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„Termelőszövetkezeti erdőgazdálkodás

-1992"

Összeállította: Mikulási Béla erdőfelügyelő
Kivonat a Kecskeméti Erdőfelügyelőség 1992. évi erdőtervi szöveges mérlegbeszámolójából
I A földet és az erdőt nem apáinktól örököltük, hanem gyermekeinktől vesszük
| kölcsön. Az örökséget el lehet herdálni, de a kölcsönt meg kell adni.
Bács-Kiskun megye termelőszövetkeze
tei az „előkészület évét" élték át 1992-ben.
Az átalakulási törvény gyakorlati végrehaj
tásának bizonytalansága a tagságot, a szak
ágazatokat, a szakembereket egyaránt érin
tette és megviselte az erdőket is.
136 gazdálkodó szervezetet lendített
mozgásba ez a folyamat, melynek vége
egyelőre beláthatatlan. Volt, ahol az átalaku
lás „formailag" megtörtént, név- és címvál
tozással ugyan, de minden maradt a régiben.
Az „új gazdálkodók" cégbírósági bejegyzé
sei folyamatban vannak, bár a tevékenységi
körök jegyzékéből sok esetben kimaradt az
erdőgazdálkodás, melynek a későbbiekben
komoly jogi-szakmai következményei le
hetnek.
Ugrásszerűen megnőtt a magángazdál
kodók száma. A leendő (vagy már űj) föld
tulajdonosok a mindennapos ügyfélforgal
munkat jelentősen növelték. Ez a folyamat
1993-ban méginkább erősödni fog, ezért jo
gosan merült fel környezetünkben egy ún.
„ügyfélszolgálati iroda" felállítása.
Sokan szeretnének erdőt telepíteni, az új
tulajdonosok most szembesülnek erdőtervi
előírásokkal, szakmai követelményekkel.
Törvényi előírások köteleznek osztatlan kö
zös gazdálkodás fenntartására. Ez utóbbi - a
távlati erdőgazdálkodás szempontjából
szakmailag teljesen indokolt - követelmény
gyakorlatba való átültetése okozza a legna
gyobb fejtörést. Sok esetben érthetetlen az új
erdőtulajdonosok előtt (miért is lenne más
ként?), hogy az „enyém" fogalom erdő vo
natkozásában nem azt jelenti, hogy azt csi
nálok vele, amit akarok.
A jobbik eset, ha ezt a felügyelő fel tudja
vállalni időben, költségekben, hatásosság
ban. A kevésbé jó (és ez a gyakoribb), hogy
sok esetben utólag, bejelentések nyomán
vagy már későn értesülünk „jóhiszemű" fa
kitermelésekről.
Volt olyan hely, ahol erdőtervező kollé
gát akartak megverni, mert feladatát ellátva
próbált a leendő magánerdőbe bemenni.
Nekem személyesen volt alkalmam egy
szakszövetkezet csődeljárási tárgyalásán
részt venni, ahol több hitelező társaságában
kiérdemeltem az „élősködő pióca" megszó
lítást, pedig csak erdőtelepítési visszafizetési
kötelezettséget kellett hiv atalosan intéznem.
Szóval, zajlik az élet, a szövetkezeti szek
tor átalakulása...
Ezután tekintsük át röviden az 1992. évi
teljesítéseket az utóbbi három év viszonyla
tában.

nyisége ellenőrizhetetlen, bár előbb-utóbb
különböző szintű és hangvételű be- és félje-

1990.

1991.

1992.

E F I . kivitel (ha)

990

673

507

Befejezett (ha)

510

767

521

Üres terület (ha)

580

849

1012

E T I . kivilel (ha)

891

577

499

Erdősítési hátralék

137

102

328

Megnevezés

(No comment...)

A bevezetőben ismertetett helyzetet hűen
tükrözik (sajnos!) a konkrét adatok. Három
év alatt gyakorlatilag felére csökkent az er
dőfelújítási I. kivitelek területe, melynek
egyenes következménye az üres vágásterü
letek duplájára emelkedése.
A területek nagy része kárpótlásra lett
kijelölve és a leendő föld- és erdőtulajdono
sok várják a földrendezést.
A parlagterületek aránya régen volt ilyen
magas, ennek ellenére az erdőtelepítések is
visszaestek, pedig Bács-Kiskun megye ha
gyományosan a nagy erdőtelepítő régiók
egyike. A környező erdőgazdálkodók
ugyanakkor csemeteértékesítési gondokkal
küzdenek, de a szektor csemetetermelői is
megtermeltek 1992-ben 330 edb akác, 800
edb feketefenyő, 183 edb nemesnyár és 5
edb egyéb lombcsemetét.
A zűrzavaros helyzetben némi megnyug
vást jelent, hogy revíziós felülvizsgálatkor
csupán három gazdálkodót kellett visszafi
zetésre kötelezni összesen 370 eFt értékben.
Az alaphelyzet romlásához a természet is
hozzájárult. A folyamatos erdősítésekben
mintegy 430hektáron keletkezett mennyisé
gi és minőségi károsítás, melyek együttes
értéke 17331 eFt. A két legnagyobb károko
zó az aszály (319hektár, 13 117eFt)ésavad
(175 hektár 2 247 eFt).
A következő táblázat a fakitermelések
alakulását mutatja az utóbbi három év vi
szonylatában.
Megnevezés

lentések révén regisztrálódnak.
A tisztítások visszaesése gazdaságossági
okokra vezethető vissza. A véghasználati
területek csökkenésének egyik oka, hogy a
szakmai indokok mellett az engedélyezések
hez az idő haladtával egyre több hozzájáru
lást is be kell szerezni a gazdálkodóknak.
(Átalakulási bizonylat, új cégbírósági be
jegyzés, kárpótlási területek elbírálását segí
tő igazolás stb.). A mérlegbeszámoló készí
tésének jelen szakaszában pedig már az alig
néhány napja felállított földkiadó bizottsá
gok hozzájárulása is kell.
Végül is a sok szűrő talán segít valamit a
felügyelet munkájában ezen a téren, mert
sajnos a fakitermelések körül van a „szűk
keresztmetszet". Számtalan kisebb-nagyobb
falopás történt. A tettesek rendszerint isme
retlenek, arendőrségi eljárások eredményte
lenek. Egy-egy konkrét hatósági eljárás pe
dig (lásd: Kunpeszéri Parasztbecsület
Mgtsz, Szentkirályi Egyetértés Mgtsz) akár
évekig is elhúzódhat.
Egy-egy erdőterület tulajdon-, illetve ke
zelőijogának átadás-átvétele az erdő tényle
ges állapotának, normál piaci viszonyok
mellett az értékének a függvénye. A jelen
jogszabályok óriási hibája (bűne), hogy az
„erdő" csak mint művelési ág szerepel meg
különböztetésként, a tényleges érték egyál
talán nem számít. így a kárpótlásokkal szer
zett és arészarányos erdők jóval értéken alul

1990.

1991.

ha

ha

1 363

13 247

1501

TKGY

292

6507

NFGY

63

1757

952

112351

Tisztítás

Véghasználat

A táblázatban természetesen nem szere
pelnek azok a fatömegadatok, melyek a je
lenleg gazdátlan külterületi fasorokból, kis
erdőfoltokból kerültek (kerülnek) kiterme
lésre. Az esetek száma és a fatömeg meny
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1992.
m3

m

ha

3

13 603

1015

12 462

231

5432

210

5011

73

2122

17

776

874

106 566

665

75115

cserébek gazdát.
Aki már túljutott a hivatalos procedúrán,
megnyugodhat, mert jogilag rendeződött az
„ősi juss" sorsa, de a következő generáció
nak lesz-e mit átadni?...
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ERDŐFELTÁRÁS VILÁGBANKI HITELBŐL
Az FM Erdészeti és Faipari Főosztálya megbízta az egyetem Erdöfeltárási és Vízgazdálkodási Tanszékét,
hogy készítsen tanulmányt az erdőfeltárás beruházásainak világbanki hitelből történő megvalósításához.
A tanulmány dr. Rácz József tanszékvezető és az egyetem több munkatársa (dr. Kosztka Miklós, Kucsara
Mihály, Mihály Sándor, Péterfalvi József, Tóth Ferenc), valamint a szakma több neves értője (dr. Herpay
Imre, Bogár István, Hajak Gyula, dr. Viharos Zsolt) összedolgozásával, az FM ERSZ adatainak felhaszná
lásával tavaly júniusban elkészült. A tanulmány 118 szövegoldalon és 20 oldalnyi táblázat segítségével
tárja fel a témát. Az egyesület erdöfeltárási szakosztálya február 4-én tartott ülésén foglalkozott a
tanulmánnyal és a következőket állapította meg.

Megállapítások
és javaslatok
1. A költség-hozam vizsgálat eredményei alapján az erdészeü úthálózat fejlesztése világbanki hitelből nem oldható
meg kimutatható eredménnyel. A vizsgálat idején érvényben
lévő 26%-os kamatláb nagyon magas érték.
2. Az erdészeti uuic fenntartására előirányzott világbanki
hitel sem vehető igénybe úgy, hogy a gazdálkodónál kimutat
ható eredményt hozzon.
3. A kötélpályák beszerzéséhez szükséges pénzösszeg is a
szakszerű és tartamos erdőgazdálkodás fenntartásán keresztül
térül meg.
4. Az erdőfeltárás fejlesztése nélkül nem lehet biztosítani
a szakszerű és tartamos erdőgazdálkodást. Az erdőgazdaság
termékeiről, a szakszerűen kezelt erdők kedvező, egyben
nélkülözhetetlen hatásairól a társadalom nem mondhat le.
Ezért a társadalomnak állami támogatás (vagy kamatmentes
hitel) biztosításával vállalni kell legalább az erdőfeltárási
beruházások gazdálkodónál haszon formájában nem jelentke
ző hányadát. Ennek hiányában a szakszerű és tartamos erdő

gazdálkodás lehetetlenné válik és az erdővagyon (beleértve
az infrastruktúrát is) felélés-^'-el kell számolni. Ez a nemzet
hosszú távú érdekét tekintve nem engedhető meg és kimeríti
a rabló-erdőgazdálkodás fogalmát.
5. Az erdészeti szállítópálya-hálózat tervezése, építése és
fenntartása része a korszerű erdőgazdálkodásnak, tehát a fej
lesztését azzal összhangban kell végezni.
6. Az erdőfeltárás fejlesztése megkívánja az erdészeti útadatbank létrehozását, annak folyamatos aktualizálását, az
útfenntartás terv szerinti végrehajtását, a feltárási alaptervek
készítését gravitációs egységenként, az építési terv elkészíté
sére vonatkozó irányelvek átdolgozását és legalább az állami
támogatással épülő erdészeti utak építésének minőségi ellen
őrzését.
7. Az erdészeti szállítópálya-hálózat tervezésénél, építésé
nél, fenntartásánál és hasznalatánál a környezetvédelmi igé
nyeket, az erdő természetes rendjébe való beavatkozás csök
kentését a lehető legnagyobb mértékben ki kell elégíteni. Ezt
az új feltárás-tervezési irányelvek, előírások kidolgozásánál
már érvényesíteni szükséges.
8. Az erdészeü szállítópálya-hálózat tervezését, építését és
fenntartását - a különleges és eseti feladatok kivételével - az
erdészeti szervezet szakszemélyzete végezze.

DR. K O S Z T K A MLKLOS - PETERFALVI J Ó Z S E F

Fenntartási feladatok a hazai erdészeti úthálózaton
A magyar erdészeü úthálózat nagy részén jelenleg spontán
útfenntartás folyik, amely a pillanatnyi pénzügyi helyzethez
és érdekekhez igazodik.
Ez a hosszú távú stratégiát nélkülöző útfenntartás a pénz
ügyi lehetőségek kihasználását nem teszi hatékonnyá, mert
nem mindig ott avatkozik be, ahol arra a legnagyobb szükség
van, hanem a beavatkozásokat sokszor szubjektív indokokkal
támasztják alá. Az átgondolt, hosszú távon megalapozott út
fenntartási politikára épülő útfenntartás megvalósítása az
utolsó években kezdődött meg.
A legnagyobb úthálózattal bíró hat erdőgazdaság - útfenn
tartása hatékonyságának növelése érdekében - kidolgoztatta
az úthálózatára érvényes útfenntartási rendszert.
Ezek az erdőgazdaságok objektív ismérvek alapján bizto
sítják a beavatkozások optimális sorrendjét és ezzel a költsé
gek megalapozott és hosszú távon hatékony felhasználását. A
rendszerek kidolgozásához mintegy 1000 km út száz méte
renkénti részletes állapotfelvételére és a forgalomelemzésre
támaszkodva javaslatokat tettünk az útfenntartási beavatko
zásokra és azok sürgősségére.

Az állapotra és forgalomra, valamint a beavatkozásokra
vonatkozó adatokat egy adatbankban tároltuk, amely jelenleg
még elemzésre alkalmas (időszerű) adatokat tartalmaz.

Az útfenntartási
beavatkozások költségei
Az erdészeü úthálózat fenntartásához szükséges költségek
nagyságát az adatbankra támaszkodva lehet megbecsülni. Az
elemzéshez a következő adatokra van szükségünk:
- a pályaszerkezet szerinti összes úthosszra,
- pályaszerkezetenként az állapotfenntartási munkák
mennyiségére sürgősség szerinu bontásban,
- az állapotfenntartási munkák egységáraira.
A burkolt utak megoszlását pályaszerkezet-típusonként a
teljes erdészeti úthálózaton Bogár István adataira támaszkod
va az 1. táblázatban mutatjuk be.
Az erdészeti útadatbankban rendelkezésünkre állnak azok
az adatok, amelyek alapján pályaszerkezet-típusonként meg

1. táblázat
A burkolt utak megoszlása pályaszerkezet típusonként
Pálvaszerkezet típusa

Hossza (km)

Beton

50

Aszfalt

627

Aszfaltmakadám

1 138

Kötőanyag nélküli

699

Összesen:

2 514

határozhatók a szükséges beavatkozások és a beavatkozások
sürgőssége a vizsgált hálózatrészen. Ismerve a hálózatot al
kotó utakon megépített pályaszerkezetek megoszlását, az
egész hálózaton szükséges útfenntartási beavatkozások ter
mészetes mennyisége ezek alapján meghatározható. A burko
latokkal ellátott erdészeti utakon szükséges beavatkozásokat
pályaszerkezet-típusonként sürgősség szerint a 2. táblázat
tartalmazza.
2. táblázat
Az erdészeti úthálózaton szükséges beavatkozások

Beavatkozás módja

Sür
gősség
1

Javítás

2

2

1
l

3
Összesen

Pályaszerkezet típusa
Aszfalt
Kötőanyag
makadám
nélküli
km

Aszfalt

76,5
17,5
35,1*
3,8*

96,7*
86,5*

94,0

8,0

Összesen

29,4
23,8
51,7

2

3

46,8
41,2
67,8

1

2
3

155,8

Összesen
1

2
3

Összesen
1
Felületi bevonás

M

H

6,3
27,6
33,9

153,6

168,0
224,5
228,2*
44,5
45,8*

67,1

437,0

Összesen

14,8
47,8
91,0

Összesen
Mindösszesen

2
3

3,5

Karbantartás
(A)

Karbantartás

(B)

Karbantartás

3,5

168
4 073
6 072

3356

10313

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Aszfaltsző
nyeg

1
2
3

Összesen

658,9

Felületi
bevonás

62,1

30,8

62,1

317,5

30,8
699,0

M e g j e g y z é s : a *-gal jelölt értékek magukban foglalják kétszeres felületi
bevonás esetén a kétszeres hosszt, kátyúzás és felületi bevonás
esetén pedig a kátyúzandó hosszt is a javításnál feltüntetve.

1
2
3

Összesen

Megerősítés

Összesen

1
2
3

Összesen

1779
5 551
6339
13669
17919
65 005
68270

17 919
65 005
68 270

151 194

151 194

16 538
26 775
96 938

16 538
26775
96938

140 251

140 251

27 883
49094
134 651

27 883
49 094
134 651

211 628

211 628

6010
43 884

7 060
45601
144 690

5 565

7 060
51 611
194139

49894

197361

5 565

252 810

16632
45184
15114

6 643
98 465
48 081

23275
143 649
63195

76 930

153189

230 119

146 246

34434
647 002

86 948

34434
880 196

146 246

681 436

86 948

914 630

Összesen

451,8
497,3*
140,0
145,7*

1 138,0

1611
1478
267

Összesen

(O

34,1
283,4

627,0

1
2
3

Pályaszerkezet típusa
Kötő
Aszfalt
anyag
Aszfalt
makadám nélküli
ezer Ft

Összesen

1
Megerősítés

Sür
gős
ség

összesen

104,9

Összesen

Aszfaltszőnyeg

Javítás

404,0
1

Karbantartás (C)

Beavatkozás
módja
102,1
185,2
116,7

2

3

Karbantartás (B)

3. táblázat
Az erdészeti úthálózat fenntartásának költségei

8.0

1
Karbantartás (A)

Az elvégzendő munkák egységárait (Ft/km) 3,00 m-es
burkolatszélességre vonatkoztatva, az ÉPÍTŐIPARI MŰ
SZAKI IRÁNYNORMÁK szerint áüagos körülményeket fi
gyelembe véve az 1992.1. negyedéves árszinten áfa nélküli
bruttó árakon határoztuk meg. A megerősítés költségének
meghatározásához szükséges egyenérték-vastagságot pálya
szerkezet-típusonként az út-adatbankból kivett egyenérték
vastagság területtel súlyozott áüagával számoltuk.
Az elvégzendő munkák fontosságának és besorolásán?!^
hatásait a sürgősség alapján vettük figyelembe. Munkánkban
5 éves időszakot feltételezve ezt a következőképpen végez
tük:
- 3. sürgősségnél feltételeztük, hogy az ide besorolt mun
kákat sorolás nélkül, maradéktalanul elvégzik, tehát a teljes
tervezett költséget felhasználják. Az itt jelentkező költségeket
tehát teljes egészében felhasználtnak tekinthetjük és ezért 1,0
szorzóval (100%) vettük figyelembe.
- a 2. sürgősségnél már feltételeztük a sorolás lehetőségét
azért, hogy esetenként váratlan igényeket is ki lehessen elé
gíteni, illetve az 1. sürgősségből hasonló okok miatt előre
lehessen sorolni egyes munkákat. Feltételezhetjük ezért, hogy
a kijelölt időhorizontban az ide besorolt munkáknak csak
60%-át végzik el, ezért az itt jelentkező költségeknek csak
0,6-szorosával számoltunk.

1. ábra
Javítás és karbantartás egységárai

kat ezért ebben az időhorizontban 0,3-as
szorzóval (30%) vettük figyelembe. A kapott
költségeket az 1. és 2. ábra szemlélteti.
Az erdészeti úthálózat fenntartásának
költségeit pályaszerkezet-típusonként a
szükséges beavatkozások sürgőssége szerint
a 3. táblázat tartalmazza. A táblázat összesí
tett adataira támaszkodva az elvégzendő
fenntartási munkák egy km-re jutó átlagos
költségei pályaszerkezet-típusonként a 3. áb
rán láthatok.

Megállapítások
Az egységárak értékelése alapján néhány
kézenfekvő megállapítást tehetünk:
- A javítást, amelynek egységára a legala
CZ3 Karbantartás ( A ) Q H K a r b a n t a r t á s (ll>
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csonyabb, célszerű folyamatosan elvégezni,
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mert ezzel megakadályozhatjuk a hibák elfaj ülását és a jóval költségesebb karbantartások
2. ábra
idejét későbbre halaszthatjuk.
Megerősítések egységárai
- Kötőanyag nélküli pályaszerkezetek
karbantartásánál majdnem hasonló megálla
pításra jutunk, mert itt is célszerű a karban
3000
tartás (A) változatát minden időben szükség
szerint elvégezni, lehetőleg elkerülve azt az
2500
állapotot, amikor már csak a (B) vagy (C)
2000
változattal érhetjük el céljainkat.
- Az aszfalt pályaszerkezetek karbantar
1500
tásánál a fő hangsúlyt a megelőző felületi
bevonás készítésére kell helyezni, lehetőleg
1000
elkerülve az aszfaltszőnyegezés szükséges
ségét.
Mindezeket összefoglalva célszerű a meg
előzésre fordítani a hangsúlyt, nem pedig egy
leromlott állapotot ismét rendbe tenni.
H1Ü Aszlaltmakadám (2.a)
CZTl Aszfalt
A megerősítések egységárait vizsgálva az
Ü 3 Kbtbanyag nélküli
E H Aszfaltmakadám (3.3)
előbbihez hasonló megállapításra juthatunk,
ha az aszfaltmakadám burkolatok megerősí
3. ábra
tési sürgősségéhez tartozó értékeit hasonlít
Fenntartási munkák fajlagos költségei
juk össze. Ezenkívül látható az is, hogy a
megerősítés a legdrágább művelet, amelyet
azonban esetenként nem tudunk elkerülni.
Az aszfalt pályaszerkezetek fenntartása,
mint látható, fajlagosan a legalacsonyabb a
800
valószínűsíthetően hosszabb élettartam mi
att. Az aszfaltmakadám pályaszerkezetek
versenyképességükből veszítettek az aszfalt
és a kötőanyag nélküli pályaszerkezetekkel
szemben egyaránt. Ennek okát a bitumen ár
400
robbanásával és a változaüan, viszonylag
alacsony élettartammal magyarázhatjuk.
200
Új pályaszerkezetek tervezésénél ezeket
az adatokat figyelembe véve mérlegelhetjük,
hogy adott talaj, klimatikus és forgalmi vi
szonyok között melyik pályaszerkezet terve
E 3 Aszfalt
i Aszfaltmakadám
fME3 K ö t ő a n y a g n é l k ü l
zése lesz hosszú távon és rövid távon egya
ránt a legkedvezőbb.
- az 1. sürgősséggel besorolt útszakaszok egy részét is
Az erdőgazdaságok saját úthálózatukra vonatkozó pontos
számításba kellett venni a kijelölt időhorizontban, mert indo
adatokhoz juthatnak, ha útfenntartásuk tudatossá tétele ér
kolt lehet ezeken is ebben az időszakban a szükséges munkák
dekében kidolgozzák útfenntartási tervüket és az útadatbanelvégzése. Az 1. sürgősségbe sorolt utakon végzendő munká
kot.

Neue Weinig-Automaten,
die Ihrer K o n k u r r e n z schlaflose Náchte bereiten.
Weinig eröffnet Ihnen
r,
An Michael Weinig AG, Postfach 1440, D-97934 Tauberbischofsheim,
neue Wege, Ihre Arbeit
Telefon (0) 9341/86-0,Telefax (0) 93 41-70 80
viel schneller zu tun,
Bitté senden Sie mir Informationen über...
bessere Oberfláchen zu
( 1 Profimat 23,
erreichen und wirtschaft^ • ^ d e r 230 m m breit hobelt oder profiliert, bei d e m
licher zu arbeiten. ProduBreite und Dicke des werkzieren Sie statt einfacher,
stücks und dervorschub
noch schneller einzustelbilliger Ságeware höherlen sind, der sicherer zu
wertigere Halbfertigprobedienen ist. Der durch
dukte. Bereiten Sie mit
ergonomisches Design
und k o m p a k t é Bauweise
Weinig Ihrer Konkurrenz
überzeugt.
schlaflose Náchte, bevor sie
es mit Ihnen tut! AusführProfimat 45,
liche Beschreibungen Hegen
der moderné weinig Alleskönner f ür allé, die ihr
béreit, wie diese Automaten
produkt Holz deutlich
auf w e r t e n wollen. Für Besich von den Maschinen
triebe, die von 25-450 m m
unterscheiden, mit denen
Arbeitsbreite hobeln und {
Sie bisher noch arbeiten
prof ilieren wollen. Für
alle, die eine robuste
müssen. Bitté
und bedienerfreundliche
anfordern.
Hobel- und Kehlmaschine
suchen.

O

unicontrol 6,
der unschlagbare Fensterprofi, m i t d e m ich in
einem Bruchteil der bisherigen Zeit ablángen,
schlitzen, lángsprofilieren,
Clasleisten austrennen,
ausriBf rei u m f rásen und
Sprossen fertigen kann.
Mit d e m sich mein Ausstoft vergröBert und
auch Kleinserien lukrativ
werden.

O
aufder LIGNA, in
|Hr
Hannover, 19. bis 25. Mai,
^ Halle 006, Stand 1203/1305
und 1006/1104, Halle 017, Stand 901.

weinig
bietet mehr
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StraBe:
Telefon:

Zustandig:_

PÉTERFALVI JÓZSEF

Erdészeti utak számítógéppel támogatott tervezése
Napjainkban az erdészeti útépítésben is egyre nagyobb jelentősé
get kapnak az ökológiai szempontok az ökonómiai, műszaki és
esztétikaikövetelményekmellett.Ezeketösszehangoltan figyelembe
venni csak több tervvariáns kidolgozásával és összehasonlításával
lehet, ami nagy tömegű számítás gyors elvégzését teszi szükségessé.
Ennek végrehajtására csak számítógéppel van lehetőség, ami a be
menő adatokra támaszkodva, megfelelő programok segítségével a
variációk kidolgozásának idejét elfogadható mértékűre csökkenti.
A számítógépes tervezés lehetőségeinek vizsgálatakor kezdtünk
el foglalkozni egy olyan tervezési módszer létrehozásával, ami az
előző kívánalmakon kívül, mint oktatóprogram, az egyetemi hallga
tók számára is jól bemutatja, hogyan lehet a hagyományos úttervezési eljárásoktól nem túlságosan eltávolodva számítógépes támoga
tással megteremteni a több tervezési variáció kidolgozásának lehe
tőségét, az egymásra épülő számításigényes tervműveleteknek, mint
folyamatnak a számítógépre vitelével.
Az áttervezéshez használt szoftverek mindegyike egy meghatá
rozott adatfelvételi, adatbeviteli módszert, illetve sorrendet kíván,
ezért oktatóprogramokként nem használhatók. Amennyiben ezt a
célt is el kívánjuk érni, és a hagyományos tervezési módszerhez is
közelebb álló megoldást szeretnénk megvalósítani, célszerű saját
fejlesztésű szoftvert létrehozni. Ez egyben elősegíti a programok
tesztelését és továbbfejlesztését. A tervezés menetét az ábra mutatja.
A tervezés menete

ELÖTERVEZÉS
ADATFELVÉTEL
HELYSZÍNRAJZI VONALVARIÁCIÓK
HOSSZ-SZELVÉNY VARIÁCIÓK
SZÉLESÍTÉS ÉS TÚLEMELÉS
KIFUTTATÁS SZÁMÍTÁSA
KÖZELÍTŐ FÖLDTÖMEGSZÁMÍTÁS
LEGKEDVEZŐBB VARIÁCIÓ KIVÁLASZTÁSA
KITŰZÉS ÉS BEMÉRÉS
I PONTOS TERVEZÉS I
PONTOS HOSSZ-SZELVÉNY
I TOVÁBBI MŰVELETEK I
Megegyeznek a hagyományos tervezéssel
A kitűzés előtti vonalvariációk vizsgálata elsősorban hegy- és
dombvidéki terepviszonyok mellett jelent előnyt, ahol a vonalveze
tést a terepen haladó, meghatározott emelkedővel vagy eséssel ren
delkező semleges vonal határozza meg, ezért ez lesz a tervezés
alapja. Ennek felkeresése után a geodéziai szabályokat betartva
kitűzünk egy alapsokszögvonalat, amelyről a semleges vonal pontjai
könnyen bem érhetők.
A programrendszer bemenő adatai a következők:
- a semleges vonalat kísérő sokszögmenet jellemzői (oldalhossz,
bal oldali közbezárt szög);
- a semleges vonal pontjai közötti esés vagy emelkedő százalékos
értéke;

- a semleges vonal kísérőpoligonra (alapsokszögvonalra) vonat
koztatott derékszögű összrendezői;
- a semleges vonal pontjaiban mért terephajlás, amely a később
létrehozandó digitális terepmodell alapadata.
Ezek a kiindulási adatok a domb- és hegyvidéki utak hagyomá
nyos tervezésénél használt semleges vonal térképvázlat készítésén
alapuló kétütemű tengelykitűzéssel dolgozó nyomjelzési módszer
adatfelvételétől csak annyiban térnek el, hogy mérjük a terephajlás
nagyságát is.
Célunk az, hogy ehhez a terepet nagyon jól követő vonalhoz
körívekkel, egyenesekkel és átmeneti ívekkel minél jobban igazod
junk, ami a kis tömegű és kedvező eloszlású földmunkát és ezen
keresztül a természetes környezetbe való jobb beillesztést teszi lehe
tővé. Ezeket a célokat az egyes vízszintes és magassági vonalvariá
ciók összehasonlításával tudjuk elérni.
A helyszínrajzi vonalvezetés tervezésekor a koordinátahálós tér
képen ábrázolt semleges vonalat egyenesekre és ívekre bontjuk. A
köztük elhelyezendő átmeneti íveket a program illeszti be.
A hossz-szelvény variációk tervezéséhez szükségünk van az út
tengely pontjainak közelítő magasságára, melyet a semleges vonal
pontjaiban mért terephajlásból és a pontok közötti emelkedés, illetve
esés értékéből létrehozott digitális terepmodellel a számítógép hatá
roz meg. Az így kapott magassági adatokból megrajzolhatjuk a
hossz-szelvény közelítő terepvonalát, melyhez grafikusan hozzáter
vezhetjük a pályavonalat (magassági sokszög vonalat). A megadott
egyenesek (egyenlejtésű szakaszok) és ívek (lekerekítőívek) figye
lembevételével a számításokat a gép gyorsan végrehajtja.
A variációk értékelése elsősorban a földtömegszámítás alapján
történhet meg. Ennek pontosabbá tétele céljából a szélesítés és
túlemelés kifuttatásszámítását is célszerű a számítógéppel megolda
ni. Az egyszerűsített keresztszelvények alapján egy közelítő földtö
megszámítás készül, ami lehetővé teszi a tervváltozatok összehason
lítását, illetve a kiválasztott variációban rámutat azokra a szakaszok
ra, amelyek módosításával előnyösebb megoldáshoz jutunk.
A fenti előtervezési fázisban választjuk ki a legkedvezőbb variá
ciót, amit a számítógép szolgáltatta kitűzési adatok birtokában kitű
zünk a terepen is. Ezután az egyes tengelypontok pontos magassági
bemérése és a keresztszelvények felvétele következik. Az így nyert
adatokra támaszkodva a pontos hossz-szelvény megtervezhető. A
pontos földtömegszámítást csak a pontos keresztszelvény-számító
program elkészülte után lehet használni.
A programrendszert alkotó forrásprogramok BASIC program
nyelven íródnak IBM PC-XT, AT típusú számítógépen. Futtatásuk
egymástól függetlenül és egymáshoz kapcsolódóan egyaránt lehet
séges. Minden szükséges adatbeviteli, számítási és nyomtatási lépés
program listákból választható. A nyomtatásra szánt listák nem köz
vetlenül a nyomtatóra, hanem egy LISTA fájlba kerülnek, így még
a tényleges kinyomtatás előtt a képernyőn megtekinthetők. A betáp
lált adatokat a program adatmátrixokban tárolja olyan formában,
hogy ismerve az egyes oszlopokat alkotó számok jelentését, számí
tógépes szövegszerkesztő segítségével azokban tetszőleges módosí
tásokat tehetünk. Ugyanígy szerkeszthető még nyomtatás előtt, a
LISTA fájl tartalma is. A programok használatát részletes útmutató
és az adatbevitelt megkönnyítő táblázatok segítik elő.
Eddig 10 km erdészeti utat terveztünk ezzel a módszerrel, részben
diplomatervként (6 km), részben pedig úttervezési nagygyakorlat
keretében (4 km). Figyelembe véve a hallgatók által szintvonalas
térképen végzett tesztterveket is, ez a hossz 31 km-re emelkedik.
Az itt szerzett tapasztalatok jelentősen elősegítették magának a
programrendszernek, de ezzel együtt a tervezési módszernek a tesz
telését és tökéletesítését is, amelyet a továbbiakban is folytatni
szeretnénk. Eddig a helyszínrajz, a hossz-szelvény, valamint a szé
lesítés és túlemelés kifuttatás számítását támogató programok ké
szültek el. Jelenleg az előtervezést teljessé tevő közelítő földtömeg
számítási programrész kidolgozása van folyamatban. A rendszer
egyes részei működésének pontos leírása meghaladja egy cikk terje
delmét, ezért erről a későbbiekben számolunk be.

