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Németország az elmúlt év végén
megkapta a brüsszeli jóváhagyást a
magyar erdészeti informatikai
twinning projektre és ez év tava-
szán a program kezdetét vette.

Mi a Twinning?
A Phare-program az a pénzügyi esz-
közrendszer, amellyel az Európai Unió
támogatóan felkészíti a kelet-közép-
európai országokat a csatlakozásra. Az
egyik lényeges intézkedéssorozat itt a
belépési partnerség (Twinning), amely
egy tagország és egy csatlakozni kívá-
nó ország hatóságai között jöhet létre.
Egy twinning projekt keretében egy
tagországbeli szakértôt rendelnek ki
hosszú távra, 1-3 évre a fogadó ország
valamely hatóságához. Itt olyan ta-
pasztalt köztisztviselôrôl vagy közal-
kalmazottról lehet szó, aki szakterüle-
tén túlmenôen szervezési és kapcsolat-
teremtési képességekkel bír. E kiren-
delt szakértôt számos rövid távra meg-
hívott más szakértôk segítik, ôk a tag-
országban vagy a fogadó országban
néhány napos vagy hetes tanácsadás-
sal, illetve képzéssel járulnak hozzá a
projekt sikeréhez. A program koordi-
nációját olyan projektvezetô látja el,
aki rendszerint a partnerkapcsolatra lé-
pô egyik államigazgatási szerv állomá-
nyában van.

A twinning program legjelentôsebb
területe a mezôgazdaság, hiszen a kö-
zösségi vívmányok majd fele az agrári-
umra vonatkozik. Az Unión belül az il-
letékes német szövetségi minisztérium
(BMVEL),  a fogyasztóvédelmi, élelmi-
szerbiztonsági és mezôgazdasági ügyek
gazdájaként  a szûkebb értelemben vett
mezôgazdaságon túlmenô vezetô sze-
repet visz a twinning programok világá-
ban.

Az erdészeti informatikai rendszer
kimunkálását célzó projekttel új fejezet
kezdôdik ebben a twinning-világban,
hiszen ez az elsô olyan európai twin-
ning program, amely az erdészetet cé-
lozza meg. Németország és Magyaror-
szág mellett projektpartnerként szere-
pet vállal Ausztria is. Az alábbiakban
bepillantást engedünk a most indult
program célkitûzéseibe.

Célok
A legfôbb cél a magyarországi erdészet
felkészítése a csatlakozásra, a meglévô
információs rendszer modernizálásával,
illetve a pénzügyi-jogi háttérnek az eu-
rópai joganyag szerinti megfeleltetésé-
vel. A magyar jogszabályok, igazgatási
eljárások és az információtechnológia
szintén hozzáidomítandók az európai
gyakorlathoz. A projekt egyik fontos
célkitûzése az informatikai komponen-
seknek a GIS földrajzi informatikai
rendszer meghonosításával megvalósu-
ló térinformatikai alapokra helyezése,
azaz a meglévô számítástechnikai hát-
tér közelítése a legfejlettebb európai
szinthez.  

A projekt végrehajtása egy a BMVEL
vezetésével megvalósuló német-osztrák
konzorcium és a magyarországi Állami
Erdészeti Szolgálat kezében van.  Az
ÁESZ, amely maga nem folytat gazdál-
kodási szerepet, a hazai erdôk legfôbb
igazgatási szerve, egyszersmind az álla-
mi erôgazdálkodás ellenôrzô szerve. A
szövetségi minisztériumon kívül a kö-
vetkezô erdôigazgatási szervek mûköd-
nek még közre támogatóan: a bajor, a
brandenburgi, a hesseni, a rajna-pfalzi
és az alsó-szászországi tartományi igaz-
gatási hatóság számos helyi mezôgaz-
dasági kamara társaságában. Az osztrák
projektpartner egy állami tulajdonú er-
dészeti profillal rendelkezô részvény-

társaság, az Österreichische Bundes-
forte AG.

A magyarországi erdészet 
helyzete Németországból 

nézve  
Az 1,7 millió hektárra kiterjedô magyar-
országi erdôk az ország területének
19%-át jelentik, ennyiben az egyik leg-
kevésbé erdôsített kelet-közép-európai
országról van szó. A társországokhoz
képest további magyar sajátosság a
lombos erdô 85 százalékos dominanci-
ája. Ezen belül a hazai, ôshonosnak te-
kinthetô fafajok aránya 55 százalék. Míg
az erdészet korábban meglehetôsen
egyoldalúan fakitermelésre irányult, ma
már a többi erôfunkció is méltó szerep-
hez jut. Ez idô szerint az erdôk mintegy
80 százaléka szolgál elsôsorban fater-
melési célokat, és 20 százalékuk irányul
a többi funkció teljesítésére, így minde-
nekelôtt az erdôk védôfunkciójának ki-
teljesítésére. 

A második világháború befejezése
óta a magyarországi erdôállomány so-
kat gyarapodott: 1950 és 1996 között
mintegy félmillió hektárral. Ugyanak-
kor továbbra is számottevô az erdôtele-
pítés: egyedül a 2000. évben 10 000
hektár került sorra.  A mintegy 700-800
ezer hektár nagyságúra tehetô gyenge
termôhelyi adottságokkal rendelkezô

Németország támogatja Magyaror-
szágot az európai integrációban

Az elsô erdészeti Twinning projekt megkezdôdött
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és ezért kevéssé kihasznált földfelület
mint potenciális erdôtelepítési terület
jön számításba. 

Az 1989-es politikai fordulat óta
nagy horderejû változások következtek
be az erdôgazdálkodásban. A föld ma-
gánkézbe juttatása eredményeképpen
ma az erdôk 40 százaléka magánosoké,
szemben az 1989-es 1 százalékkal. A
magyar közigazgatásban az erdôkért
legfelsô szintû erdészeti hatóságként a
Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium felelôs. Az igazgatási és költ-
ségvetési állami feladatokat az Állami
Erdészeti Szolgálat látja el, budapesti
székhellyel és 10 regionális igazgató-
sággal. Az állami erdôk mûvelése 22 ál-
lami erdôgazdaság kezében van.  Ezek
olyan részvénytársaságok, amelyekben
a magyar állam az egyedüli tulajdonos.

Az európai csatlakozás 
keltette kihívások

Európai szinten nem létezik szoros érte-
lemben vett közösségi erdészeti politi-
ka. Csak kevés közösségi szabályozás
vonatkozik közvetlenül az erdészeti
szektorra. Ezek a következôk:

• Közösségi szabályozás védi az er-
dôt a levegôszennyezéstôl (3528/86) és
tûztôl (2158/92).

• Közös európai informatikai és kom-
munikációs rendszer bevezetését hatá-
rozta el a 1615/89 számú jogszabály.

• Az 1257/99 számú közösségi jog-
szabály arról rendelkezik, hogy a vidék-
fejlesztést elô kell segíteni az európai
mezôgazdasági kiegyenlítô- és garancia-
alap (European Agricultural Guidance
and Guarantee Fund) igénybevételével.

• Ezeken túlmenôen egyes közössé-
gi politikák érintik az erdészeti szektort,

pl. A 92/43/EG számú Európa tanácsi
irányelv a természeti élôhelyek, a vadon
élô állatok és növények  védelmérôl.

Ezek az elôírások, másokkal egyetem-
ben fontos szerepet játszanak majd a ma-
gyar erdészeti információs rendszer átter-
vezésében. A német és osztrák szakér-
tôknek a twinning projekt keretében le-
hetôségük nyílik arra, hogy tapasztalatai-
kat átvigyék erre a területre, ugyanakkor
a projekt megvalósítása során szerzett ta-
pasztalatok minden bizonnyal hasznosít-
hatóak lesznek a tagországok kiküldô
igazgatási szervei számára is.

A projekt tervezett lefutása 
és tartalma 

A projekt általános megközelítése ab-
ban áll, hogy egy olyan információs
rendszert fejlesszünk ki közös erôfeszí-
téssel, amely megoldásokat kínál az
ÁESZ sajátos szükségleteire. Szó sincs
tehát egy futó osztrák vagy német rend-
szer átvételérôl, hanem egy meglévô in-
formációtechnológiai rendszer átterve-
zése van napirenden. A tagállamokban
mûködô megoldások afféle rendelke-
zésre álló szerszámosládaként fungál-
nak majd, azok kerülnek közülük tény-
leges felhasználásra, amelyek meggyor-
síthatják a fejlôdést. Kedvezô esetben
az ÁESZ számára kimunkált megoldá-
sok utat találnak majd a tagországok fej-
lesztési elképzeléseibe is – ezzel láttat-
ható a kiküldô szervezetek érdekeltsé-
ge a projektben. A projekt tartalmi célja
az ÁESZ belsô üzleti folyamatainak
mérlegre tétele, dokumentálása és adott
esetben a közösségi szabályozással va-
ló kiegészítôleges összhangba hozatala.

A partnerek megegyeztek abban,
hogy a projekt munkanyelve az angol
lesz, ehhez alkalomszerûen hivatásos

kommunikációs szakemberek segítsé-
gét vesszük majd igénybe. A rövid távú
szakértôk egy része beszél magyarul, ez
nagymértékben meggyorsíthatja a mun-
kafolyamatot. Az ÁESZ belsô folyamatai
közül az alábbiakat vesszük górcsô alá:

– Erdôleltár és erdôtervezés
– Az erdôfelügyelôségek feladatle-

írása
– Erdészeti statisztika
– A támogatások pénzügyi lebonyo-

lítása
– Állapot- és kár-monitoring
– Tûzvédelem
– A nemzeti számlák körében az er-

dôk értékelésének kidolgozása
Ami az egyes üzleti folyamatok és hi-

vatali eljárások feldolgozását illeti, a pri-
oritást élvezô esetekben a feladat a fo-
lyamatok elemzô feltérképezésétôl az al-
kalmazkodási folyamatot érintô javasla-
tokon át a számítástechnikai támogatás
megvalósításáig terjed.  A prioritást nem
élvezô eljárásrendek esetében csupán az
elôkészítést végezzük el: megvizsgáljuk
az illetô üzleti folyamat európai össz-
hangjának fokát, dokumentáljuk ezt,
majd adott esetben javaslatot teszünk az
eljárás kiegészítôleges áttervezésére. A
megvalósítás azonban már a projekt le-
futását követô idôszakra marad.

A projekt lépései
A jogi adaptálás

A fennálló magyar szabályozást
összehasonlítjuk az erdôket érintô kö-
zösségi joganyaggal. A tagországok sa-
ját belsô szabályozása itt háttér-infor-
mációként szolgál.  Minden átvilágított
jogterület az alábbi eredmények egyi-
kéhez vezet:

• Ekvivalens
• Kiegészítendô
• Ellentmondó
• Hiányzó
Mindenütt, ahol a kimenetel nem

„ekvivalens”, ott javaslatot teszünk a ha-
zai joganyag módosítására. 

Folyamatelemzés
Az üzleti-igazgatási folyamatok átter-

vezésére rendelkezésre álló módszerta-
ni fegyvertár egésze szóba jöhet az
ÁESZ számottevô funkciómegvalósítá-
sainak vizsgálatakor. Az elsô lépésben
megfogalmazódik a funkciómegvalósí-
tás számára kitûzhetô cél, majd megne-
vezzük a felhasználásra kerülô mód-
szert. A Szolgálat belsô folyamatait ezu-
tán a fennálló joganyag és a belsô ren-
delkezések fényében kielemezzük. Az
elemzés eredményét összevetjük az EU
normák által elgondolható állapottal.
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Így maguk az igazgatási folyamatok is
besorolhatók lesznek ugyanannak a
négy, fent ábrázolt kimenetel (ekviva-
lens, kiegészítendô, ellentmondó, hi-
ányzó) valamelyikébe. Míg a joganyag
csak a logikai megfelelés szempontjá-
ból vizsgálandó, addig az üzleti-igazga-
tási folyamatok értékelésekor már a ha-
tékonyság szempontjára is tekintettel
kell lenni. Javaslatainkat e bôvített
összefüggésben tesszük majd meg.

Az új számítástechnikai rendszer
meghatározása

Az új integrált rendszer a meglévô ala-
pokon épül, nyitott lesz a további bôví-
tésre. Elôször a meglévô megoldások fel-
térképezésére van szükség, majd az ÁESZ
statútuma (feladat-meghatározása) alap-
ján megfogalmazhatók lesznek a szüksé-
ges bôvítések mind a szoftverek tekinte-
tében, mind pedig a hardver platform te-
kintetében. A hosszú távú stratégia kiala-
kítása mellett a komponensek rövid távú
tervezésére is szükség lesz. E rövid távú
tervezômunka a hardver és alapszoftver
tenderkiírásába torkollik. A beszerzés a
projekt keretében valósul meg.

A tenderkiírás
A meghozott döntések alapján a pro-

jektmegvalósítás miatt szükségessé váló
hardver és szoftver beszerzésre kerül.
Az EU-konform rendelkezések szerint
történô közbeszerzésben az illetékes le-
bonyolító szervvel való együttmûkö-
désben a teljes erdészeti igazgatás új in-
formációtechnológiai alapra kerül. A
tenderkiírás a következôt tartalmazza:

• Az ÁESZ központi gépei
• Budapest és a 10 igazgatóság gépei
• A GIS szoftver
• A rendszerbe állított szoftverek
• A gépre még nem vitt analóg

térképkártyák digitalizálása.
E projektkomponens célja az, hogy

az új rendszerkörnyezet a felhasználó
számára kialakítható és tesztelhetô le-
gyen. A teljes kialakítás elôképeként a
végleges rendszerkörnyezet a központ-
ban és kiválasztott regionális helyszíne-
ken felépül és rendszerbe áll. A kivá-
lasztott helyszíneken túlmenôen a teljes
rendszer kialakítása – a tenderered-
mény függvényében – esetleg még a
projekt során, de legkésôbb kevéssel
azt követôen megvalósul.

Az új számítástechnikai megoldá-
sok kifejlesztése

• Földrajzi információs rendszer
(GIS). A projekt keretén belül hozott
stratégiai döntéseknek megfelelôen egy

olyan GIS szoftver jön létre, amely tá-
mogatja a térképészeti feladatokat,
gyûjti és összeköti mindazokat az alap-
adatokat, amelyek az igazgatási folya-
matok során keletkeznek. A meglévô
térképészeti rendszer, amely egy vi-
szonylag kisméretû és ezért bizonytalan
jövôjûnek tekintett hazai rendszerház
szellemi terméke, megszûnik. A vi-
szonylag jelentôs adatállományt, így az
erdôállomány mintegy negyven száza-
lékára rúgó digitálisan feldolgozott kár-
tyákat, az új rendszer átveszi. Az új GIS
egyben fontos elôfeltétele annak, hogy
a szintén fejlesztés alatt álló kataszteri
rendszerhez kapcsolódni lehessen. A
kataszteri rendszer térképészeti adatait
importálni fogjuk. A kártyák közti eset-
legesen jelentôs összehangolási igényt
a rendszer messzemenôen felgyorsítja.
A projekt végére az új alkalmazást
üzemképes termékként lehet majd az
ÁESZ felhasználóinak átadni. Közbe-
szerzési eljárást írunk ki a a magyar er-
dôterület 60 százalékának megfelelô
analóg térképek digitalizálására. A pro-
jekt keretében meghatározzuk a digita-
lizálás eljárásait és minôségbiztosítási
kritériumait, részterületeken belül pe-
dig el is kezdjük a megvalósítást. A digi-
talizálást az ÁESZ illetékesei gondozzák
majd a tendernyertes cég elôrehaladá-
sának függvényében.

• A legfontosabb igazgatási folyama-
tok informatizálása. A fô folyamatok a
következô eljárásokat tartalmazzák 

– Erdôleltár és erdôtervezés
– A felügyelôségek hatósági munkája
– Pénzügyek és támogatások
– Statisztika
Ezeket a folyamatelemzés eredmé-

nyeképpen mind új platformra helyez-

zük. A többi eljárás a meglévô platfor-
mon fut tovább, ám legkésôbb a projekt
befejeztét követôen mind migrálásra
kerülnek. Az hogy az egyik eljárás átter-
vezésére még a projekt keretében kerül
sor, másokéra pedig csak azt követôen,
annak volt a függvénye, hogy mi az ille-
tô eljárásnak a súlya a projektben. Egy-
felôl igyekeznünk kell az áttervezést
gazdaságos módon megoldani, másfe-
lôl és alapvetôen pedig a megbízható-
ságot tartjuk szem elôtt. Terveink sze-
rint egy magasan integrált fejlôdôképes
rendszer jön létre, ami meggyorsítja a
fejlesztési- és tesztperiódus átfutási ide-
jét. A számítástechnikai fejlesztések
esetében oly gyakran elôforduló elégte-
len dokumentálást mi a folyamatfejlesz-
tés ilyen módszerével szeretnénk meg-
elôzni. E projektlépés elvégzésével egy
robusztus számítástechnikai megoldás
áll majd rendelkezésre, ami hátrama-
rad, az annyi, hogy a szoftvert vala-
mennyi felhasználó számára installálni,
illetve meglévô operációs rendszereik
számára adaptálni kell majd. A tagálla-
mokból érkezô szakértôk és az ÁESZ il-
letékesei közti szoros együttmûködés
alapján reálisan remélni lehet, hogy az
új informatikai rendszer telepítése rend-
ben megtörténik majd.

• Adathozzáférés, illetve kapcsoló-
dás más államigazgatási egységekhez

E kapcsolódásokat feltérképezzük és
dokumentáljuk. A felhasználókkal
egyeztetve biztosítjuk a kétirányú adat-
áramlást az erdészeti informatikai rend-
szer és az államigazgatás egyéb szervei
között.  Itt nem feltétlenül online adat-
lehívásra gondolunk, hanem megálla-
podáson alapuló adatátadásra. Így pél-
dául a Központi Statisztikai Hivatal szá-
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mára elôre meghatározott idôszakok-
ban kimutatások küldhetôk elôre elké-
szített szerkezetben, a KSH közvetlen
hozzáférése itt nem kecsegtet semmifé-
le adatfeldolgozásbeli elônnyel. A köz-
igazgatás szervei közül fontos további
partnerek a földhivatalok, az európai és
állami támogatásokat folyósító szervek,
a természetvédelmi igazgatás, és a ka-
tasztrófavédelem. Ebben a projektkom-
ponensben az a célkitûzés, hogy a társ-
szervekkel egyeztetett és tesztelt mó-
don az adatáramlás bejáratott csatornáit
hozzuk létre.

• Az ÁESZ munkatársainak tovább-
képzése

E továbbképzés nagy része megvaló-
sul az informatikai rendszer kifejlesztése
kapcsán a  külföldi szakértôkkel folyta-
tott szoros párbeszéd során. A tréning ré-
sze az is, hogy a jövôbeli kezelô személy-
zet tanulmányúton vesz részt Németor-
szág és Ausztria megfelelô közigazgatási
egységeiben.  Ezzel a projekt kulcsembe-
rei abba a helyzetbe kerülnek, hogy a
megvalósításal párhuzamosan mûködtet-

ni tudják majd az új informatikai rend-
szert annak bevezetett módszereivel és
eszközeivel egyetemben. Az ÁESZ mun-
katársai számára, akik a rendszert hasz-
nálják és kiszolgálják, továbbképzési tré-
ninget tervezünk. A képzés segédanya-
gai, a képzési koncepció ellenôrzése il-
letve a felhasználók igényeihez alakítása
mind a helyi igazgatóságokra elôterve-
zett tesztfázisban valósulnak meg.

Kitekintés
A twinning mûfaj elsô tisztán erdészeti
projektje nagy kihívás a német és osztrák
erdészet számára, a sikeres projektbefeje-
zés egyik hozadéka kompetenciájuk na-
gyobb európai elismerése lesz. Ennyiben
tehát nemcsak a csatlakozni kívánó ked-
vezményezett ország, hanem a twinning
tagországok is elônyösebb pozícióba jut-
nak. A németországi tartományok együtt-
mûködése, valamint a nemzetek közötti
együttmûködés azt jelenti, hogy a
résztvevôk intenzívebben foglalkoznak
az európai joganyaggal, illetve annak át-
ültetésével egy csatlakozni kívánó or-
szágban. Ez mind a szakértôk, mind pe-

dig az ôket kiküldô intézmények számára
fontos szakmai tapasztalatok megszerzé-
sével jár együtt. Ez magyarázza, miért volt
olyan egyértelmû a német és osztrák álla-
mi támogatás minden munkaadó részérôl
az amúgy nem jelentéktelen szakmai erô-
forrásokat lekötô projekt számára. 

Az országaink közti hagyományos jó
kapcsolat most a szakigazgatás szintjén
erôsödik tovább. Joggal reméljük, hogy
a projekt sikeresen zárul majd és ezzel
jó alapot nyújt az országaink közti szo-
ros együttmûködés megszilárdításához.
Az erdészetben egy ilyen további
együttmûködési terület lehetne a ma-
gánszektorbeli erdôbirtokosok számára
nyújtandó tanácsadás és más, még en-
nél is szélesebb üzleti szolgáltatások ki-
fejlesztése. Mint ismeretes, számos ok
együtthatásaképpen manapság csekély
a magánbirtokosok hajlandósága arra,
hogy önkéntes társulásokban nagyobb
erdôterület mûvelésére szövetkezze-
nek. Ezen a területen Németországnak
és Ausztriának jelentôs tapasztalatai
halmozódtak fel.  

Fordította: dr. Kelen András

Az ernyôs felújítóvágás
további hátrányos és 

elônyös tulajdonságai
Az egyenletes bontáson alapuló ernyôs
felújítóvágás egyik hátránya, hogy egy-
korú, többé-kevésbé elegyetlen állomá-
nyokat eredményez a természetes vi-
szonyokhoz hasonlítva (Roth 1935,
Jablánczy 1956, Majer 1982). Egykorú,
elegyetlen állományokban viszont
megnô az abiotikus (jég- és hótörés,
széldöntés, tûz) és biotikus (elsôsorban
rovar-okozta) károsodások veszélye.
Erre elsôk között Kaán Károly (1903,
1904) hívja fel a figyelmet: az „elegyet-
len és teljesen egykorú állabok ... létjo-
ga a természetességgel ellenkezik” eze-
ken „elsôsorban a természet bosszúlja
meg magát”. Roth (1920, 1923) hasonló
véleményen van: „A mindenütt szapo-
rodó egykoru, elegyetlen állományok-
ban – amelyek ellentálló erejét a termé-
szetellenes helyzet megtörte – felütötték

fejüket a károsítók.” „A végig egyforma
erdô minden egyes részén azonos vi-
szonyokat talál a károsító, ha azok fej-
lôdésének kedveznek, akkor a fejlôdés
lehetôségei jóformán határtalanok.”
Kelle Arthur (1923) cikkében pedig a
következôt olvashatjuk: „a rovarok elle-
ni védekezésben elsô helyen áll a meg-
felelô fafaj kiválasztása és a helyes gaz-
dasági módok alkalmazása; ezt követi
fontosságában a hasznos állatok mun-
kájára támaszkodó biológiai védekezés
és ha mindennek ellenére a kedvezô
idôjárás miatt a káros rovarok mégis el-
szaporodnának, a rovartani ismeretek-
re támaszkodó technikai védekezés.”
(aláhúzás: Tobisch) 

Az egyenletes bontáson alapuló fo-
kozatos (ernyôs) felújítóvágás kedve-
zôtlen tulajdonsága az is, hogy jófor-
mán egyetlen makktermésre alapoz
(Roth 1916, 1935, Jablánczy 1956a,
1956b, Szappanos 1967, Majer 1982).
Ez a felújítás sikerességét bizonytalanná

teszi, mert amennyiben a felújítás alatt
érô állományt valamilyen nagymértékû
abiotikus vagy biotikus okok miatt be-
következô kár éri, az újulat (vagy a bô-
séges makktermés) döntô többsége el-
veszhet (amint ez némely esetben való-
ban be is következett ld. Mátyás 1961,
Boda 1999). Ez a kockázat annál ki-
sebb, minél több makktermést tud az
erdész a felújítás szolgálatába állítani,
azaz minél jobban elnyújtja a felújítási
idôszakot. A hosszú felújítási idô ellen
az újulat ökológiai igényei mellett to-
vábbi érv lehet, hogy alkalmazása ese-
tén az anyaállomány minôsége lazább
záródás esetén a fattyúhajtások követ-
keztében romlik. Szappanos (1967) ez-
zel a kérdéssel is részletesen foglalko-
zott. Mérési eredményei alapján megál-
lapította, hogy még 31 %-os záródás
mellett sem jelennek meg fattyúhajtá-
sok a törzs alsó részén, ezért még eb-
ben az esetben sem veszélyeztetik a II.
osztályú fûrészrönk minôségét. Egy év-
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