
1. értékelési szint
A. Faállomány-összetétel

A faállomány-összetétel egyes ele-
meinek (õshonos állományalkotó,
termõhelyhonos elegy, idegenhonos,
idegenhonos agresszív, termõhely-
idegen és nemesített fafajok száma,
ill. elegyaránya) értelmezéséhez kü-
lön elfogadott táblázatok állnak már
rendelkezésre (lásd pl. Magyarország
erdészeti tájai, ill. az újabb Az egyes
termõhelytípus-változatokon alkal-
mazható célállományok c. kiadvá-
nyokat).

B. Faállomány-szerkezet
Az értékeléshez használt indikáto-

rok: az alsó és a felsõ lombkoronaszint
záródásának átlaga, a lombkoronaszint
záródásának minõsítése és mintázata, a
korszerkezet, az elegyedés módja, az
eredet, a keletkezés módja, valamint
ajánlottan a méretes élõ- és holtfa je-
lenléte.

C. Cserjeszint
A cserjeszint borítása és mintázata,

továbbá ajánlottan az idegenhonos, ill.
agresszív idegenhonos fa- és/vagy cser-
jefajok jelenléte a cserjeszintben a vizs-
gálandó indikátorok.

D. Károsítás
Mindazon károsításokat, melyek em-

beri hatás révén lépnek fel, és a termé-
szetesség egyes elemeiben tetten érhetõ-
ek, természetességet csökkentõ tényezõ-
nek tekintjük, és fellépésük arányában
pontozunk. Ezek a következõk: fakiter-
melés kéregsebzései, a korona imissziós
károsítása, a talaj károsítása, vad által
okozott kár, egyéb károsodások.

2. értékelési szint
A 2. értékelési szintben az egyes kri-

tériumokon (faállomány-összetétel, fa-
állomány-szerkezet, cserjeszint, károsí-
tás) belül vetjük össze az oda tartozó in-
dikátorokat, s ezek súlyozásával kapjuk
meg a kritérium összesített természetes-
ségi mutatóját. Az 1. és 2. értékelési
szintben – terjedelmi okok miatt – az
üzemtervi adatforrásokat, a természe-
tesség szempontjából történõ értelme-
zésüket, pontozásukat, ill. súlyozásu-
kat, a számítás menetét nem közöljük.

3. értékelési szint
A 3. értékelési szintben a kritériuma-

inkat vetjük össze, súlyozásukkal kap-
juk az erdõrészlet természetességi mu-
tatóját, aminek részleteit itt bemutatjuk.
Az egyes kritériumok (A, B, C, D) nor-

mált értékeit szorozzuk (súlyozzuk) a
táblázat megfelelõ adataival, majd az
eredményeket összegezve kapjuk az er-
dõrészlet természetességét.

Az erdõrészlet természetességi
mutatója = (35xA% + 35xB% + 15xC%
+ 15xD%) / 100

A fentiek szerinti, a teljes hazai erdõ-
takaróra (a teljes erdõállomány adattár-
ra) elvégezhetõ értékelés módszerét
elõször 2005 nyarán egyeztettük az ak-
kori ÁESZ központ munkatársaival. A
következõ, javított változatot 2006 au-
gusztusában küldtük el, amely haszná-
latának elõkészítését (a módszer algo-
ritmizálását) a központ munkatársai el
is kezdték. Az adattárba való bevezetés
késõbb elakadt, újabb egyeztetés után –
már tekintettel az új erdõtörvényre is –
2009 júniusában álltunk elõ a módszer
újabb verziójával, remélve, hogy a gya-
korlat irányában utat találunk.

Örömmel tájékoztatjuk az erdészszak-
ma képviselõit és minden szakmánkkal
szimpatizáló magán- és jogi személyt,
hogy az egységes, osztatlan erdõmér-
nökképzés visszaállításáért folytatott tö-
rekvéseink sikerrel zárultak.

Az elmúlt napokban az oktatási mi-
niszter rendeletben tette közzé az er-
dõmérnöki szak Képzési és Kimeneti
Követelményeit (KKK), majd a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
jóváhagyta a szakindítási kérelmün-
ket.

A 2010/2011. tanévtõl az erdõ-
mérnöki szak újra ötéves képzés-
ként indulhat. Ezzel a következõ tan-
évtõl az oktatást a 200 éves hagyo-
mány alapján kialakult ökológiai-mû-
szaki-ökonómiai hármas egységben
kezdhetjük meg. Tantervünket a szak-
ma javaslatainak figyelembevételével a
közeljövõben véglegesítjük. Az oktatá-
si minisztérium javaslataival összhang-
ban, jövõbeni legfõbb törekvésünk az
elitképzés irányába elmozdulni, ami a
felvételi követelmények fokozatos
emelését is jelenti. Meggyõzõdésünk,

hogy a szakma társadalmi megbecsülé-
séhez, felemelkedéséhez ezzel járulha-
tunk hozzá, ezzel kell hozzájárulnunk.

Ugyanakkor tudatában vagyunk
annak, hogy a képzés minõségének
javítása, az oklevél rangjának emelése
megfelelõ középiskolai elõképzett-
séggel és intelligenciával rendelkezõ
felvételizõk nélkül elképzelhetetlen.
Az erdõmérnökképzés több európai
fórumon elhangzott általános válsága
közepette, az erdõmérnöki szakra je-
lentkezõ Európa-szerte csökkenõ
hallgatói létszám ismeretében nem kis
kihívás a felvételizõk megnyerése e
szép szakma mûvelésére. Ebben fo-
kozottan számítunk a szakmai szerve-
zetek segítségére, arra, hogy ki-ki mû-
ködési helyén, tevékenységi terüle-
tén, helyi ismereteit és kapcsolatait ki-
használva segítségünkre lesz a szak-
ma népszerûsítésében a középiskolá-
sok és szülõk körében. Azon kevés
szakok közé tartozunk, amelyek még
mindig országos beiskolázást végez-
hetnek, ennek elõnyeit ki kell hasz-
nálnunk.

Bízunk abban, hogy a jövõben a ter-
mészet iránt érdeklõdõ fiatalok felisme-
rik és kihasználják az osztatlan erdõ-
mérnökképzés elõnyeit, többek között
azt, hogy az érettségi vizsga után öt-
éves, megszakítás nélküli képzésre
nyernek felvételt, a mesterszakkal
egyenértékû (régen egyetemi szintû)
oklevelet kapnak tanulmányaik sikeres
befejezését követõen, miközben nem
kell még egyszer felvételi eljárást kez-
deményezniük. Nem utolsósorban pe-
dig, a munkaerõpiac igényeinek megfe-
lelõ számú tervezett hallgatói létszám
következtében a végzettek elhelyezke-
dési lehetõségei kiválóak. 

Az erdõmérnökképzés történetének
e sikeres mérföldkövét elérve és most
már elõretekintve, még egyszer köszö-
netünket fejezzük ki az erdészszakma
minden képviselõjének azért az áldoza-
tos munkáért, amellyel az erdészeti fel-
sõoktatás színvonalas folytatásában az
Erdõmérnöki Kar segítségére voltak.

Jó szerencsét, üdv az erdésznek!
Prof. Dr. Náhlik András 
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