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Az esemény
Az erdészeti útügy jelentôs
eseménye, hogy az FVM Erdé-
szeti Hivatal megjelentette az
Erdészeti Utak Tervezési Irány-
elveit. Ezek az irányelvek
nagyban hozzájárulhatnak ah-
hoz, hogy az erdészeti utak ter-
vezôi és az építési hatóságok
azonosan tudjanak megítélni
mûszaki megoldásokat és
problémákat. Ezzel elkerülhe-
tôk a mûszaki megoldásokról
folytatott viták, a tervezés és az
engedélyezés összefüggô fo-
lyamata zavartalanabbá válhat.

Fontos azért is az EUTI ki-
adása, mert az erdészeti utak
tervezésével nemcsak erdô-
mérnökök foglalkoznak, ha-
nem más, részben szakirányú
képzettséggel rendelkezô
mérnökök is, akik mûszaki
irányelvek hiányában a közu-
takra vonatkozó tervezési el-
veket és szabályokat alkal-
mazzák. Az irányelvek meg-
jelenésével már nem lehet hi-
vatkozni ennek hiányára.

Mi tette szükségessé az
irányelvek megjelentetését?
Az erdészeti utak létesítése az 1990-es
évek eleje óta a társadalmi kritikák ke-
reszttüzébe került. Fôként a természetvé-
delem oldaláról hangzottak el olyan ész-
revételek, hogy az erdészeti utakat egyol-
dalú technokrata szemlélettel tervezik és
késôbb ugyanilyen szemlélettel építik
meg. A tervezés alapját az Erdészeti Utak
Tervezési Irányelvei szabták meg, amely-
nek alkalmazását a MÉM Erdészeti és Fa-
ipari Hivatal Erdészeti Fôosztálya 62.
408/1/1981. sz. határozatával rendelte el.
Ez az adott korszak mûszaki színvonalá-
nak és igényeinek megfelelô tervezési el-
veket foglalta össze. Az 1990-es évek elsô
felében megszûntek az erdészeti útépíté-
sek, aminek számos következménye kö-
zül az egyik, hogy az EUTI is a feledés ho-
mályába merült.

Az 1990-es évek további változásai (az
ismételten meginduló költségvetési támo-
gatások, az építési engedélyezési eljárás
szabályainak megváltozása) hatására az
erdészeti útépítések ismét megindultak
életre keltve magát az erdészeti útügyet

is. A tervezôknek és az építési hatóság-
nak a kezében nem volt egy olyan elfoga-
dott útmutató, amely alapján az erdészeti
utak terveit el lehetett volna készíteni, il-
letve az engedélyezôk sem tudták felmér-
ni, hogy az engedélyezésre benyújtott ter-
vek mûszaki tartalma megfelelô-e. Az
1990-es évek közepén ezért egy munka-
csoport alakult az Erdészeti Utak Terve-
zési Irányelveinek átdolgozására.

A jogszabályi háttér
Az erdôrôl és az erdô védelmérôl szóló
1996. évi LIV. törvény és a végrehajtására
kiadott 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 9.
sz. melléklete megállapítja az erdészeti
magánút tervezésének, valamint az erdé-
szeti hatósági engedély kiadásának felté-
teleit, így az engedélyezési terv és terv-
részletek tartalmi és formai követelmé-
nyeit a minisztérium által kiadott Erdésze-
ti Utak Tervezési Irányelvei tartalmazzák.

Az EUTI kidolgozásánál
követett alapelvek

Az alapelvek kidolgozására alakult a
munkacsoportnak az erdészeti útügyet
az erdôfeltárás rendszerébe illesztve, az

új tudományos eredmények
felhasználásával, a ter-
mészetközeli, többcélú erdô-
gazdálkodás feltételeinek és
az ökológia igényeknek meg-
felelôen kellett kidolgozni.

A kidolgozás közben a
mûszaki paraméterek megál-
lapításánál az alábbi alapel-
vekhez ragaszkodtunk:

• arányosság elve, ami
szerint az igénybevétel nagy-
ságát, a szolgáltatási színvo-
nal iránti igényt és a mûszaki
paraméterek összhangját kell
biztosítani,

• állékonyság elve, amely a
mûszaki biztonságot fejezi ki,

• fenntarthatóság elve,
amely a környezetvédelem
szempontjából fontos hosszú
távú megoldásokat részesíti
elônyben,

• anyagfelhasználás elve,
ami az etikus anyagfelhasz-
nálást határozza meg (pl.: pá-
lyaszerkezet tervezésénél).

Az EUTI ezáltal mûszaki
irányelveket foglal össze, alap-

elveiben a természetközeli, többcélú er-
dôgazdálkodás igényeit figyelembe véve.

Az EUTI belsô felépítése
Az EUTI hat fô fejezetre tagolódik:

• Általános elôírások
• Feltáróutak tervezési elôírásai
• Kiszállító utak tervezési irányelvei
• A földmû és pálya állékonysága
• Új pályaszerkezetek és a megerôsí-

tés tervezése
• Útkorszerûsítések
Az általános elôírások célja, hogy kije-

lölje az erdészeti utak helyét a ter-
mészetközeli, többcélú erdôgazdálko-
dást szolgáló erdôfeltárás fogalomköré-
be. Ennek érdekében bemutatja a
feltáróhálózat tagolódását, a feltárási
koncepciókat, rögzíti az erdészeti utak
fogalmát és meghúzza a határt az útépí-
tés és a nem útépítés jellegû szállítópá-
lyák között, meghatározza az erdészeti
utak osztályba sorolását. Ennek az a je-
lentôsége, hogy az erdészeti utak ezáltal
elhatárolhatók a spontán kialakult vagy
kialakított csapásoktól, dûlôutaktól, ame-
lyek joggal váltják ki a természetvédelem
iránt érzékeny polgárok elmarasztaló kri-
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tikáját. Ebben a fejezetben fogalmazód-
nak meg azok az általános tervezési elô-
írások, amelyek megalapozzák a mûsza-
ki peremfeltételeket. (Ez a fejezet jelent-
hetné a kapcsolatot a feltáróhálózat ter-
vezésére vonatkozó irányelvek és az út-
tervezési irányelvek között.)

A feltáróutak tervezési elôírásai feje-
zet foglalja össze a fô feltáróhálózatot al-
kotó utakra vonatkozó tervezési elôírá-
sokat. Tárgyalja az út vízszintes és ma-
gassági vonalvezetésének tervezési elô-
írásait a gépjármû mozgás dinamikájá-
nak és geometriájának, valamint a veze-
téspszichológiai hatásoknak megfelelô-
en. Ezeknek a szempontoknak a figye-
lembevétele az utak teljesítôképességét
és a forgalom biztonságát szolgálja. A
keresztszelvények kialakításánál a forga-
lombiztonság és az igénybevett útpászta
közötti kompromisszum jelenik meg.
Fontos része ennek a fejezetnek a vízel-
vezetés tervezésére vonatkozó alfejezet,
amely javaslatokat fogalmaz meg az új
elosztó szemléletû vízelvezetés megte-
remtésére. A fejezet további részei az út-
tartozékok, a csomópontok és üzemi lé-
tesítmények tervezési elveit foglalja
össze. A fejezetet a tervfázisok és a terv
kötelezô munkarészei zárják le.

A kiszállítóutak tervezési elôírásait
összefoglaló fejezet az erdészeti útépí-
tésben egy új hálózati elem tervezésére
ad irányelveket. A hálózati hierarchia
legalsó fokán álló hálózati
elemek tervezésére eddig
még nem rendelkeztünk ter-
vezési irányelvekkel, azokat
a feltáróutak tervezési alapel-
vei szerint kellett megtervez-
ni. Ez sem történt meg, ha-
nem építésüket általában
spontán alapelvek szerint
egyéni módszerekkel hajtot-
ták végre. Ezeket az „utakat”
a szakzsargon különbözô el-
nevezéssel illette (dózerút
stb.). Megjelenésükben ezek
az utak jelentôsen károsítot-
ták a környezetet, az erózió
forrásai, a mélyutak kezde-
ményei voltak, jelentôs föld-
feleslegük a pászta szélessé-
gét növelte és az állékonysá-
got csökkentette. Járhatósá-
guk még annyira sem volt
biztosított, mint az irányel-
vekben most megfogalmazott
paraméterekkel megépülô
kiszállítóutak. Ezek a csapás-
nak, dûlôútnak tekinthetô
„pályák” méltán  váltják ki a
természetvédelem elmarasz-

taló kritikáját. Mivel egyes domb- és
hegyvidéki erdôgazdaságok területén a
fô feltáróhálózat végleges formája kiala-
kulóban van, a jövôben ezeket az uta-
kat a termôterülettel összekötô hálózati
elemek építése várható. Nem engedhe-
tô meg éppen ezért, hogy az erdô tala-
ját olyan látszólagos mûszaki megoldá-
sokkal károsítsuk, amelyek nem méltók
az erdôgazdálkodáshoz és az erdômér-
nöki tevékenységhez. Az irányelvek ki-
dolgozásakor megfogalmazott arányos-
ság elve szerint a hálózatnak azokon a
szakaszain (a hajszálereken), ahol a tel-
jesítôképesség, a szolgáltatási színvonal
iránti igény és a forgalom nagysága azt
megengedi, alapelveiben más tervezési
alapelveket kell megfogalmazni. Mivel
ezeknek az utaknak a fogalma alapve-
tôen a fakitermelés idôszakában csú-
csosodik ki, személyforgalmat legfel-
jebb az üzemirányítás gerjeszt, hálózat-
ban betöltött helyük miatt általában rö-
videk, a technikai minimumot nem a
tervezési sebesség függvényében, ha-
nem a használhatóság korlátaiban kell
meghatározni. Fogalmazhatunk úgy is,
hogy a tervezési sebesség „lépésben”,
mint ahogy azt például a svéd elôírások
is megfogalmazzák. Ennek eredménye,
hogy a minimálisan tervezhetô ívek su-
garát a technikai minimum (a mérték-
adó gépjármû vagy szerelvény fordulá-
si sugara) határozza meg. A lépésben

haladó jármûvek esetében a forgalmi
sáv szélessége lecsökkenthetô. A két
forgalmisávos kiszállítóutakon feltéte-
lezhetô, hogy a jármûvek találkozása-
kor az egyik leáll és a másik így halad el
mellette. Amennyiben ezeknek az utak-
nak a vízelvezetését járható, illetve szi-
várgóval kombinált folyókával alakítjuk
ki, a mûszelvény szélessége tovább
csökkenthetô.

Az irányelvekben külön fejezet foglal-
kozik a földmû és pálya állékonyságá-
nak kérdésével. A pászta szélességének
csökkentése, a földfelesleg minimalizá-
lása és a földmû állékonyságának együt-
tes biztosítása, a gyakran egymásnak el-
lentmondó igények összehangolása a
tervezô feladata. A burkolt utak pálya-
szerkezete csak akkor fogja szerepét –
különösebb útfenntartási beavatkozások
nélkül – a tervezett élettartam végéig be-
tölteni, ha a földmû teherbírása megfele-
lô. Amennyiben nem tudjuk biztosítani a
pályaszerkezet tervezésekor feltételezett
földmû-teherbírást, akkor a pályaszerke-
zet idô elôtt tönkremegy. Ez önmagában
is jelentôs anyagi kár, amit még növel-
nek az elkerülhetô útfenntartási és a
megnövekedô forgalmi költségek.

Az új pályaszerkezetek és a megerô-
sítések tervezése szintén elviekben új
felfogást tükröz. Egyrészrôl a tervezés
folyamatát három szakaszra – mérete-
zésre, felépítés-tervezésre és fenntartási

igények elemzésére – bontja.
A méretezéshez megadja a
tervezési paraméterek meg-
határozásának módját, majd
ismerteti a pályaszerkezet fel-
építésének elveit. A pálya-
szerkezet variációk közül azt
a megoldást célszerû kivá-
lasztani, amelynek fenntartási
igénye az adott forgalmi, idô-
járási és talajadottságok kö-
zött a lehetô legkedvezôbb
lesz. A fejezet második része
a pályaszerkezet megerôsíté-
sének tervezésével foglalko-
zik. Minden pályaszerkezet
egyszer eléri az építéskor
megvalósított (nem a terve-
zéskor elképzelt) élettartamá-
nak végét. Ekkor egy elhasz-
nálódott értéket kell pótolni,
ami közgazdaságilag a beru-
házások fogalomkörébe tar-
tozik. Mûszaki szempontból
ez azt jelenti, hogy a pálya-
szerkezetet egy elôre feltéte-
lezett élettartamra ismét új ál-
lapotba hozzuk. Ebbôl követ-
kezik, hogy ezekre a beavat-
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kozásokra a beruházással összefüggô
szabályoknak kellene érvényesülni.
Amennyiben a pályaszerkezet helyreál-
lítása csak a járhatóságot növeli és az
nem egy méretezéssel bizonyított réteg-
vastagsággal történik, akkor ugyanez a
beavatkozás a felújítás kategóriába so-
rolandó. A fejezet tájékoztatást ad a be-
ruházásokat alátámasztó tervezésre.

Az útkorszerûsítések címû utolsó fe-
jezet az útkorszerûsítések fogalmát rög-
zíti. Összefoglalja azokat a különleges
elôírásokat, amelyek csak az útkorsze-
rûsítések tervezésére vonatkoznak. Az
erdôfeltárásban útkorszerûsítések csak
ritkán fordulhatnak elô, mert egy átgon-
dolt feltáróhálózat-tervezés után arra
nincs szükség. A fokozatos kiépítés és a
pályaszerkezet-megerôsítés sorolható
ebbe a fogalomba, amelynek tervezési
elôírásait a korábbi fejezetek értelem-
szerûen tartalmazzák.

Záró gondolatok
Az Erdészeti Utak Tervezési Irányelvei
hangsúlyozottan a mûszaki kérdésekre
adja meg a választ úgy, hogy közben az
erdôgazdálkodással szemben támasz-
tott követelményeket és feltételeket
messzemenôen figyelembe veszi.

Természetesen az EUTI megjelenése
önmagában még nem jelenti azt, hogy
az erdészeti utak tervezése és a tervek
engedélyezése rövid idôn belül szakma-
ilag és etikailag egyaránt rendezett álla-
potokat alakít ki. Ehhez az kell, hogy a
tervezôk ne az irányelvekben foglalta-
kat másolják szolgai módon, hanem is-
merve az erdôt és az erdôgazdálkodást,
az erdészeti utakat az ökológiai rend-
szer igényeinek figyelembevételével
alakítsák ki. (Ez felveti a tervezési jogo-
sultság kérdését.) Fontos lenne az is,
hogy azok a szakemberek, akik az erdé-
szeti útügy területén dolgoznak, megis-
merjék az erdôfeltárás teljes körének
legújabb kutatási eredményeit, valamint
azokat a mûszaki fejlesztési eredménye-
ket is, amelyek lehetôséget adnak a
kedvezôtlen hatások mérséklésére. Er-
dészeti útjaink csak akkor elégíthetik ki
a korszerû követelményeket, ha a terve-
ket ezzel a szemlélettel készíti el a terve-
zô, az engedélyezô hatóság engedélyé-
ben kötelezôvé teszi a terv szerinti meg-
valósulást, a forgalomba helyezési eljá-
rás közben a tervezô bevonásával vizs-
gálja annak megvalósulását, továbbá
megvizsgálja azt, hogy a megépült út
mûszaki tartalma (építési minôsége) is
megfelel-e az elvárható mûszaki színvo-
nalnak. (Ez utóbbi feltételnek az eldön-
tése csak akkor valósulhat meg végte-

lenbe nyúló viták nélkül, ha az erdésze-
ti utak építési minôsítésére is megszüle-
tik egy olyan elôírás, melynek alapján a
beruházó megkötheti a kivitelezésre a
szerzôdéseket, valamint az építési ható-
ság is meg tudja ítélni az építési minôsé-
get és dönthet a támogatás kifizetésérôl.
Célszerû lenne tehát a teljes erdészeti
útügy rendszerszemléletû áttekintése és
az összefüggések ismeretében az erdô-
feltárás ügyének rendezése.

Nyomatékosan hangsúlyozni kell,
hogy az erdészeti útépítéseket a költ-
ségvetés támogatja. Ez a támogatás nem
szolgál egyéb célt, minthogy a termé-
szetvédelem, a környezetvédelem és a
társadalom igényeit is figyelembe vevô
erdészeti utak építésének többletköltsé-
geit fedezze és ezáltal az ezeknek meg-

felelô erdészeti utak létesüljenek. A tár-
sadalom impulzívabb természetvédôi
szemében ezek az utak a természetrom-
bolás példaképei, pedig talán nem is az
erdészeti utak, hanem a csapások, dû-
lôutak ellen tiltakoznak tudat alatt, egy
kalap alá véve azokat az erdészeti utak-
kal. Nem engedhetjük meg azt, hogy
mûszakilag elfogadhatatlan, környezet-
károsító és természetromboló létesít-
ménnyel az erdôfeltárás és az erdészeti
útépítés ügyét ismét tönkretegyük.

Az Erdészeti Utak Tervezési Irányel-
veinek forgatását ajánljuk mindenki-
nek, aki az erdészeti utakkal foglalko-
zik, és amely beszerezhetô az Állami Er-
dészeti Szolgálat budapesti központjá-
ban, valamint annak területi Igazgatósá-
gainál.

Az ÉSZAKERDÔ Rt. rendezte a Lilla-
füredi Állami Erdei Vasút Napját.

A Magyar Közlekedési Közmûvelôdé-
séért Alapítvány kezdeményezésére
1995. évtôl tartják a
„Kisvasút Napja”
program sorozatot,
melynek célja a kisva-
sutak megmentése,
bemutatása, népsze-
rûsítése. A rendez-
vény alkalmat ad arra
is, hogy a vendégek
megismerkedjenek a
környék nevezetessé-
geivel, fôbb látnivaló-
ival. Ez alkalommal
m e g e m l é k e z t e k

Kandó Kálmán Valtellina vasút villamo-
sításának 100. évfordulójáról és a C–50
motormozdony üzembeállításának 50
éves évfordulójáról.

Az IPOLYERDÔ Rt. a Kárpát-meden-
cei kisvasutak napjai rendezvénysoro-
zat keretében tartotta a Királyréti Erdei
Vasút Napját.

Egész napos kiállítások, bemutatók:

• „Az erdô felfe-
dezése” – az Ipoly
Erdô Rt. Királyréti
Erdészetének tanös-
vénye, Királyrét Né-
pi mesterségek be-
mutatása és kipró-
bálása a Kacár ta-
nya szervezésében
– Királyréti vasútál-
lomás

• Molnár Rezsô
V a s ú t m o d e l l e z ô
Szakkör kiállítása –

DINP Királyréti Oktatóközpontja
• „Magyarország kisvasútjai” fotóki-

állítás a Vasúttörténeti Alapítvány gyûj-
teményébôl – Kastélyhotel Királyrét
eseményeit láthatták a megjelentek.

Kisvasutak napja

Fotó: EGERERDÔ


