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HOZZÁSZÓLÁS 

„Az erdőrendezés szerepe és funkciói" c. tanulmányhoz 

Az üzemtervszerű gazdálkodás bevezetése óta, tervezőmunkánk szerves része 
az erdőrendezés folyamatos korszerűsítése. Vizsgáljuk céljának meghatározá
sát funkciójának — az általános gazdasági fejlődés által követelt — tovább
fejlesztését. E cél érdekében több — bár korántsem kielégítő számú — tanul
mány és értekezlet (pl. az MTA ad hoc bizottsága) foglalkozott az er'dőrende-
zésnek az oktatásban, a különböző időtávlatú és tartalmú tervek készítésé
ben, illetve az irányításban betöltött szerepével. Ilyen irányú munkánkat segí
ti a nemzetközi tendenciák megismerése és a szocialista országok szakirodal
mának rendszeres figyelemmel kísérése. 

A szovjet szakírók tanulmánya minden bizonnyal nagy érdeklődést vált ki. 
A tanulmány ezt nemcsak komplex tartalma, hanem szemléletformáló jellege 
miatt is megérdemli. A tanulmányból megállapítható, hogy a szovjet szakem
bereket — a nagyságrendek ellenére — a nálunk is aktuális kérdések fog
lalkoztatják. Az erdőrendezés céljának és komplex funkciójának meghatározá
sában, továbbá a feladatok rendszerszemléletű feldolgozásában azonban már 
igen jelentős eredményeket értek el. A tudományos igényességgel írt munkát 
elsősorban abból a szempontból kell tanulmányoznunk, hogy fontosabb meg
állapításait miként hasznosíthatjuk és a tudományos kutatómunka további 
nemzetközi koordinálásával a fejlesztés ütemét hogyan gyorsíthatjuk meg. 

Egy rövid hozzászólás keretében nem lehet teljességre törekedni, és az igen 
értékes tanulmány jelentőségét sem csökkentheti, ha annak csak néhány meg
állapításához fűzök észrevételt. 

A tanulmány érdemének tekintem, hogy a szerzők az erdőrendezést ágazati 
gazdaságtudományként kezelik. Ilyen felfogásban elsődleges feladata az erdő
állománnyal így: az élőfakészlettel, az erdő egyéb szolgáltatásaival, eszközeivel 
való gazdálkodási politika távlati variánsainak kidolgozása is. E cél elérése 
érdekében a szerzők — a számbavételi és előírásjelleg mellett —• az erdőren
dezés feladatának tekintik a vállalati gazdálkodást és irányítást, valamint a 
népgazdasági tervezést az eddiginél hatékonyabban segítő funkciókat is. 

A funkciók — számbavétel, tervezés, szervezés és ellenőrzés — rendszerszem
léletű meghatározásával a szerzők jelentős segítséget adnak munkánkhoz. A 
számbavételi eljárások korszerűsítésének felvázolása mellett helyesen mutatnák 
rá a szerzők az erdőgazdálkodás belterjességének sajátosságaira is. Az erdőállo
mányban, az erdőgazdálkodásban meglevő, többirányú lehetőség, funkció fo
kozatos igénybevétele, kihasználása, az erdőrendezés számbavételi és informá
ciós feladatát is bővíti. 

A tanulmány helyesen hangsúlyozza, hogy a differenciált erdőgazdálkodás •—• 
a korszerű eszközök alkalmazása ellenére — nem mellőzheti a gazdálkodás leg
kisebb területi egységének — az erdőrészletnek — alapos megismerését. Egyet 
kell értenünk azzal is, hogy az ipari erdőkben sem elégséges a fakészletek 
és a faminőség ismerete, hanem az erdő egyéb termékeit és szolgáltatásait itt 
is figyelembe kell venni. Ezzel — az üzemi tervi adatok aktualizálása mel
lett — helyesen irányítják rá a figyelmet a szocialista erdő- és faállomány érték, 
számítási metodikájának kidolgozására, gyakorlati bevezetésére. 

A szerzők az erdőrendezés feladatának tekintik a népgazdasági és vállalati 
távlati tervezést megalapozó prognózisok és koncepciók kidolgozását. Termé
szetesen, ezen új tartalmi követelmények szükségessé teszik az erdőrendezési 
információ tartalmának bővítését és a szervezetnek a gazdasági fejlődéssel 



összehangolt továbbfejlesztését is. Annak érdekében, hogy az erdőrendezés 
egyre jobban betöltse a gazdálkodás irányításában is a szerepét, tovább kell 
fejleszteni a prognózisok és koncepciók kidolgozását elősegítő metodikákat. 
A szovjet szakírók szerint, az erdőrendezés tervezési funkcióit a következők, 
•szerint lehet csoportosítani: 

a) az erdőgazdálkodási futurológia — 20—25 éves előrebecslés — kidolgozása 
az egész országra és tájegységekre; 

b) távlati — 10—15 éves időszakra szóló — prognózisok kimunkálása; 
c) vállalati hosszú távú fejlesztési tervek elkészítése. 

Az erdőrendezés távlati tervezési tartalmának erősítése azt jelenti, hogy az 
eddiginél jobban kell gazdálkodni az élőfakészlettel és tervszerűbben kell irá
nyítanunk az újratermelési folyamatot. Ehhez a legkorszerűbb felvételi, mate
matikai, statisztikai eljárásokat kell alkalmaznunk. 

Az ellenőrzésnek, az erdőfelügyeletnek is új, minőségében más szerepet szán
nak a tanulmány szerzői. A mindennapi, rövid távú, operatív ellenőrzés helyett 
az üzemtervek érvényességi ideje alatt végzett gazdálkodásra kívánják a fő 
hangsúlyt helyezni. Az üzemtervezés óta létrejött állományváltozások követ
kezményeinek megállapítása nemcsak magasabb színvonalú szakmai munkát 
jelent, hanem növeli a gazdálkodók önállóságát és felelősségét is. 

A tanulmány sok segítséget ad ahhoz a munkához, amelyet a hazai erdő
rendezés korszerűsítése érdekében folytatunk. A fontosabb tapasztalatok hasz
nosítása mellett, a jövőben arra is nagyobb súlyt kell helyeznünk, hogy a ku
tatóintézetek az eddiginél szorosabb kapcsolatot létesítsenek és ezáltal is elő
segítsük az erdőrendezés többirányú funkciójának hatékonyabb gyakorlati 
alkalmazását. 

Dr. Váradi Géza 

Gépkezelő jártassági vizsga egyes pontjait szabványosították az NSZK-ban, daru
kezelők részére. A vizsga négy gyakorlatot ír elő: 

1. vaslemezre csuklósan erősített csődarab másik végét lánccal a daru 'fogószerke
zetére erősítik •— a fekvő csövet a daruval 10 másodperc alatt függőleges hely
zetbe kell hozni, majd visszafektetni — a lemez nem kerülhet 10 cm-nél tá
volabb az eredeti helytől; 

2. ugyanezt a csövet függőleges helyzetbe kell hozni, teljesen nyújtott darukarral 
átvinni a másik oldalra, ott lehelyezni, s azonnal visszavinni az eredeti helyére, 
egy perc alatt — az elmozdulás 20 cm-nél nem lehet több; 

3. négy darab, egyméteres papírfát kell a daruval megragadni, a rakfelület mellett 
elhelyezett kalodába vinni úgy hogy abban elérjék a földet, majd a fogószer
kezet nyitása nélkül visszavinni a rakfelületre és a fogószerkezetet nyitva, 
lehelyezni melléjük, 2,5 perc alatt; 

4. fenyő szálfát meg kell ragadni, vastagabb végét előkészített görgőkre helyezni, 
majd a vékonyabb végét kérgezőgyűrűbe vinni, adott mértékig előretolni, majd 
a torzét eredeti helyére visszatenni, három perc alatt. 

Az első gyakorlat maximális pontszáma négy, a másodiké hat, a harmadiké és ne
gyediké nyolc-nyolc. Az elérhető legnagyobb pontszám így 26. Nagyon jó> a vizsga 
eredménye 24 pontig, 21—23 között jó, 17—20 között kielégítő, 13—16 között elégséges, 
8—12 között hiányos, ez alatt elégtelen. A levonásra kerülő hibapontok értéke is rész
letesen meghatározott, így az értékelés kizár minden szubjektivitást. Minden részlet 
pontosan mérhető és így a módszer az önértékelésre is alkalmas. 

(AFZt, 1977. 49. Ref.: Jérőme R.) 


