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AZ ERDŐTERVEZÉS 
ÚJ RENDSZERE 

CÁSPAR-HANTOS GÉZA 
-

Az üzemtervezési {kötelezettséget elrendelő, 1879. évi XXXI. tör
vénycikk végrehajtásának megkezdése óta az üzemtervezés rend
szerét ötször változtatták meg (1906, 1920, 1948, 1955, 1970). iA to
vábbiakban az üzemterv ihelyett az erdőállomány-gazdálkodási 
terv, röviden erdőterv cinevezését használjuk az ágazaton 
kívüli félreértések megelőzése és az elnevezés tartalmi javítása 
érdekében.) 

Az erdőtervezés feladatkörének bővítését az elmúlt 100 évben 
az erdőgazdálkodással szemben támasztott társadalmi-gazdasági 
igények jelentős módosulása és a technikai fejlesztés tette szük
ségessé. Erdőgazdálkodásunk fejlődése és id ivele szemben támasz
tott követelmények, az elektronikus adatfeldolgozás bevezetése 
és az erdőadattár létrehozása indokolta elsősorban erdőtervezési 
rendszerünk legutóbbi fejlesztését. 

A M É M erdészeti és.faipari főosztálya 1977-ben rendelte el az ÁEMI-nek, 
hogy az erdőtervezési rendszer fejlesztéséről tanulmányt, majd javaslatot ké
szítsen.. 1979-ben a MÉM Erdőrendezési Szolgálata állította össze ezt a javas
latot. Ezt a M É M Erdészeti és Faipari Hivatala elfogadta és ennek figyelembe
vételével fejlesztettük tovább javaslatunkat-. A javaslatokat igen széles kör
ben véleményeztettük és az elfogadott és egyeztetett javaslat alapján készí
tettük el az új útmutatótervezetet az erdőtervek készítéséhez. A MÉM Erdé
szeti és Faipari Hivatalának kibővített vezetői értekezlete (1983. november 14.) 
az útmutatótervezetet megvitatta, azt elfogadta, bevezetését 1984. január 1-vel 
elrendelte. 

A z Erdő 1981. 4. számában „ A z erdőrendezés fejlesztésének irányelvei'" című 
cikkemben átfogóan ismertettem a fejlesztés főbb irányait. Most az ott ismer
tetett elvek érvényesülését kívánom bemutatni. 

„— az erdőtervek igazodjanak a népgazdaság tervezési rendszeréhez" 

Annak érdekében, hogy az erdőtervek összhangban legyenek a népgazdasági 
ötéves tervezés rendszerével, az erdőterv részletes tervelőírásait és tervválto
zatait a megújítás időpontjától függően, 12—16 évre kell megadni úgy. hogy 
a felvételi ciklust követően két ötéves tervhez is érvényes tervelőírásokat 
tartalmazzanak és az egyes erdőtervek előírásait fel lehessen használni mind
két ötéves terv készítése időpontjában. 

Nevezetesen az 1984. január 1-vel érvénybe lépő erdőterv előírásait még 
fel lehet használni a V I I . ötéves terv készítése során és a tíz évvel később 
készülő erdőterv új előírásait a IX . ötéves terv készítése során. Ebből követ
kezik, hogy a nevezett erdőtervnek részletesen tárgyalnia kell a töredék V I . 
és a teljes V I I . és V I I I . ötéves tervidőszakot, azaz 1984—95. éveket, míg az 
1985. január 1-vel és az azt megújító, 1995-tel érvénybe lépő erdőterv adatait 



már csak a VI I I . , ill. I X . ötéves tervezéshez lehet felhasználni. Ezért kell a 
nevezett erdőtervnek részletesen tárgyalnia a megújítás időpontjától függően 
a töredék ötéves terveket, valamint az egész V I I I . és IX . ötéves tervidőszakot, 
azaz 1985—2000. éveket. Ezzel biztosított, hogy az ötéves tervek tervezési idő
pontjában (általában két évvel az adott ötéves terv kezdete előtt) az egész or
szágra kiterjedően érvényes előírások alapján történjen a tervezés. 

A tervezési rendszer jelenleg feltételezi, hogy 1985-től a gazdálkodók ren
delkeznek tervekkel a V I I . ötéves tervre, így azt az erdőtervekben nem kell 
újratervezni és csak a V I I I . és IX . ötéves tervre kell készíteni új tervelőírá
sokat, hozam- és célállomány-szabályozást. A későbbiekben, a 10 éves vissza
térésből és az erdőtervek eltérő érvényességi idejéből adódóan, az átfedési 
időszakban a korábbi erdőtervek előírásait kell felülvizsgálva és szükség ese
tén korrigálva felhasználni. 

„— az erdőtervek információtartalmukban és tervezési módszereikben jobban ve
gyék figyelembe a termesztési {és termelési folyamatok műszaki és ökonómiai 
igényeit" 

s 
A z új tervezési rendszer keretében az ötéves terveket megelőző tervezési 

időszakban érvényes erdőtervek alapján az ágazati (MÉM), a területi (erdő
gazdaság, megye) irányítás és a gazdálkodó (erdészet, tsz, Á G stibi) részére 
a tervezéshez a szükséges állapot- és tervadatokról, a kötelező előírásokról, 
a lehetőségekről információkat tudunk szolgáltatni és közre tudunk működ
ni — a gazdálkodó megbízása alapján — a vállalati tervek kidolgozásában. 

A z ötéves tervek befejeztével az elmúlt időszak értékeléséhez információk
kal látjuk el az ágazati, területi irányítást és a gazdálkodót. 

A z új erdőtervezési rendszerben a sürgősség értelmezésének megváltoztatá
sa egyrészt az ötéves tervekhez kapcsolja a feladatokat, másrészt elkülöníti 
a kötelező feladatokat a lehetségesektől. 

Minden feladatot egy meghatározott időszakban, ez esetben egy meghatá
rozott ötéves tervidőszakban kell, ajánlatos vagy lehetséges elvégezni. A z új 
sürgősség meghatározója annak az ötéves tervnek a száma, melyben a fel
adatot el kell végezni. A z ötéves terv számát kieégszítő jelzéssel látjuk el, ha 
a feladat előrehozható az előző ötéves tervidőszakra vagy elhagyható a követ
kező tervidőszakra, vagy előre is hozható, de el is hagyható egy-egy tervidő
szakra. Ez esetben a sürgősségi mutatók egyértelmű tájékoztatást adnak ar
ról, hogy a feladat kötelezően előírt-e vagy csak lehetőség, melyet elhagyva, 
előrehozva, alkalmazkodási lehetőséget nyújtanak a gazdálkodónak a rövid 
távú változások követéséhez. 

Nevezetesen az 1984. január 1-vel életbe lépő erdőterv a V I I . és V I I I . ötéves 
tervidőszakra tartalmazza a részletes előírásokat, melyek sürgősségének első 
számjegye 7 vagy 8, jelölve az ötéves tervet. A második, kiegésztíő számjegy 
jelöli, hogy a leírt feladatot a jelölt ötéves tervidőszakban feltétlenül végre 
kell hajtani vagy időben eltolható az ábrán feltüntetett nyilak értelmében. 

A z erdőtervezési rendszer a következő új információkkal egészül ki: 

— a fatermelési folyamat végtermékeinek különböző méretbeli és minőségi 
követelményeknek kell megfelelniük és ezeknek a követelményeknek 
az elérése különböző termelési eljárásokat igényel. Ezt szolgálja a ter
melési cél fogalmának bevezetése, 
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a vágásérettségi korok mégha tarozását, a nevelővágások mértékét és gya
koriságát az „Erdőnevelési modelltáblák" alapján kell elvégezni. A z új 
erdőtervezési útmutató előírja az erdőnevelési munkák szakszerű végre
hajtása érdekében a minőségi termelési célú bükkös, tölgyes, luc- és 
erdeifenyves (esetenként más értékes) állományokban a törzskiválasztó 
gyérítési korban levő állományokban a „V"-fák kijelölését. ( A „V"- f a 
kijelölését az erdőtervező írja elő, a gazdálkodó végzi el. amit az erdő
felügyelőség ellenőriz.), 
a faállományok osztályba sorolásakor zavaró és nem egyértelmű a jelen
leg alkalmazott, összes fatermés átlagnövedékével meghatározott fater-
mő képesség megjelölése. A jövőben az összes fatermés átlagnövedéké-
ből az „Erdőnevelési modelltáblák"-kal összhangban levő egységes ( I — V I . ) 
fatermési osztály szerinti megjelölést tartalmazza az erdőterv. Ennek 
alapja a kor függvényében elért felső magasság, 
az állományszerkezet jobb bemutatása, a különböző állománytípusok egy
értelmű és szakszerű elkülöníthetősége érdekében az új erdőtervek tar
talmazzák a faállománytípusok megjelölését. A faállomány típushoz. hoz
zárendelt információk lehetőséget adnak az erdőfelújítások fafaj-összeté
telének, elegyarányának, csemeteszükségletének (mennyiség—minőség), 
egyes fejlődési szakaszban az állomány szerkezetének (elegyarány, törzs
szám, fakészlet, vágáskor, érték stb.) prognosztizálására. A faállomány
típus a klímával, a tengerszint feletti magassággal, a termőhelyvizsgálat 
adataival együttesen alkalmas az aktuális erdőtípus meghatározására is, 
az új erdőtervezés rendszerében a helyi irányelvi jegyzőkönyvezés ki
emelt jelentőséggel rendelkezik. A z erdőadattárból előállított, elsősorban 
a tervezési döntésekhez felhasználható információkat — az országos re
gionális hozadékszabályozásból, a fafajpolitikai célokból adódó, az aktuali
zált állapotot és az elmúlt időszak átfogó értékelését — tartalmazza és 
lehetőséget nyújt előzetes döntések meghozatalára, tájékoztatja a ter
vezőt a feladatok nagyságáról, minőségéről, 
a záró jegyzőkönyv, mely a területi adatókat. a legfontosabb állapotjelző
ket és az összesített tervadatokat és azok indokolását is tartalmazza, egy
úttal záradékával az erdőterv jóváhagyó okirata. 
áz erdőterv érvényességi idején belül, a belépő új erdőterület (erdőtele
pítés) és az erdőfelújítások folyamatos felvétele, a gyorsan növő állo
mányok, elsősorban a nemesnyárasok adatainak és tervelőírásainak folya-



matos karbantartása, az időköztien bekövetkezett olyan változások felvé
tele, melyek az állapotadatok és ebből adódóan a tervadatok módosítá
sát vonják maguk után, szükségessé teszik az időközi visszatérést. A z 
időközi visszatérés lehet kötelező vagy lehetséges, illetve betervezhető 
vagy előre nem látott visszatérés, 

— az új erdőtervek az eddig említetten kívül az állományra, a kitermelhető 
fa minőségére, választéklehetőségekre, a közelítési távolságra — viszo
nyokra, a gazdálkodási korlátozásokra, a gazdálkodás értékelésére, az 
erdőérték-számításra, az elegyítés módjára, természetvédelmi, üdülőterü
leti, vadászterületi hovatartozásra is tartalmaznak információkat, 

—• az útmutató előírásai növelik a felvett információk, a számítások pontos
ságát. A z elektronikus adatfeldolgozás ellenőrző rendszere és az ellenőrzé
si eljárások utasítása kívánja biztosítani az adatok helyességét, az erdő
tervek jóságát. 

A z új erdőtervek megjelenésében az alábbi változásokat írja elő az útmutató: 

— Az ágazati és területi irányítást tájékoztatjuk az évente elvégzett erdő
tervezésről, a legfontosabb állapot- és tervadatokról, a szintnek megfelelő 
mélységben és mértékben. 

— A területnagyságtól függő differenciálás keretében a 30 hektár alatti 
erdőtervek csak előzetes jegyzőkönyvet, területkimutatást, erdőrészlet
lapokat, záró jegyzőkönyvet és üzemi térképet tartalmaznak; a 30—400 
ha közötti erdőtervekhez már csatolni kell a legfontosabb statisztikai táb
lázatokat, rövidített szöveges értékelést, üzemi és tervtérképeket; a 400 
ha feletti tervek további statisztikai táblákat, részletes szöveges értéke
lést, indokolást, teljes tematikus térképsorozatot és a termőhely-alrend
szer adatait is tartalmazzák. 

—• A z alaptérkép továbbra is 1 : 10 000 méretarányú, az erdőtervhez csatolt 
üzemi térképek 1 : 20 000 méretarányúak. Terület-nyilvántartást, állo
mánytípusokat, fakitermelési és erdősítési tervet és nyilvántartást, ter
mőhelyi viszonyokat bemutató térképek képezik a tematikus térkép
sorozatot. 

— A z új erdőtervi nyomtatványok kerülik a rövidítéseket, könnyebben ol
vasható, érthető lesz az erdőrészletlapi. 

—• A területtel, állapottal, tervvel stb. kapcsolatos lapokat, statisztikai táb
lázatokat, szöveges értékelést témánként kell csoportosítani, ezzel az erdő
terv kezelhetőségét javítani. Ugyancsak ezt a célt szolgálják a szöveges 
értékelés közötti összefoglaló táblázatok, grafikonok. 

— Újak az erdőtervekben a fakitermelési, erdőfelújítási listák, melyek a fel
adataik áttekinthetőségét, teljesítések nyilvántartását könnyítik és tar
talmazzák azokat a részletinformációkat, melyek az .erdőrészletlapon 
nem jelennek meg, mivel azok bemutatása csak a tervezett műveleteknél 
szükséges. 

A z új rendszerű erdőtervezés országos bevezetését megelőzően — kísérleti 
jelleggel — 1983-ban a soproni Tanulmányi Állami Erdőgazdaság egész terü
letén az új rendszer szerint végeztük el a terepi felvételeket. A feldolgozást 
és az átfogó tervezést 1984 első felében végezzük el. A z első új rendszerű erdő
terv előreláthatólag 1984 szeptemberében jelenik meg, amelyet A z Erdő-ben 
szeretnénk széles körben bemutatni. A z 1985. január 1-től érvényes erdő
tervek már mindenütt az új rendszer szerint jelennék meg. 


