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AZ ERDŐRENDEZÉS 
Szentkút/ Ferenc FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI* 

Az erdőrendezés feladata többek között az, hogy feltárja azokat a lehetősé
geket, amelyek elősegítik, a következő nemzedékek érdekeinek sérelme nélkül, a 
mai népgazdasági és társadalmi igények jobb kielégítését. Az erdőrendezés fej
lesztése már régebben megkezdődött, de most van abban a szakaszban, amikor 
döntő elhatározások szükségesek. 

Az erdőgazdaság jelenlegi helyzete 

Az erdőrendezés terepi részének munkafolyamata, az állapotfelvétel és terve
zés egymásutánja és összefüggése lényegében mit sem változott azóta, amióta 
a taxáció egyáltalán létezik. A dendrometriai műszerek tökéletesedtek, a foto
grammetria bizonyos könnyítéseket hozott a mérési munkákban és némi segít
séget ad az állapot meghatározásához is. Az erdőrendezés terepi munkafolya
mata ugyanaz, mint száz éve: egyszerre vesz munka alá egy-egy adott területet 
— jelenleg egy erdőrendezési körzetet — itt minden felvételi munkát egy terepi 
idény alatt elvégez, és azután az üzemterv érvényességi időszalkától függően bi
zonyos idő múlva — ez jelenleg 10 év — újra visszatér. A munkafolyamat tehát 
időben és térben ugyanarra a területre szakaszos. Az üzemtervek országosan, 
de még egy megyén vagy erdőgazdaságon belül is különböző időben készülnek. 

Az üzemterv feldolgozási részében történt nagyobb változás. Ezt a számítás
technika tette lehetővé. A szakmán belül az erdőrendezés alkalmazott először 
számítógépet, ez lát el az üzemtervezéshez szükséges minden számítási felada
tot. A lényeges az, hogy minden üzemterv valamennyi adata benne van a szá
mítógép memóriájában. A hozadékszabályozás a régi módszerekkel történik. Az 
üzemterv bővült (néhány információval, alakban racionalizálódott. A gazdálko
dónak, illetve az ágazatvezetésnek azonban alapvetően alig ad többet, mint ré
gebben. 

A döntő lépés, 'amely a fejlesztésnek távlatot nyit, az állapot-aktualizálás 
megteremtése. Lényege olyan adatbázis létrehozása, mely.mindig aktuális szin
ten tartalmazza a magyarországi erdők összes mérőszámát és minősítését, ame
lyet az üzemtervezés és az erdőfelügyelet egyáltalán megállapít. Ehhez számító
gépre vihetővé kellett tenni az erdőfelügyelet valamennyi bizonylatát, amely 
az erdőben történt változásokat dokumentálja. A korosodás okozta változáso
kat a gép a függvényesített fatermési táblák alapján adja meg. 

Az erdőrendezés és erdőfelügyelet így még szorosabb kapcsolatba került egy
mással. Munkafolyamataik azonban eltérnek, mert az erdőfelügyelet munkája 
térben és időiben folyamatos. 

* Megvitatás végett közli a szerkesztő bizottság. 



Az erdőrendezés mai folyamatrendszerében megoldhatatlan problémák 

Az alábbiakban azokat a nehézségeket, hiányosságokat, célszerűtlenségeket 
tárgyalom, amelyek az erdőrendezés hagyományos rendszeréből, munkafolya
matának szakaszossága miatt nem küszöbölhetők ki. Ezek a következők: 

— az üzemtervek nincsenek szinkronban a népgazdasági ötéves tervekkel; 
— az ágazat és az erdőgazdaságok távlati tervezését zavarja, hogy az előírások, 

a használati lehetőségek, amelyeket az üzemterv tartalmaz, különböző idő
szakokra érvényesek; 

— az ország faproduktumának szabályozása tulajdonképpen spontán rakódik 
össze kisebb erdőterületek szabályozásának mozaikjából, s így az ágazat-
vezetés intenciói csak nagyon áttételesen érvényesülhetnek; 

— az üzemtervezés terepi része (7 hónap) sok szociálpolitikai problémával ter
hes, a munkakörülmények é s a fizikai igénybevétel miatt; 

— a szellemi és az anyagi kapacitások gazdaságtalan kihasználását jelenti, hogy 
ugyanazon szervezet két szakembere is kezeli ugyanazon erdőterületeket 
(üzemtervező, erdőfelügyelő); 

— a tervezés hatékonyságát erősen emeli az elmúlt gazdálkodás és a jelenlegi 
gazdasági környezet mélyreható ismerete, ezt az évenként máshol dolgozó 
erdőrendező természetszerűen nem szerezheti meg; 

— a tervező nem kísérheti figyelemmel tervezésének megvalósítását, a meg
valósulás nehézségeit, amely művezetési munkaelemként minden más ter
vezésnél megtalálható, s a további tervezések minőségét erősen javítja. 

A folyamatos üzemtervezés 

Az üzemtervezés lényege: erdőleltárt készíteni és a tartamosság érvényesítése 
mellett a fatermesztési feladatokat megadni és a fakitermelési lehetőségeket fel
tárni. Az üzemterv tehát kétféle információt tartalmaz: állapot- és teru-infor-
mációt. Ezek az információk, néhány termőhelyi elemre vonatkozó kivételével, 
az üzemterv érvénybe lépésének pillanatától avulni kezdenek, s bizonyos idő 
múlva teljesen elvesztik aktualitásukat, tehát meg kell őket újítani. 

A hagyományos üzemtervezés — avval, hogy tízévenként megújítja az egész 
üzemtervet — általános avulási szintet tételez fel. A valóságban azonban az 
üzemterven belüld, sőt az erdőrészleten belüli információk is különböző időben 
vesztik aktualitásukat. Vegyük szemügyre ezt a kérdést közelebbről. 

Az állapotinformáció a következő okokból avulhat el: 

— károsítás, 
— az erdőben végzett gazdálkodási műveletek, 
— az állomány jellemző paramétereinek korosodás miatti változása erősen eltér 

a fatermési függvény által számítottól. 

Károsítás után, vagy egy műveletsor végén az állapot annyira megváltozhat, 
hogy új erdőleírás készítése célszerű. Ahol hosszabb idő alatt egyik sem fordul 
elő, szintén össze kell vetni koronként a valóságot az állapot-aktualizálás ada
taival. Hogy ez milyen időközönként szükséges, azt az állomány növekedési 
erélye és a fatömeg meghatározás pontossági igénye határozza meg. Fiatal állo
mányban, gyorsan növő állományban, gazdasági erdőben gyakrabban, mint 
idősebben, lassan növőben, véderdőben. 



A tervinformáció a következő okokból avul el: 

— az előírást elvégezték, 
— lényeges változások állottak be a részlet állapotában. 

Az elvégzett előírásokat az állapot aktualizálása regisztrálja. Az újabb ter
vezés szükségessége, illetve a tervezés leghatékonyabb időpontja sokszor össze
esik az állapotinformáció megújításának idejével, sokszor azonban attól eltér. 
Előhasználat végzése után közvetlenül nem tudunk megfelelően tervezni, csak 
bizonyos idő elteltével. Előfordul tehát, hogy erdőleírás szükséges tervezés nél
kül és fordítva. 

A hagyományos üzemtervezés esetében az állapotfelvétel és a tervezés min
dig egybeesik, s az információkat nem akkor újítják meg, amikor tényleg el
avultak, hanem előbb, vagy később, a lejárat idejében. A számítástechnika al
kalmazása nélkül ez nem is lehet másképpen. 

Az előbbiekben elmondottakra, az állapot aktualizálására, a számítástechnika 
felhasználásának további lehetőségeire alapozva a következőkben felvázolom 
olyan fejlesztési modell körvonalait, amely megoldaná az előző fejezetben fel
sorolt problémákat, s az információkat mindig avulásuk pillanatában újítaná 
meg. 

A modell lényege: 

a) az üzemtervezés és az erdőfelügyelet munkafolyamatának egyesítése, 
b) az üzemterveknek országosan számítógéppel való készítése egy-egy ötéves 

tervre, tíz évre szóló szabályozás eredményeként, 
c) hosszabb időközönként egy nagyterületű erdőleltározás kontrollja szükséges, 
d) a bevezetés fokozatosan történik. 

Az egyes pontok részletezése: 
ad a) Az üzemtervezés, az erdőfelügyelet folyamatrendszereknek tekinthetők. 

Ilyetén vizsgálva őket megállapítható, hogy rendképző jellemzőik, a célok és 
a korlátozó feltételek, továbbá a munkaelemek azonosak, csupán munkafolya
mataik szerkezete és végtermékeik térnek el egymástól, tehát nincs elvi aka
dálya a két rendszer egyesítésének. Az üzemtervi információk megújítása jó
részt akkor aktuális, amikor a felügyeleti vonatkozások is helyszínelést tesznek 
szükségessé. A kettő összekapcsolása kézenfekvő annál is inkább, mert a fel
vett adatok azonos rendszerűek, s ugyanabba az adatbázisba kerülnek. A lényeg 
tehát: az üzemtervezési munkát időben és térben folyamatossá kell tenni, vagyis 
egy bizonyos — a mai felügyeleti területnél kisebb területen — egy szakember 
látja el az üzemtervezői és erdőfelügyeleti feladatokat. Ennek gazdaságosságát, 
a tervezés hatékonyságára, a szociálpolitikai problémákra való jótékony hatását 
nem kell külön bizonygatni. 

ad b) Az állapotaktualizálás naprakészen tudja hozni az üzemterv erdőleltár 
részét. A tervelőírások — megújításuk aktuálissá válásakor — kerülnek be az 
adatbázisba. A számítógépben benn van az aktuális állapot és az akkor aktuá
lis összes előírás. Az üzemterv ezekből az adatokból számítástechnikai úton elő
állítható. 

Ezek előrebocsátása után javasolom a következőket: Az üzemtervek egy-egy 
ötéves tervre készüljenek. A hozadékszabályozás 10 évre szóljon. A tervezés 
mindenkoron a következő hozadékszabályozás időszakára legyen érvényes. Ez 
10—14 évre való tervezést jelent. A hozadékszabályozás döntései programozha-



tók, amit a számítógép is elvégezhet. Igy bekerülhetnek kézi módszerekkel szá
mításba nem vehető, de lényeges elemek. (Értékes fafajok használatának a nö-
vedékükhöz mért előírása, az állományok méretességének tekintetbe vétele, 
valamennyi vágásérettségi csoport bevonása a szabályozásba a mai módszernél 
jobb prognosztizált f atom éggel stb.) A gép több szabályozási változatot is ké
pezhetne. A szabályozás országosan is, de bármely egységre elvégezhető. Alkal
mazni lehetne az ágazatvezetés részéről a modern döntés-elméleti módszereket 
is. A tízévi szabályozás alapján megadható összességében használati módonként 
és fafajonként az ötévi előírás. Az erdőrészlet mélységű előírásoknál két kate
gória lenne: egy az adott ötéves tervben feltétlenül elvégzendő és egy olyan 
kategória, amelyből a gazdálkodó válogathat. Az elsőbe kerülnének a felvétel
kor ilyennek ítélt erdőrészletek, s valamennyi olyan erdőrészlet, amely már 
benn volt egy előbbi szabályozásban, és nem folyt benne használat. 

Tehát minden ötödik évben lenne egy-egy tízéves szabályozás, az akkor ér
vényes összes előírást tekintetbe véve. Ez egyben biztosíték arra is, hogy az 
üzemterv érvénybe lépése után aktuálissá vált tervezéseknek legrosszabb eset
ben nem kilenc, hanem csak négy évet kell várniuk, hogy előírássá váljanak. 

Az üzemtervezéshez szükséges mellékmunkákat (talajvizsgálat, mérés, sza
batosabb fatömeg meghatározás) természetesen szintén el kell végezni egy-egy 
erdőrészletben az állapotfelvétellel együtt. Az alaptérkép így fokozatosan egé
szül ki és rugalmasan követi az élet változásait. Feltétlenül biztosítani kell bár
mely változás azonnali érvényesítését az adatbázisban. 

A javasolt üzemtervezési modell különböző időmegtakarításokat tartalmaz: 
először a terület nagyobb részén az erdőrészlet megközelítését és helyszínelését 
két alkalom (felügyelet és üzemtervezés) helyett csak egy alkalommal kell el
végezni, másodszor tíz év alatt a hagyományos módszerrel minden erdőrészle-
tet egyszer üzemterveznd kellett, a javasolt modellben nem minden erdőrészlet 
kerül tíz év alatt helyszínelésre. Ez a megtakarítás lehetővé teszi az értéket 
képviselő állományok fatömegének a fatermési tábláknál pontosabb megha
tározását a rudas kortól kezdve, a rendkívül gyors szögszámláló próbás eljárással. 

Az új munkafolyamatok új belső szervezetet követelnének az erdőrendező
ségeknél, a mai kirendeltség — felügyelőség szervezet helyett. Ez lehetne terü
leti alapokra helyezett, vagy a területi és funkcionális munkaelosztás ötvözete. 

Az ötéves tervek előkészítése szempontjáéból ajánlatos lenne egy évvel előbb 
egy provizórikus üzemtervet készíteni, az utolsó év teljesítéseit előlegezve az 
éves tervekből. 

ad c) A számítástechnikai módszerből (kódolásból, adatrögzítésből) óhatatla
nul adódó hibákat helyileg a tervező-felügyelő szakember észreveszi és javító
bizonylatokkal korrigálja. Mégis szükségesnek tartom az országos erdővagyon 
ellenőrzését bizonyos nagyobb időközönként (15 év, vagy ennél hosszabb) nagy
területű erdőleltározással. Az a szakembercsoport, amelyik ezt végezné, alkal
mas lenne arra, hogy a közbenső időben oly munkákkal foglalkozzék, amelyek 
a fatermési tábla adataink pontosítását célozzák (gondolok itt például a hozadék
szabályozás alapját képező növedékadatok pontosabb meghatározására). 

ad d) A javaslat bevezetésének alapfeltétele az állapotaktualizálás gördülé
keny, az elviselhető hibahatárokon belüli működése. Ez után már fokozatosan 
megkezdhető az egyesített üzemtervező-felügyelői folyamatrendszer. Feltétlenül 
szükségesnek látom — mintegy próbaüzemelésként — először csak néhány erdő
rendezőségnél bevezetni, és ott sem az egész területre. Egy-egy üzemtervre vo
natkozóan akkor a legcélszerűbb a javaslat szerinti, ötéves tervre vonatkozó 
üzemtervet először elkészíteni, ha 



— a hagyományos üzemterv érvényessége legkorábban az új típusú üzemterv 
életbe lépése után 5 évvel jár le, 

— előző 1—5 éve a rendezés már az egyesített folyamatrendszerben dolgozik. 

Feladatok, információ-készítés 

Az erdőrendezésnek szakmai kutatási feladatai részint az előbbi javaslat 
megvalósításához kapcsolódnak, részint attól függetlenek. A javaslattal kap
csolatos feladatok: 

— meghatározandó a leghatékonyabb tervezési időpont előhasználat vonatko
zásában, a legutóbbi belenyúláshoz viszonyítva, állománytípusonként és kor
osztályonként; 

— meghatározandók állománytípusonként, korosztályonként és elsődleges cé
lonként az állományfelvételek maximális időszakaszai, előírás nélküli állo
mányokban ; 

— megvizsgálandó, miként lehet alkalmazni az operációkutatás módszereit a 
hozadékszabályozásban és esetleg egyéb erdőrendezési vonatkozásban; 

— kialakítandók a hozadékszabályozás gépi programjai, a nagyobb területű 
szabályozás gazdálkodókra történő lebontásának módszerei; 

— kialakítandó az ötéves tervet egy évvel megelőző provizórikus üzemtervezés 
módszere. 

A javaslattól független kutatási irányok és információ bővítés lehetőségei: 

— a mainál biztosabb és egyszerűbb azonosító rendszer kialakítása (tulajdon
képpen az 1977-ben bevezetett új községkódrendszer már az első lépés 
effelé), evvel kapcsolatban megvizsgálandó a koordinátás erdőrészlet jelölés 
bevezetésének lehetősége; 

— az állapot aktualizálás során rendkívül nagy és sokrétű adatbázis jön létre, 
ennek a költséges információhalmaznak gazdaságos hasznosítása a szakmá
nak egyik elsőrendű feladata: meghatározandók tehát azok a programok, 
illetőleg táblák, amelyek részint hathatósan segítik a kutatást, részint az 
eddiginél megalapozottabbá, gyorsabbá teszik a gazdasági döntéseket bár
mely szinten; 

•— a reális alapokon nyugvó távlati tervezéshez létre kell hozni a terv-aktuali
zálást, tehát egy olyan szimulációs rendszert, mely prognosztizálja a terve-

, zéseket hosszú távra; 
— az üzemtervek a jövőben a mainál több információt kell adjanak a kiter

melendő faanyag további hasznosíthatóságára vonatkozóan méret és minőség 
dolgában. A fafaj onkénti összf a tömegen kívül lényeges annak méretcsopor
tonkénti eloszlása. Ki kell dolgozni olyan minőségre utaló állományparamé
tereket, melyek a kitermelésre előírt faanyag ipari felhasználhatóságára 
utalnak, s aránylag egyszerű módszerekkel megállapíthatók. 

A leírt feladatok megoldására legmegfelelőbbnek kutatási, számítástechnikai, 
gyakorlati szakemberekből álló (nem nagy létszámú!) munkacsoportok létreho
zását tartom. « 

Befejezésül annyit: a számítástechnika rendkívül drága. Az ágazat köteles
sége, hogy alkalmazását gazdaságossá tegye, mert ma még nem az. K i kell be
lőle hozni mindazt a sok lehetőséget és előnyt, amely benne van. Csak rajtunk 
múlik, hogy profitáljunk belőle. Javaslatom is kis adalék ehhez az igyekezethez. 


