rendszere részére nem biztosította. El
maradt tehát az a lehetőség, hogy az üzem 
fejlődését, vagy visszaesését nagy összefüggé
seiben tanulmányozza és ebből hasznos követ
keztetéseket vonhasson le a jövőt illetőkig. A z 
erdő múltjára és jövőjére nézve a merev fa-
termósi táblák adtak csak útmutatást, melyek 
azonban az erdő bonyolultabb összetételére való 
tekintet nélkül elegyetlen állományokra készül

tek. A fatermési tábla teljes egészében sza-
kozások merev rendszeréből kialakult erdő
állományokra való és rájuk támaszkodó szak
embernek sok esetben komoly csalódást okoz. 

Célhoz bennünket a második út vezet, mely 
az ökonómiai fakészlet elérésére való törekvés 
útján óhajtja a célt elérni az erdő élettani ösz-
szefüggéseinek ós dialektikus szemléletének 
messzemenő figyelembevételével. 

II. Az erdőrendezés legújabb fejlődési irányai. 

A Biolley, Eberbach és követői ledobták az ^ 
erdőgazdaságról az egykorú és eigyfajú erdő, 
tarvágás, zavartalan záródás, vágásforduló, 
sűrűség, állománykor, szabályos erdő stb. szo
ros béklyó t és messzemenően helyt adtak az 
erdő dinamikus életének tanulmányozására 
alapított erdőművelési elveknek. 

A z erdőrendezés irányát két erőcsoport 
eredőjének tekinthetjük. A z egyik csoport tag
jai azok a természeti erők. amelyeken az erdő 
termelőképessége nyugszik. A másik erőcsoport 
azokból a gazdasági komponensekből áll, melyek 
a társadalomnak az erdővel szeml en támasz
tott különböző kívánságaiból tevődnek Ö Í S T C . 

A z erdőrendezésnek kell e két szintéziséből ki
alakítani az erdőgazdaság jövő fejlődési irá
nyát. 

Hogy az erdőrendezés e<zen feladata't mi
képpen oldhatja meg, annak az ismertetését 
dr Ing. Dolesal Boch. nyomán az alábbiakban 
ismertetem: 

a) Az erdőrendezésnek bármikor kellő pon
tossággal meg kell tudni állapítani az erdő 
termelőképességét, úgy az összes famennyiség, 
mint a választék aránvát iretőleg. 

b) A fenti megállapításból következtetve 
meg kell tudnunk tervezni az erdő helyes belső 
felépítését, a belső termelőtényezők figyelembe
vételével. 

c) A z erdőrendezésnek ki kell értékelni az 
alkalmazott erdőművelési módszereket és a 
gazdálkodás messzemenő céljának megállapí
tása alapján az erdészeti segédtudományokra 
támaszkodva (Phytocenologia, pedologia és 
ökonom'a) a térbeli felépítésre is állást kell 
foglalnia. 

d) Időközben pontos, de egyszerű ellenőrzési 
módszerekkel az állományegységet illetőleg 
meg kell állapítani az erdő dinamikus életét 
és ebből le kell vezetni a vonatkozó gazdasági 
intézkedéseket. 

e) Meg kell állapítani a növedéket. 
f) Meg kel] állapítani az üzemmenet terve 

zéséhez szükséges egyéb adatokat. 
A z erdőrendezésscl szemben összefoglalva 

tehát a követe'móny, hogy tiszta képet nyerhes
sünk az állományok növedéki tevékenységéről. 
Az állomány növedéki tevékenysége igen fon
tos fogalom. Ezt sok összhatás eredőjeként álla
píthatjuk meg. A z állománygazdaság módsze 
re ivei, amikor minden 10 évien az összehason
lító alap megváltozott, lehetetlen ezt kiele-
mezn'. Üj gazdasági egység, az úgynevezett 
állományrész'et bevezetése szükséges, melynek 
egész életét és az abban történő élettani és gaz
dasági változásokat folytatólagosan rögzíteni 
kell. „ A z erdőben történő minden gazdasági be
avatkozás kísérlet és mint ilyent kell kiérté
kelni és az eredményét a jövendő gazdaságnak 



átadni. Különben lehetetlen az előrehaladás, a 
gazdálkodás ötletszerűvé válilk és legfeljebb a 
gazdálkodó érzésére, tudására támaszkodik. 
Ez az oka a kartotékok bevezetése utáni foly
ton erősödő kívánalomnak, mely megőrzi a 
gazdaság egészére (állományrészlet) vonatkozó 
adatokat." (3) Ezek a kívánalmak önként fel
vetődnek minden gyakorlati erdőgazdában, füg
getlenül a különböző irodalmi kutatásoktól. így 
hazánkban is történtek erre nézve javaslatok, 
melyek ha más formában is, önálló kezdemé
nyezésnek tekinthetők. (Speer N. 1949. II . 21-én 
benyújtott javaslata.) 

A z erdőrendezésnek nagyobb figyelmet kell 
fordítani az erdő belső biológiai életére és nem 
utolsó sorban az úgynevezett erdőklímára, amely 
az erdészeti tevékenységek hatására folytono
san változik. Ezt a változást akiként kell alakí
tani, hogy a termelőtényezők emelkedésére és 
ne csökkenésére vezessen. Ennek igen sokszor 
nem tesznek eleget. így látunk gyérítéseket, 
ahol az alsószintet tökéletesen kitakarították, 
módot nyújtva a talaj kiszáradásának. Nem 
tapasztaltam volna, hogy a vágástervek össze
állításakor a kihozható fatömegen felül esetleg 
tekintetbe vették volna azt, hogy az illető állo
mány idő előtt való eltávilítása a környező 
fiatalosok erdőklímájában milyen változást fog 
létrehozni. A z út a jövőre nézve erre vezet. 

A z erdőrendezés vonalai ezek szerint túl
nyúlnak az erdő határain és — mint azt a 
következő fejezetben fogjuk látni — a szo
cialista tervgazdálkodás módot is ad arra, hogy 
a határokon túl terjedő kívánságokat az erdő
gazdaság érvényesítse, de egyszersmind az ide 
vonatkozó kötelezettségeknek is eleget tegyen. 

III. Az erdőrendezés feladata 
a tervgazdálkodásban. 

A z erdőrendezés az erdőnek az ember szem
pontjából hasznos tulajdonságait általánosság
ban és részleteiben is oly módon hivatott szabá
lyozni, hogy azok a tulajdonságok ne csökken
jenek, hanem az ember szaporodásával és élet
színvonal emelkedésével arányosan növekedje
nek. A z ember szempontjából hasznos tulajdon
ságokat két nagyobb csoportra osztjuk: 

1. A z egyéni fogyasztást szolgáló javak ter
melése. Idetartoznak az erdőgazdaság fő- és 
mellókterményei, úgymint a faanyag, gomba, 
erdeigyümölcs, vad stb. 

2. A társadalom által egészükben haszno
sítható javak. Idetartozik az éghajlat javító 
hatás, árvízveszedelem elhárítása, közegészség
ügyi hatás, üdültetés, táj szépészeti hatások stb. 

A szocialista tervgazdálkodás tehát a merő 
hozamszabályozáson túlmenően az erdő össz
hatásainak pontos kitervezését kívánja az erdő
rendezéstől. A z összhatások elérésének céljából 
az erdőrendezés tevékenységi határai — mint 
említettem —• messze túlnyúlnak azokon a 
vonalakon, melyeket a mult szűklátókörű 
hozam szabályozási tervei részére kijelöltek. 

A m i az 1. pontban foglalt követelményt 
illeti, a tervgazdálkodás kívánságai az erdő-
rendezéssel szemben az alábbiakban foglalhatók 
össze: 

Az erdőrendezés feladata megállapítani 
azt az úgynevezett ökonómiai fakészletet, 

mellyel az erdőgazdálkodás a legolcsóbban elő
állítható, de legnagyobb mennyiségi hozamnak 
tartamosán megfelel és meg kell állapítani azo
kat a gazdálkodási rendszabályokat, melyeket 
ennek az ckonimiai fakészletnek elérése érdeké
ben az erdőgazdának tennie kell. 

A z erdőrendezés feladata kijelölni az üzem
nek a vonalait, amelynek keretén belül az erdé
szeti üzemnek a jövőben fejlődnie kell.. í gy első
sorban — éppen a megfelelő gazdasági eljárások 
fejlesztése érdekében — részletesen állást Jtell 
foglalni az erdei feltáróhálózat további kiépíté
seinek kérdésében. 

A m i a 2. pontot illeti, ez sokkal bonyolul
tabb és soklkai nehezebb feladat, Nehezebb 
azért, mert erdőrendezési szakembereink előtt 
újszerű problémát vet fel és megoldásához mai 
méretei még csak kezdetnek is alig tekinthetők. 
A Szovjetunióban kifejlődőben van az erdő
rendezés eme tökéletesebb és legmagasabbrendű 
funkciója és annak alkalmazására a nagy biro
dalom sokrétű problémái, valamint az ott ki
alakult fejlett szocialista rendszer minden 
vonatkozásban módot ad. Mindenesetre, mint 
azt a szovjet példa is mutatja, feladatainak 
megoldásában messzemenő gépesítést vesz 
segítségül és elsősorban előtérbe helyezi, a foto-
grammetrikns felvételi módszerek különböző el
járásait. 

A fejlett szociálisa rendben az erdőrende
zés feladata állástfoglalni az erdőgazdaságnak 
a mezőgazdasággal és a vízgazdálkodással kap
csolatos egyensúlyi helyzetét illetőleg. A Szov
jetunióban az erdőrendezés állapítja meg, hogy 
az északi és keleti területek nagy erdőségeiből 
melyek azok a részek, amiket helyes egyensúly 
érdekében a mezőgazdasági művelési ágnak 
kívánatos átadni, de ugvanakkor elkészíti a 
kolosszális erdősítési tervet, mely a déli és dél
nyugati részek erdősültségének nagyfokú eme
lésével hivatott a helyes egyensúlyt a közgazda
ság javára helyreállítani. „Minden erdőtestet 
vagy erdőrészt, minden erdősávot, vagy erdő
sáv-rendszert a szerint kell értékelni, hogy mi
lyen a jelentősége az általános termelési rend
szerben." (4) 

A közcélú feladatok elérése érdekében az 
egyes vidékek ökonómiai fakészletet is akként 
szabja meg, hogy az nemcsak a vidék fatermé-
sét szolgálja, hanem ezen túlmenően a klimato
lógiai, üdültetési, szépészeti és egyéb célokat is 
messzemenőleg szolgálja. El lehet tehát kép
zelni, hogy egyes területeken az ökonómiai fa
készletet azért emeli, mert ezzel kíván a 
vidékre megfelelő éghajlati hatást gyakorolni, 
annak ellenére, hogy a fa hozamát ezáltal ccsök-
kenteni kell. Különösen érdekes ez számunkra, 
ha alföldi viszonyainkat vesszük tekintetbe. 
Alföldi erdőségeink használatát illetőleg a növe
dék alatt maradnák. Kívánatos volna azonban, 
ha a termelést még ezen túl is csökkentenénk, 
mert az alföldi erdők célja nem elsősorban a 
fahozam biztosítása, hanem az erdő éghajlati 
hatásainak következtében a köz magasabbrendű 
szükségleteinek kielégítése. Ugyanez áll a nagy
városok környékén elterülő kiránduló-erdőkre 
is, melyekben a használatot csak az állomány 
fenntartása, érdekében szükséges korlátok közé 
kell szorítani. —* 



IV. Erdőgazdálkodásunk helye 
tervgazdálkodásunk szervezetében. 

„Szocialista viszonyok között a társadalmi 
termelés fejlődésében a vezérelv a fogyasztás 
tényezője lesz, szervezési alapja pedig a társa
dalmi termelés fejlesztésének népgazdasági 
terve. Ebbe vezetőhelyre kerülnek a gazdaság
nak azok az ágazatai, amelyek a termelési esz
közöket állítják elő. Tehát a szocalizmusban 
bármely termelés oélj társadalom szükség
leteinek kielégítésére szükséges termelési javak 
előállítása." (4) 

Midőn erdőrendezésünknek a tervgazdálko
dási gépezetben helyet keresünk, kell, hogy ez 
vezérelvként figyelembe vétessék. Tehát az erdő-

/ rendezésnek úgy kell belehelyezkedni a szerve
id zetbe, hogy az részben a szükséges adatok szol

gáltatásával a tervgazdálkodás vezetőszervét, 
az Országos Tervhivatalt az erdőgazdaság min
denkori helyzetéről részletesen és általánosság
ban is tájékoztassa, másrészt a Tervhivatal 
nagyvonalú állásfoglalása alapján a részleges 
terveket el tudja készíteni. A z Országos Terv
hivatal állástfoglal a fakészlet és hozadék, vala
mint az új erdőtelepítések és általánosságban 
véve az országfásítás kérdésében. A nagyvonalú 
állásfoglalást az erdőgazdaság eme sorsdöntő 
kérdéseibe az Országos Tervhivatal javaslata 
alapján a Népgazdasági Tanács hozza és közli 
a Földművelésügyi Miniszterrel, aki ezt részle
tezi és a földművelési tárca kereteibe tartozó 
ágazatok funkcióival összhangba hozza. Törvé
nyes rendelkezéseket bocsát ki továbbá annak 
a biztosítására, hogy a Népgazdasági Tanács 
e fontos célkitűzései végrehajthatók legyenek. 
A részletezett irányelveket és az ennek biztosí
tására létrehozott törvényes kereteket az erdő
rendezés apparátusával közli. A z erdőrendezés 
ennek alapján elkészíti: 

a) A z erdőgazdasági üzemterveket, azaz az 
üzem technikai szabályozását és a hozamszabá
lyozást. 

b) A különböző tudományos intézetek és 
szervek (Meteorológiai Intézet, Erdészeti Tudo
mányos Intézet, Mezőgazdasági Tudományos 
Központ, Vízgazdálkodás stb.) véleményén ala
puló országfásítás részletes terveit. A terveket 
az illetékes végrehajtó szervekhez juttatja eh 

A z üzemterveket az erdészeti főosztály ren
delkezésére bocsátja, mely ezeknek alapján terv-
és üzemgazdasági osztályával elkészíti a szer
vezetet és azokat a végrehajtási eljárásokat, 
melyek az üzemtervben foglalt intézkedések 
foganatosításához szükségesek. Történik ez 
részben az állami erdőgazdaságok vonalán, 
részben az állami erdőkezelés és felügyelet 
vonalán. A z országfásítási tervéket szintén el
juttatja részben az erdészeti főosztályhoz, rész
ben azokhoz a szervekhez, melyek a fásítások 
végrehajtására kötelezettek. Itt elsősorban a 
szocialista jellegű szervezetek, úgy mint az 
állami birtokok és a termelőszövetkezeti csopor
tok kerülnek számításba. Az erdőrendezés el
helyezkedésének a terveztet a mellékelt ábra 
és az ahhez fűzött magyarázat mutatja be. 

Befejezésül még meg kell emlékezni erdő
rendezés üzemgazdasági vonatkozásairól is. A z 
erdőrendezésnek kell foglalkozni az erdőgazda
ság magasabb üzemtani kérdéseivel, mert a 
tervgazdálkodás adta célkitűzések végrehajtá
sának megtervezéséhez bizonyos fokig ezek is 

hozzátartoznak, fgy erdőrendezési feladat ma
rad az egyes üzemegységek célkitűzéseinek 
megállapítása, valamint ehhez mérten az üzem
egységek kereteinek rögzítése. Ugyancsak az 
erdőrendezés 5 vagy 10 évenkénti felvételével 
alapot ad a rendszeres vagyonmérleg megálla
pítására. Tervgazdasági szempontból kívánatos 
volna, ha ezek a felvételek időpontjai ötéves 
terveink kezdeti időpontjaival esnének össze. 
Ebben az esetben a rendszeres felvétel alapján 
készült vagyonmérleg pontos felvilágosítást 
adna arranézve, hogy a tervnek a fakészletre 
vonatkozó intézkedései miképpen nyertek végre
haj tást. 

Sajnos, ennek különböző technikai akadá
lyai is vannak. 

Nagyobb összhangot kell teremteni az üzem 
napi gazdálkodási íunkc'ói és az erdőrendezés 
között. A z üzemgazdasági tevékenységeknek 
szorosan összhangban kell működni az erdő-
rendezéssel. „Ezen a téren az erdőrendezés ren
delkezésére álló és az üzemi könyvviteltől össze
szedhető adatok között az összeköttetést meg kell 
teremteni, tehát azokat úgv kell megváltoztatni 
(kibővíteni, illetőleg átalakítani), hogy azokból 
nyerhető adatok közvetlenül (mindenféle átszá-
mítgatás nélkül) felhasználhatók és egyúttal 
elégségesek is legyenek . . . " (6). Ezen a vonalon 
— hogy az erdőrendezésünk a tervgazdálkodás 
követelményeinek megfeleljen — az üzemi 
könyvelés átalakítása szükséges. Nem akarok 
részletes fejtegetésekbe bocsátkozni, idézem 
dr Magyar János: Mi t mond Dietrich erdő
gazdasági üzemtanának III . kötetében? című 
tanulmányát: „ A kereskedelmi könyvelés leg
jellemzőbb tulajdonságai a kereskedelmi élet 
kohójában forrottak ki. A kereskedelem (keres
kedelmi vállalat) alapvagyona legnagyobbrészt 
változó, gyakran forgó tőkéből áll, amely állandó 
készenlétet követel a vizsgálatra, illetőleg az 
eredményszámításra . . . " „Mindezek a körülmé
nyek, illetve követelmények az erdőgazdaság 
természetéhez rendszerint nem vágnak." 

Mindezek azt bizonyítják, hogy erdőgazda
sági könyvelésünkhöz — amennyiben azt terv
gazdálkodásunk céljaira megfelelővé óhajtjuk 
tenni — komoly erdőrendezési felkészültséggel 
kell hozzányúlni és üzemgazdasági szervezé
sünknek főbb vonalait feltétlenül messzemenő-
leg az erdőrendezés által kijelölt vágányokon 
kell mozgatni. 

Egész röviden összefoglalva, megállapíthat
juk az erdőrendezósnek kulcshelyzetét és e 
kulcshelyzet figyelembevételével nekünk, erdő
gazdasági dolgozóknak feltétlenül mindent meg 
kell tenni, hogy tervgazdaságunk fokozottabb 
kiépítésével erdőrendezésünk egy jól működő és 
a fenti céloknak megfelelő szervezetté alakul
jon ki. 
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Magyarázat az ábrához: 

1. Erdőgazdaság helyzetképe: 
a) Terület, halár. 
b) Faállomány állapota. 
c) Javaslat a gazdálkodásra. 

2. Az erdőrendezés adta helyzetkép alapján a 
különböző grzdűsági ágakkal összehangolt 
nagyvonalú állásíog .alás az erdőgazdaság fel
adata t illetőleg: 
a) Fakészlet és hozadék kérdésében. 
b) A szükséges új erdőtelepítés, országfásítás 

kérdésében. 
c) Általános erdészetiéi'esztési terv kérdésében. 

3. A nagyvonalú irányelvek részletezése a tárca 
keretén be.ül. Törvényes rendelkezések, az elvi 
határosatok végrehajtásának biztosítására. 

4. Üzemtervek. 
a) Technikai szabályozás tervei. 
b) Hozamszabá'yozás. 

5. Végrehajtó szervezet kiépítése és munkamód
szer kidolgozása. 

6. Tervek végrehajtása az áll. erdőgazdaságokban. 
7. Tervek végrehajtása az „egyéb" tulajdonú 

erdőkben. 

8. Fásítási tervek rendelkezésére bocsátása az 
erdőgazdaság, és a nem erdőgazdasági szer
veknek. 

Rövidítések: Á M K = Állami Mezőgazdasági Központ. 
TSzCs = Termelő Szövetkezeti Csoportok. 

rionomcHkie B necoycTpoücTBe M 3anaHM necoycTpoücTBa 
B nnaHOBOM necHOM xo3nűcTBe BetirpuM. — JlecoycTpofiCTBO 
íiBJTíie.Tefl caMWM ocnoB iwM Bonpoeo.w HHHeniHero iuiaHOBoro 
JiecoxoaflHCTBa. JlecoycTpoílCTBO npoiujioro d p o a He Moater 
ynoBJieTBopitTb TpeőoBauHHM, nje.t'aBJiíieMbiM K aexiy co 
CTopoiiH nbiiieiniiero miaitOBoro xoaafttTBa. JlecoycTpoitcTBO 
— cocTaBjiaa necoxo3allcTBeHHbie iiJiain.i ;jjia öyflymero — 
aojiatHO ytHTHBaib ne TOJII.KO npupoaiiwe VIJIOBHH HO 
TaKíite H oóm,eí TBeHHbie H xo::aticTBenHbie TpefioBaHita B 
Koime aBTop npHBO/tiiT CBOH HaineTKH no opraHHsanHOir-
HMM BOnpoca.\t JiecoycTpoitcTBa. 

La situation et les taehes de l'aménagement dans 
notro écoinonie forestiere méthodique. — Le pr^bléme le 
plus essentiei de l'économie forestiere rationelle d'au-
jourd'hui est l'aménagement. L'aménagement forestier 
de l'aneien régime ne peut pas ötre conforme aux exi-
gence9 de l'économie périodiquement planifiée. 
Aujourd'hui ne suffit pas que l'-améiiagement íoTest er 
prenne en considtration simplement les forces de la 
nature, il fant c nsidérer encare les exigences sociales 
et économiques et on do t coustruhe les pLns de l'éco
nomie future en tenant compte des tous les deux cir-
eonstances. Á la fin l'auteur donne sa conoeption sur 
l'organisation de la situation dans le domain de i'aména-
gement. 

Situation and Tasks of Our Forest-Organization in 
Planned Forestry. — Modern íorest-organization h s to 
take not only natural forces but alsó S O C M ! and econu-
ra c aims into oonsideration amd the plans of future 
f:)rest management are to be built up on that enlrged 
basis. —' According to these principles somé suggestions 
are made by the authwr. 

A S Z O V J E T K U T A T Á S E R E D M É N Y E / 

AZ ÁLLOMÁNY FÁINAK OSZTÁLYOZÁSA A SZAKASZOS 
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I. V . Micsurinnak és T. D. Lüszenkónak a 
növények szakaszos fejlődéséről szóló tanítása 
az állomány-szerkezet ós —• élettan megismeré
sének az alapja. 

A modern materialista élettan alapjainak 
kidolgozása során I. V . Micsurin feltárta 
a növényi szervezetek történelmi ós egyéni 
fejlődésének törvényszerűségeit. I. V . Micsu
rin nagyjelentőségű felfedezéseinek egyike a 
magról kelt gyümölcsfák (magoncok) szaka
szos fejlődéséről szóló elmélet. Eszerint az 
elmélet szerint a növénynek azok a tulaj
donságai, öröklődési sajátosságai, amelyeket a. 
faj történelmi fejlődésének feltételei alakítot
tak ki, a növény egyéni fejlődésében is meg
nyilvánulnak; ezek a tulajdonságok a fejlődő 
növény életfeltételeinek, valamint táplálkozási 
jellegének hatására meg is változnak. A növé
nyek egyéni feilőd°sére vonatkozó megfigyelé
sei alapján I. V . Micsurin megállapította, hogy 

a magról kelt gyümölcstermő növények életé
hen három, minőségileg különböző fejlődési kor
szakaszt (életszakaszt) különböztethetünk meg: 
a fiatalkor, az érettség és az öregedés fejlődési 
szakaszait. 

A fiatalkori fejlődési szakaszt a növény 
termőképesiségének hiánya, nagyfokú alakítha-
tósága és változékonysága, az életfeltételekhez 
való alkalmazkodóképessége, valamint tulaj
donságainak, jellegeinek kialakulatlansága jel
lemzi. 

Az érettség fejlődési szakasza a termés
hozás megindulásával kezdődik és néhány ter
més után állapodik meg. Ebben a szakaszban 
a növényt a kisebbfokú alakítható-ág. a tulaj
donságok és jellegek teljes kialakultsága, ki
elégítő növekvési erély és nagyfokú életképes
ség jellemzik. A növény öregkori fei'ődési sza
kaszában még kisebb az alaikíthatósí'g. erősen 
lecsökken a betegségekkel és károsításokkal 


