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(M)ennyit ér az üzemterv?! – teszi fel a
kérdést – és egyben sommásan (le)mi-
nõsítõ határozott választ is ad arra –
Szarvas László erdõtulajdonos és erdõ-
gazdálkodó az Erdészeti Lapok februári
számában megjelent írásában. A bírált
üzemtervet készítõ intézmény vezetõje-
ként kötelességemnek érzem, hogy –
munkatársaim nevében is – reagáljak a
leírtakra. 

Szakmai körökben köztudott, hogy
az erdõkre készülõ és 10 évente terepi
felülvizsgálattal (gyakorlatilag újrater-
vezéssel) megújításra kerülõ körzeti er-
dõtervek az erdõrészlet faállományá-
nak meghatározó paraméterei tekinte-
tében az érvénybelépés idõpontjára vo-
natkoztatott adatokat tartalmazzák. Az
Országos Erdõállomány Adattárban
azután ezen kiinduló adatok alapján
történik meg évente a növedékesítés,
azaz a faállomány-adatok aktualizálása,
erdészkutatók több nemzedékének
munkájaként létrejött modelltáblák se-
gítségével. Egy-egy erdõrészlet eseté-
ben ezt egészíti még ki az erdészeti ha-
tóság tudomására jutott fahasználatok
átvezetése is. 

A gazdálkodó üzemtervének erdõ-
részlet-lapjai ezen, az Adattárban az
üzemterv kiadásának évében az adott
erdõrészletre aktuálisan nyilvántartott
adatokat tartalmazzák. A felvételkori
adatok évenkénti aktualizálása feltéte-
lezi, hogy a faállomány fejlõdését rend-
kívüli események nem zavarták meg.
Az erdõt nem sújtotta aszály, hótörés,
erdõtûz, nem szaporodtak el károsítók,
nem történtek falopások stb.

Az „erdõterv” és „üzemterv” megne-
vezések sokak számára azt sugallják,
hogy az ezekben szerepeltetett vala-
mennyi számadat megbízhatósága
összevethetõ valamely kimondottan
mûszaki tárgyú (például gépészeti vagy
építészeti) tervtõl elvárható pontosság-
gal. Az erdõ fái egyedi élõlények, az er-
dõ – még a kevés fafajból álló mestersé-
gesen létrehozott ültetvényszerû erdõ is
– bonyolult  életközösség, mely állandó
változásban van, s ebbõl következõen a
faállomány számszerû leírása, fejlõdé-
sének prognosztizálása  is csak korláto-
zott pontosságú lehet. Ezt minden gya-
korlati szakember tudja, és az üzemterv
fatérfogat-adatait tájékoztató jellegûnek
tekinti. Nem véletlen, hogy a tõ melletti
szaknyelv a faállományok fatérfogat-
meghatározását – legyen az bármilyen
módszerû – csak becslésként emlegeti. 

Az a körzeti erdõterv, melynek alap-
ján Szarvas úr üzemterve készült, 1999.
január elsején lépett érvénybe, ami azt
jelenti, hogy a terepi felvételek 1998-
ban történtek. A cikkben felsorolt öt er-
dõrészletben a fatérfogat-meghatározás
módja egyszerû körlapmérés volt,
melynek megkívánt pontossága ±20%.
Az erdõtervezés során az öt erdõrészlet-
bõl négy törzskiválasztó gyérítés, egy
pedig egészségügyi termelés és tarvá-
gás fahasználati elõírást kapott. Ezeket
a beavatkozásokat (a véghasználat ki-
vételével) a korábbi erdõgazdálkodó
2002. évben engedéllyel elvégezte. A
következõ években az erdõrészletek fa-
állományát alkotó középkorú fenyve-
sekben  (erdei és feketefenyõ) az addig
is jelenlévõ  gyökérrontó tapló egyre
erõsödõ kártétele jelentkezett, mely a
folyónövedék erõteljes visszaesését
eredményezte, sõt az is valószínûsíthe-
tõ, hogy a véghasználat idõpontjáig az
egyre több kipusztult fa miatt az élõfa-
készlet csökkenése is bekövetkezett. 

Szarvas László 2005-ben került erdõ-
gazdálkodói pozícióba, üzemtervét is
abban az évben – a körzeti erdõterve-
zést követõ 7. évben – rendelte meg és
kapta kézhez. Felmerülhet a kérdés,
hogy az üzemterv kiadását – tekintettel
az erdõtervezés óta eltelt hosszabb idõ-
re – miért nem elõzte meg részünkrõl
egy terepi ellenõrzés, melynek nyo-
mán, elvégezve a szükséges méréseket,
lehetõségünk lett volna a növedékesí-
tett fatérfogat-adatok korrekciójára. Saj-
nos ilyen jellegû munkákra, még ha
azok ilyen esetekben indokoltak is len-
nének, az erdészeti igazgatásnak kapa-
citása és erõforrásai sem 2005-ben nem
voltak, sem napjainkban nincsenek, és
nem nehéz megjósolni, hogy a jövõben
sem lesznek.

Az erdõgazdálkodó a szóban forgó
erdõrészletek véghasználatát jóváha-
gyott erdõgazdálkodási terv birtokában
2008-ban hajtotta végre. A 15,16 ha tar-
vágásból 13,36 ha üzemtervtõl eltérõ
véghasználat volt, melynek engedélye-
zését a faállományok már említett rossz
egészségi állapota (és nem a vágásérett-
ségi mutatója) indokolta. Két erdõrész-
letben a véghasználat részterülettel tör-
tént. Ezen két részlet összesen 16,76 ha-
nyi területébõl az erõsebben károso-
dott, tehát az erdõrészletek átlagos fa-
térfogatánál nyilvánvalóan lényegesen
kevesebb faanyagot adó  állományré-
szek (6,23 ha) lettek letermelve.

A fentebb kifejtett okok miatt szinte
biztosan állítható – és ebben az erdõgaz-
dálkodóval egyet is értek –, hogy 2008-
ban ezen erdõrészletek faállományának
tényleges fatérfogata és az üzemtervi fa-
térfogat eltért egymástól, éspedig az
üzemtervi érték volt a nagyobb. De hogy
a Tény/Terv arány, ahogy a cikkben kö-
zölt táblázatban szerepel, csak 39,5 %  lett
volna, az erõs túlzás. Munkatársaim – itt
most nem részletezett módon – a gazdál-
kodó által közölt nettó kitermelési adato-
kat alapul véve kiszámították az érintett
erdõrészletek faállományának záródását
és törzsszámát.  Ezek területtel súlyozott
átlaga 54 %-nak és 376 db/ha-nak adó-
dott. Ezen adatok helytállóságát sem a te-
rületrõl még a véghasználatok elõtt ké-
szült légifotó, sem a vágásterületek jelen-
legi képe nem igazolja. A közölt kiterme-
lési adatok tehát nem tûnnek valósnak.

Szarvas László kérdezett, én is kérde-
zek tõle:

Ha már a két  erdõrészletben végzett
egyedi fatömegbecslés nyomán tapasz-
talta, hogy nincs meg az üzemtervi fa-
térfogat, miért alapozta üzleti számítá-
sait a többi erdõrészlet esetében mégis
az üzemtervre, amikor az üzemtervtõl
eltérõ véghasználatok engedélyezését
éppen a faállományok egészségi álla-
pota miatt kérte? 

Mi a véleménye saját szakirányítójá-
ról, aki az elõzmények ismeretében és
látva az erdõk állapotát, három erdõrész-
let esetében – csak hogy az engedély mi-
nél gyorsabban megszülessen – az éves
erdõgazdálkodási tervben fatérfogat-
becslés mellõzésével, gépiesen az üzem-
tervi adatokat  tüntette föl, s a részterüle-
tes véghasználatok esetében figyelmen
kívül hagyta az állományrészek lényege-
sen eltérõ egészségügyi állapotát ? 

Tudja-e, hogy az üzemtervben szerep-
lõ bruttó fatérfogat a faállomány föld fe-
letti kéregben mért összes faanyagát
(még a legkisebb ágacskát, fenyõk ese-
tében a tûleveleket is beleértve) jelenti,
függetlenül attól, hogy a kitermelés
nyomán abból mennyit hasznosítanak? 

Ennek ismeretében ildomosnak tart-
ja-e a feldolgozott és értékesített fa-
anyag minden korrekció nélküli
mennyiségét összevetni a bruttó köb-
méterben kifejezett üzemtervi fatérfo-
gattal, és ezt írásában Tény/Terv arány-
ként szerepeltetni, megtévesztve a fi-
gyelmetlen olvasót? 

Biztos benne, hogy a faanyag felvé-
telezése minden esetben szabályosan
történt, és hogy minden elszállított fa-
anyag felvételezésre került?

Ennyit ér az üzemterv?

(Folytatás a 140. oldalon)
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Mind a makkvetés, a fenyõültetés na-
gyon jól sikerült, s az elsõ néhány éven
keresztül a sakktáblás elrendezõdés na-
gyon jól érvényesült. De késõbb változott
a helyzet. Én csak az erdõsítések befeje-
zéséig kaptam a megbízatást, s az erdõsí-
tések ápolására nem fordítottak komo-
lyabb gondot. A vöröstölgy erõteljesebb
kezdeti növekedése felülmúlta a két fe-
nyõ növekedését, s a határvonalak men-
tén az elárnyalt erdei- és feketefenyõ fo-
kozatosan lemaradt. Az elmaradt segítség
miatt a vöröstölgy késõbb az egész terü-
letet eluralta. Tény azonban, hogy a par-
cellák a sakktáblás elegyítéshez túlságo-
san kicsinyek voltak.

A következõ év márciusában elkez-
dõdött az egész terület beerdõsítése, a
hiányok pótlása. Mintegy 30 000 db cse-
metét ültettünk el a tavasz folyamán. A
meghirdetett munkafelhívásra jelentke-
zett mintegy 20 fõ, fõleg B-listázott ka-
tonatiszt, elõfelvételit nyert egyetemi
hallgató és néhány környékbeli lakó.

Az erdõsítések során fõleg erdeifenyõt
ültettünk, de más fafajra is sor került. A
Sörházdomb tetõ közeli, nyugati oldalára,
ahol elõzõleg fõleg akácsarjak voltak, idõ-
sebb, már suháng méretû (2-3 m-es) er-
deifenyõt ültettünk. A városi mérnöki hi-
vatal vezetõje, Boronkai Pál fõrménök
ajánlotta, hogy a Brand-majorban, a volt
csemetekert helyén, van vagy 250 db idõ-
sebb erdeifenyõ-fácska, amit talán még el
lehetne ültetni. Elvállaltam a kétes felada-
tot, s elültettük ezeket az erdeifenyõ-fács-
kákat a kitermelt akácsarjak helyére. A

legjobban dolgozó, fõleg idõsebb embe-
rekkel, az utcafásítás során alkalmazott
nagygödrös módszerrel, elültettük ezeket
a fácskákat, sõt gödrönként egy-egy vö-
dör vizet is felhasználtunk, amit a közeli
kerti vízcsapokból hordtak a dolgozók. A
kilátó alatti átszelõ út felsõ oldalára szelíd-
gesztenyét, a letarolt keleti végére – még
’48 õszén – vöröstölgy-makkot vetettünk.
Minden pad két oldalára hamisciprust
vagy simafenyõt, a sakktáblás parcella
nyugati sarkára 6 duglászfenyõt, a Princz-
pihenõ elé két-két db tiszafát és simafe-
nyõt ültettünk. Az uszoda felõli dombol-
dalra elõbb jegenyefenyõ, majd erdeife-
nyõ került, de van a területen japánakác
és ezüstjuhar is.

Kitûztünk két új utat és egy erdei
ösvényt is. Az egyik út a Szabadság út fe-
lõl indul el – a szemben levõ erdõrész
bejárati út ellenében – és kis ívben ka-
nyarodva ráfut a felsõ átszelõ útra. Ezt a
szakaszt egyébként a közönség már
elõbb alaposan kitaposta, s így természe-
tes volt, hogy mindezt figyelembe vettük.
Az ösvényt kiszélesítettük, lekavicsoztuk,
a két oldalára kislevelû hársat ültettünk.
Az utat ma sokan használják, a hársak
egy része meg is maradt.

A felsõ átszelõ útról a kilátó felé egy
egyenes utat tûztem ki, lekavicsoztat-
tam, s az alsó szakaszának két oldalára
ezüstjuhar került. Ez látható ma is.

Az ösvény a felsõ átszelõ útról indult el
dél felé haladva, a sarkon álló (ez a rész az
uszoda elõtti erdeifenyves mögött van)
padhoz vezetett, majd az emlékmû felett

(régen itt volt a turulmadár) a körútra le-
futva haladt. Ezt a két utat és az ösvényt az
arra járók ma is szívesen használják.

A Sörházdombot bejárva megállapít-
ható, hogy a tetõn álló feketefenyves, a
nyugati, kevésbé bombázott, fõleg töl-
gyes rész és a körút melletti idõsebb,
szintén tölgyes szakasztól eltekintve, az
egész terület állománya az 1948 és
1949-es erdõsítés eredménye.

Meg kell említenem azonban, hogy a
padok két oldaláról az odaültetett fae-
gyedek jó része eltûnt, a duglászfenyõt
néhány év után karácsonyfának lenya-
kalták, de a Princz-pihenõ elõtt egy si-
mafenyõ és egy tiszafa ma is áll.

Mindezt azért írtam le, mert tudomá-
som szerint pontos üzemtervi adatok
ezekrõl nincsenek, de a sörházdombi
munkákról mind ez ideig tõlem sem
kértek még pontosító adatokat. Habár
jelenleg Gödöllõn élek, nem szeretném,
ha mindezek feledésbe mennének.

Dr. Jereb Ottó

(Folytatás a 136. oldalról)
Tudja-e, hogy az üzemterv egy er-

dõrészletrõl még elegyetlen faállomány
esetében is negyvennél több adatot tar-
talmaz?  Nem túlzás-e ezekbõl  egyet –
a fatérfogatot – kiragadva, az egész
üzemtervet gyenge használati értékû-
nek minõsíteni? 

A parlament elõtt lévõ új erdõtör-
vény-tervezet szerint az üzemterv meg-
szûnik, s helyébe egy, az erdõtervezés
lezárultával a hatóság által kiadandó er-
dõterv-határozat lép, melyet minden er-
dõgazdálkodó – ha kéri, ha nem – meg
fog kapni, és talán még fizetnie sem kell
érte. Az ebben szereplõ fatérfogat-ada-
tok a felvételkori adatok lesznek, s így a
faállományok fejlõdésének anomáliái
miatt bekövetkezõ növedékesítési pon-
tatlanságok a jövõben már nem tévesz-
tik meg a gazdálkodót.

Spiegl János 
Bács-Kiskun Megyei MgSzH 

Erdészeti Igazgatóság

Újra közmunkaprogram indul a Me-
cseki Erdõgazdaság területén: a
több mint 100 milliós program szá-
zötven embernek ad munkát.

Összesen 154 ember vesz részt ab-
ban a 112 milliós költségvetéssel induló
programban, amelynek célja a foglal-
koztatottság javítása. A közmunkaprog-
ramban résztvevõk 40%-a hosszú ideje
állástalan, rendelkezésre állási támoga-
tásban részesülnek a lakhelyük szerinti
önkormányzatoktól.

A résztvevõk közül huszonegyen
OKJ-s képzésen vesznek részt Pécsen,
ahol motorfûrész-kezelõi és fakiterme-
lési gépkezelõi vizsgát tesznek. A kép-
zést a Somogyi Térségi Integrált Szak-
képzõ Központ Közép- és Szakiskola
Dráva Völgye Középiskolája, Barcs
szervezi és bonyolítja.

A foglalkoztatottak a Mecseki Erdé-
szeti Zrt. öt erdészeténél (Árpádtetõ,
Sellye, Szigetvár, Sásd, Pécsvárad) fog-
nak erdõmûvelési munkákat végezni. A
társaság a program idejére munkaruhát,
közlekedési támogatást, étkezési utal-
ványt, orvosi ellátást biztosít az ideigle-
nes munkavállalók számára; a dolgozók
10%-a a program befejezése után 3 hó-
napos továbbfoglalkoztatáson vesz
részt, amit a részvénytársaság saját for-
rásból fedez.

* * *
A program teljes, 112,75 millió Ft-os

költségvetésébõl 35 milliót a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium ad, a tulaj-
donos a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. 55,2 millió Ft-ot, míg az erdészeti
társaság a fennmaradó önrészt, 22,55
millió forintot biztosítja.

Németh Rudolf

Megjelent a „Kapocs” 48. száma,
mely, mint köztudott, a kanadai diví-
zió idõszakos közleménye. Sajnos, a
hátsó borítón felsorolt teljes névsor-
ban egyre több név mögött tûnik fel
két évszám. A még élõk jelentetik
meg a lapot, melyben – koruknál fog-
va – jórészt visszaemlékezések, életu-
tak, életpályák olvashatók. Tanulsá-
gos valamennyi, gratulálunk a szer-
kesztõnek, Rétfalvi Lászlónak. 

Százmilliós közmunka


