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A 2009. évi XXXVII. törvény (továb-
biakban: Evt.) 7. § (1) alapján az er-
dõket a bennük található erdei élet-
közösség természetességi állapota
szerint – aszerint, hogy a természe-
tes folyamatok és a korábbi erdõ-
gazdálkodás együttes hatására ki-
alakult, vagy kialakított állapotuk
mennyire áll közel a termõhelynek
megfelelõ természetes erdõtársu-
láshoz – el kell különíteni.

Amint azt 2009. november 20-án ki-
adott tájékoztatónkban már írtuk, az er-
dészeti hatóság az erdõk természetessé-
gi állapotba történõ besorolását az Evt.
által elõírt szempontok és a 153/2009.
FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 65. §
(1) alapján, az Országos Erdõállomány
Adattár (továbbiakban: Adattár) adatai-
nak felhasználásával, elvégezte. Ennek
segítségével vált megvalósíthatóvá,
hogy külön szabályozás vonatkozzon a
természetes állapotokat jobban és a ke-
vésbé megközelítõ erdõrészletekre. Ez
jelentõs, a természetvédelmi szempon-
tokat jobban elõtérbe helyezõ változta-
tásnak tekinthetõ az eddigi szabályo-
záshoz képest.

Az erdõgazdálkodók és a szakirányí-
tók az illetékes erdészeti hatóság kiren-
deltségein tájékozódhatnak az erdõrész-
leteik természetességi állapotára vonat-
kozó adatairól. Az erdészeti hatóság ál-
tal, az adattári adatok felhasználásával
megállapított természetességi állapot fe-
lülvizsgálatát a Vhr. 65. § (3) bekezdése
alapján – az erdõtervben szereplõ faállo-
mány-leírás módosításának kezdemé-
nyezése mellett – 2010. december 31-ig
kérelmezhetik az erdõgazdálkodók.

A természetesség megállapítására
vonatkozó fontosabb szabályok

Az erdészeti hatóság, követve az Evt.
szövegét, az Adattár adatai közül azokat
vette alapul a besorolás folyamán, ame-
lyek leginkább meghatározzák, hogy az
erdõrészlet mennyire közelíti meg a ter-
mészetes állapotokat. Ezek közül ki-
emelt jelentõségû az erdészeti tájhonos,
a tájidegen, és az intenzíven terjedõ fa-
fajok területalapú elegyaránya, a fafajok
eredete és az erdõ elegyessége.

Azon erdõ természetességi állapotát,
amelynek faállománya átmenetileg hi-
ányzik (például üres vágásterület), a
Vhr. 2. § (1) szerint, a véghasználat elõt-

ti, illetve a kipusz-
tult faállomány jel-
lemzõi alapján ál-
lapítja meg az er-
dészeti hatóság.
Ennek felülvizsgá-
latára a sikeres er-
dõsítést követõen
kerül sor.

A törvény meg-
fogalmaz olyan
szempontokat is,
melyek Adattár
adatai alapján nem
állapíthatóak meg,
például, hogy az
erdõ az adott ter-
mõhelyen a boly-
gatatlan erdõk ter-
mészetes szerkeze-
tét, dinamikáját mu-
tatja-e. Amennyi-
ben olyan kérdéses
eset merül fel – fõ-
leg természetes,
természetszerû és
származékerdõk
elkülönítése foly-
tán –, amikor a ter-
mészetességi álla-
pot meghatározá-

sához az adattári adatok nem nyújtanak
egyértelmû támpontot, helyszíni felül-
vizsgálat válhat szükségessé.

Ennek egyik oka, hogy az Adattárban
szereplõ adatok megváltozhatnak a tíz
éves erdõtervezési ciklus során. Emel-
lett több olyan, a természetességet befo-
lyásoló szempont, adat van, ami vagy
nem szerepel a hatósági nyilvántartás-
ban, vagy meghatározása túl szubjektív
ahhoz, hogy csak számszerû adatok
alapján eldönthetõ lenne. Ezért nyújt a
jogszabály lehetõséget az erdõgazdál-
kodók számára, hogy kérelmezzék er-
dõrészletük – hatóság által megállapított
– természetességi kategóriájának felül-
vizsgálatát. Emellett a körzeti erdõterve-
zés során az erdõtervezõ is felülvizsgál-
hatja, helyszíni vizsgálata alapján, saját
döntési körében az Adattárban nyilván-
tartott természetességi állapotot. A vál-
toztatásról a tervezési folyamat tárgyalá-
sain, vagy az erdõterv-határozatból érte-
sülhetnek az érintettek.

Az erdõk természetességi állapota
nem csak tudományos, statisztikai adat,
az Evt. több esetben is eltérõ szabályo-
zást ír elõ a különféle természetességi
állapotú erdõk esetében. Ezek közül a
legfontosabb jogszabályi megkötés,
hogy az erdõgazdálkodási tevékenysé-
geket úgy kell végezni, hogy annak kö-
vetkeztében az erdõk természetességi
állapota ne romoljon. Behatárolja a te-
rületen folytatható gazdálkodás lehetõ-
ségeit, az állami erdõk forgalomképes-
ségét, ezen túlmenõen hatással lehet a
szomszédos erdõkben telepíthetõ fák
fajainak megválasztására.
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Besorolás természetesség szerint
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Nem ér a nevem
Húsz év szerkesztõi munkám után –
talán egy kicsit késõn – közlöm az ol-
vasókkal, hogy nem vagyok azo-
nos azzal a karikaturistával, aki kü-
lönféle sajtótermékekben olykor or-
denáré rajzaival háborítja fel a jóérzé-
sû olvasókat.
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