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Az erdőfeltárási alaptervek revíziója 
C O R N I D E S G Y Ö R G Y 

A fakitermeléssel kezdődő és a faanyagnak a felvevőhelyekre juttatásával 
befejeződő fahasználati munkák területén az elmúlt két évtized alatt jelentős vál
tozás következett be : a kézi munkák és a fogaterő munkájának nagy részét a 
gépek vették át. A gépek alkalmazása természetszerűleg új követelményeket tá
maszt a fahasználati munkák elvégzését előkészítő tevékenységgel szemben. A 
múltban kellő mennyiségben rendelkezésre állott emberi munkaerő és főleg 
idegen fogaterő esetében csak minimális előzetes tervező s szervező munkára volt 
szükség. A gépek munkábaállítása ezzel szemben — beszerzési költségük s üze
meltetési körülményeik folytán — igen alapos ilyen irányú tevékenységet követel 
meg, mégpedig három fő vonatkozásban: 

a gépekhez biztosítani kell a megfelelő volumenű munkaterületet (termelés
koncentrálás), 
lehetővé kell tenni a gépeknek a munkaterületre való gyors és biztonságos 
odajutását (feltárás), 
meg kell szervezni a gépek munkaterületi mozgását a különböző munkafázi
sok közti összhang megteremtésével (munkahelyi szervezés). 

Ha ez a három pontba foglalt tervező-szervező munka nem előzi meg gépeink 
munkábaállítását, akkor kihasználtságuk kedvezőtlenné válnék, kevés lesz a tény
legesen hasznos üzemórájuk, alacsonyak lesznek teljesítményeik s magasak az 
önköltségeik. Ezek a tények együttesen pedig feltétlenül azt okozzák, hogy 
a gépesítéssel nem tudjuk nyújtani a várt s szükséges segítséget erdőgazdaságaink 
mondhatni egyik legsúlyosabb problémájához, a fahasználati munkák kellő idő
beni, megfelelő minőségű és gazdaságos elvégzéséhez. 

A fahasználati munkákkal jelenleg háromfajta tervezés foglalkozik: 

1. az erdőrendezőségek üzemtervei, 
2. az ERDŐTERV által készített feltárási tervek, 
3. az erdőgazdaságok fahasználati tervei. 

1. Az üzemtervek 

A z üzemtervek 1953-tól kezdve 10 évre érvényes időtartammal készültek és 
készülnek, mégpedig az 1966. évi néhány erdészeti szintű üzemtervezési munká
tól eltekintve, községhatáronként. Az üzemtervekben a fatermelési munkák mun
katerületeinek kijelölése, a fatermelési előírások összeállítása a múltban mond
hatni csak a részletes erdőleírás biológiai jellegű adataira támaszkodva történt. 
Ez bizonyos fokig természetes is, hiszen üzemterveink nagy százaléka akkor 
készült, amikor a gépek alkalmazásával összefüggő műszaki szempontok a gépe
sítettség alacsony foka következtében még nem kerültek előtérbe. Megállapít
ható azonban, hogy a gépesítéssel jelentkező műszaki igények a községhatáros 
üzemtervezés keretein belül ki sem elégíthetők. Ezért is feltétlenül helyes az 
erdészeti szintű üzemtervezésre való törekvés, amely ebből a szempontból már 
lényegesen kedvezőbb helyzetet teremtene. 



2. Az erdőfeltárási alaptervek 

Az erdőfeltárási alaptervek az ország egyes anyagmozgatási szempontból ki
alakított tájegységeire (nem egy-egy erdőgazdaság területére) készülnek, 1956/57 
óta kettős céllal. Az erdőterületek egészére szóló úthálózat megadásával vala
mennyi erdőgazdasági munkához szükséges erdőfeltárás céltudatos keresztülvi
telét kívánják elősegíteni ezek a tervek. Egyes utaknak a teljes hálózatból való 
kiemelésével, mint közeljövőre szóló építési feladat megjelölésével viszont a fa-
használat, azon belül is elsősorban a gépesített faanyagmozgatás problémáinak 
megoldásához kíván alapot, támpontokat nyújtani a tervezés. 

A teljes hálózat megtervezéséhez szükséges alapadatok lényegileg adottak: 
az üzemtervek részletes erdőleírásai és a térképek. Nem mondható azonban ez a 
közeljövőre szóló útépítési tervek összeállításával kapcsolatban. A községhatáros 
üzemtervezés következtében ugyanis nincs a tájegység egész területére azonos 
időszakra érvényes fatermelési előírás. 

Ezért a feltárási tervek összeállítása során az egyes utakra a közeljövőben 
gravitáló és azokon leszállítandó fatömegek meghatározásakor a véghasználati 
előírások helyett a vágásérettségi mutatókra kell támaszkodni, az előhasználatok 
mértékét pedig meglehetősen durva becslésekkel kell asztal mellett megállapí
tani. A vágásérettségi mutatókból való előrevetítés azonban a jelen viszonyok 
közt sok, jövőre vonatkozó bizonytalanságot rejt magában. Az egyes szomszédos, 
viszonylag kis erdőterületek különböző időpontokban összeállított üzemtervei 
ugyanis a fejlődésnek, s részben a helyi adottságoknak megfelelően változó vá-
gáskor-vágásérettség szemlélettel készültek s a hozamszabályozás egy-egy község 
határain belül történt. Ennek következtében a vágásérettségi mutatók alapján 
meghatározott fatömeg-értékek és az érvényes, valamint a jövőben érvénybe lépő 
üzemtervek véghasználatra előírt fatömegei közt lényeges eltérések adódnak és 
adódhatnak. Ugyancsak jelentős eltolódásokat eredményezhet az előhasználatok 
fenti becslési módja is. 

A fatömegmeghatározás e pontatlanságai következtében a feltárási tervek
nek a fatömeg-adatokkal összefüggő egyéb munkarészei — gazdaságossági számí
tások, vasúti rakodók, fagyártmányüzemek fejlesztési tervei stb. — ennek meg
felelően szintén bizonytalanok. A fahasználati területek helyének, mennyiségé
nek azonos időtartamra történő rögzítése hiányában több más műszaki jellegű 
tervezési munka gyakorlatilag el sem végezhető. 

3. Erdőgazdasági fahasználati tervek 

Erdőgazdasági szintű fahasználati tervként a legutóbbi időkig csak az egy-
egy évre érvényes favágatási tervek készültek. Ezek a tervek, mint ismeretes, a 
különböző időszakokra érvényes üzemtervek fatermelési előírásai alapján, illetve 
azok keretei közt egy adott évre határozták meg az erdőgazdaságok fatermelési 
feladatait. 

A fahasználati tervek perspektivikus végrehajtását hivatottak elősegíteni az 
elmúlt évben első ízben összeállított erdőgazdasági szintű s a népgazdasági terve
zési ciklussal azonos időtartamra érvényes ötéves fahasználati tervek. Az öt év 
alatt kitermelendő összes fatömeget fafaj-bontásban megadó e tervek szolgálnak 
most alapul az éves favágatási tervek összeállításához. Ennek a tervezési formá
nak a bevezetése feltétlenül jelentős előrehaladás az éves favágatási tervekhez ké
pest. Célszerű s eredményes összeállításukat azonban akadályozhatják az egyes 
üzemtervek különálló területkre szóló s különböző időszakokra érvényes hozam
szabályozási előírásai, mivel azokban kellően nem érvényesíthetők a fahasználati 



munkák gépesítésével és az azokat elősegítő útépítésekkel kapcsolatos gazdasá
gossági szempontok. 

Az összeállított üzemtervek azáltal, hogy az ország erdőterületeinek közel 
90%-án lerögzítették a gazdálkodáshoz szükséges alapadatokat s ezekre támasz
kodva meghatározták a gazdálkodási teendőket, igen nagy feladatokat oldottak 
meg s lehetővé tették a további előrehaladást. Az erdőfeltárási alaptervek pedig 
hogy ez ideig mintegy 600 000 ha erdőterületre meghatározták a feltárás-fejlesz
tés irányait s 10—15 évre lerögzítették a feltárási munkákat, ugyancsak nagy se
gítségül szolgálnak a korszerű erdőgazdálkodás megvalósításához. Tekintettel 
azonban arra, hogy a fahasználati munkák gépesítése terén az elmúlt években 
nagy lépéseket tettünk és ezen az úton további előrehaladás várható és szükséges, 
o fahasználati tervezési munkáinknak fenti széttagoltsága nyilvánvalóan nem fe
lelhet meg a jövő igényeinek. Ennek kézzelfogható bizonyítékai már napjainkban 
jelentkeznek, így többek között az üzemtervi fatermelési előírások módosítására 
(vágáscserék), továbbá a feltárási tervek egyes útvonalainak megváltoztatására 
való törekvésekben. 

A vágáscsere igények mindenekelőtt a lehetséges termeléskoncentrálások biz
tosítása és az útépítési beruházások, anyagmozgatás gazdaságosabbá tétele érde
kében merülnek fel. Egyes útvonalak módosítására való törekvés alapja pedig 
az, hogy egy több évre szóló közös fatermelési-útépítési terv hiányában erdő
gazdaságaink nem tudják kellő időben egyeztetni a fatermeléseket a feltárás elő
rehaladásával. 

Nyilvánvaló, hogy nem egyszer gazdaságtalan megoldáshoz jutunk, ha 
az erdőművelési érdekeket, illetve a területfeltárást nem sértő módosítási igények 
elfogadása helyett ragaszkodunk az üzemtervek független szemléletű előírásai
hoz, vagy esetenként egy-egy feltáróvonal eredetileg megtervezett nyomvonalá
hoz. Az egész kérdést így nézve — az egyre gyakoribbá váló módosítások elfoga
dása helyett — feltétlenül célszerűbb olyan megfelelő tervezési rendszer, szemlé
let kialakítása, amelynek bevezetése a lehetőségek szerint kiküszöbölné a terv
változtatások szükségességét és ugyanakkor messzemenően érvényesítené a gaz
daságossági szempontokat. 

Mindebből az következik, hogy az ez ideig elkészített feltárási tervek erede
tileg tervezett egyszerű megújítását — melynek során a megváltozott vágásérett
ségi és feltártsági viszonyoknak megfelelő új 10 (15) éves útépítési terv készülne 
függetlenül az üzemtervek fahasználat-tervező munkájától — a mai követelmé
nyeket szem előtt tartva már nem lenne célszerű keresztülvinni. 

A feltárási alaptervek fentiek szerint tervezett egyszerű revíziója helyett 
a jövőben olyan tervekre van szükség, amelyek biztosítják a fatermelések és a 
feltárás üteme közti maximálisan lehetséges összhangot s ugyanakkor az erdő
művelési szempontokat szem elől nem tévesztve eleget tesznek a gépesítés igé
nyeinek. Az elképzelések szerint erre a célra az erdőgazdaságonként összeállí
tandó és alábbi tartalmú tervek, az ún. „erdőgazdasági fahasználati műszaki ter
vek" felelnének meg a legjobban. 

Az új típusú terv legfontosabb része egy közös fatermelési-útépítési terv, 
amely azonos 10 éves időszakra rögzítené az erdőgazdaság egész területén az eddig 
az egyes üzemtervekben egymástól függetlenül s különböző időszakokra megálla
pított fatermelési feladatokat és meghatározná az ezek érdekében ez idő alatt 
megépítendő feltáró vonalakat. 

Az üzemtervkészítés munkáját — amely közben rendszeresen folyna tovább 
— az ilyen szellemű tervezés olyan értelemben módosítaná, illetve befolyásolná, 
hogy az újonnan összeállítandó üzemtervekben a fatermelési előírások az erdő
gazdasági szintű fahasználati műszaki tervek alapján nyernének rögzítést. Gya-



korlatílag ez azt jelentené, hogy a hozamszabályozás, hozammeghatározás egy-egy 
erdőgazdaság egész területére egy időben történne, nem pedig egy-egy „község
üzemterv" viszonylag kis területére különböző időpontokban és egymástól füg
getlenül. 

Ezek az új típusú tervek, a közös fatermelési-útépítési terven kívül, az új 
gazdasági mechanizmus kialakuló gyakorlatának megfelelő mélységben tárgyal
nák az erdőgazdaság területére vonatkozó általános műszaki fejlesztési irányelve
ket, a konkrét fatermelési előírásokra támaszkodva tartalmaznának gépi-energia 
s épület-telepítési iránytervet, általános munkaerőtervet, továbbá állóeszköz lel
tárt fenntartási tervet, valamint a tervidőszakra vonatkozó fontosabb gazdasá
gossági számításokat. 

A tervek tartozékai lennének ezenkívül az erdőgazdaság egész területét ábrá
zoló, a tervfeladatokat feltüntető 1 : 50 000-es méretarányú átnézetes térkép s a 
rendelkezésre álló legújabb 1 : 10 000-es méretarányú topográfiai-üzemtervi tér
képszelvények. 

A fahasználati műszaki tervek összeállítása, ezen belül is mindenekelőtt az 
erdőrészletek adatainak naprakész állapotba hozása, kétségtelenül nagy feladat, 
de a kedvezően változott adottságok következtében az üzemtervek, valamint az 
erdőfeltárási alaptervek adataira támaszkodva ma már elvégezhető. A terv össze
állításával kapcsolatos főbb munkafázisok az alábbiak. 

1. A z erdőgazdaság területén 20—30 éven belül fahasználatilag szóba jöhető 
erdőrészletek szükséges adatainak naprakész állapotba hozása az üzemtervi 
adatok és nyilvántartások alapján. 

2. Fenti erdőrészletek szükség szerinti terepi bejárása a fahasználatok sürgős
ségének meghatározása és az eredetileg megadott vágáskorok felülbírálása 
érdekében. 

3. A fahasználatra tervezhető erdőrészletek térképi ábrázolása különböző szí
nekkel. 

4. A tervezhető véghasználatok és előhasználatok fatömegének összegező meg
határozása. 

5. Az erdőgazdaság összes 10 éves fatermelési feladatának meghatározása az 
országos keretszámok, eddigi termelési volumenek, meglevő növedék, kor
osztály és vágásérettségi viszonyok alapján. 

6. A z összes fatermelés szétbontása elő- és véghasználatra az összegyűjtött ada
tok alapján. 

7. A feltártsági viszonyok rögzítése és az útépítési kapacitás meghatározása 
hitel, géppark, munkaerő stb. figyelembevételével. 

8. A használatok helyének és mennyiségének meghatározása s az útépítési terv 
egyidejű rögzítése fenti adatok, térképek alapján. (Ez a legfontosabb munka
fázis.) 

9. A fahasználati-útépítési tervre támaszkodva egyéb műszaki jellegű intézke
dések, tervek, iránytervek összeállítása. 

A javasolt új típusú tervezési rendszer bevezetése a jelenleg alkalmazottal 
szemben az alábbi előnyöket nyújtaná. 

1, A 10 évi — s azon belül szükség és lehetőség szerint az első 5 évi — műszaki 
feladatoknak egyidejű rögzítése az erdőgazdaság egész területére megbízható 
alapként szolgálhatna gazdasági és műszaki vezetőink számára az előrelátó 
üzemszervezéshez, a céltudatos üzemvezetéshez, az egész műszaki fejlesztés
hez. Erdőgazdaságaink ilyen jellegű és ilyen mélységű tervvel jelenleg nem 
rendelkeznek s ez sokszor megnehezíti a fejlesztési, szervezési intézkedések
ben a döntések meghozatalát. 



2. A fahasználati és útépítési tervek nagy területen történő egyeztetése a gépe
sítés szempontjából szükséges és erdőművelésig megengedhető termelés-kon
centrálásokkal, valamint a termelésekhez a lehetőségek szerint időben iga
zodó útépítés-ütemezéssel kedvezően befolyásolná a fahasználati ágazat s 
ezen keresztül az egész erdőgazdaság önköltség számait s növelné az ilyen 
jellegű beruházások gazdaságosságát. Jelen viszonyok közt ezek a lehetősé
gek lényegesen kisebb mértékben vannak meg, vagy részben csak tervmódo
sításokkal biztosíthatók. Az egyes ,,község"-üzemtervek fatermelési előírá
sai ugyanis különböző időszakokra érvényesek és a termelések helyének, 
mennyiségének megállapítása bennük általában az útépítési tervektől, vala
mint a gépesítési követelményektől függetlenül történt. 

3. Az üzemtervek adatainak a fahasználati műszaki terv összeállításához szük
séges naprakész állapotba hozásakor az erdőgazdaság területén véghaszná
latra szóba jöhető azonos jellegű állományokkal borított erdőrészletekre egy
séges szemlélettel állapítható meg az ideális vágáskor és a vágásérettségi mu
tató. Ezáltal kiküszöbölhetők lennének a kisebb területre történő hozamsza
bályozáskor nem egy esetben fellépő zavaró szempontok. 

4. A fahasználattal összefüggő valamennyi gazdaságossági számítás a jelenlegi 
lehetőségekhez képest lényegesen reálisabb alapon lenne elvégezhető a konk
rét fatermelési előírásokra támaszkodva. 

5. A VH-es törvény végrehajtási kötelezettsége miatt fokozottabban jelentkező 
üzemtervezettségi lemaradottságból származó hátrányok a fatermelési ter
veknek az erdőgazdasági fahasználati műszaki tervekben való rögzítésével 
lényegesen csökkenthetők lennének. 

6. A tervek biztosíthatnák a biológiai és műszaki szemlélet összhangját. A fa-
termelések megtervezésekor ugyanis meg volna a lehetőség a korszerű 
biológiai szempontok, valamint a gépesítés s a nagyüzemi munkaszervezés 
parancsoló szükségszerűségei közti célszerű egyeztetésre. 

7. A népgazdasági tervezési ciklusra — jelenleg 5 év — készítendő tervek a fa
használati műszaki tervek alapján lényegesen megbízhatóbb adatokra s át
fogó műszaki-gazdaságossági szemléletre alapozottan lennének összeállít
hatók. Ennek biztosítására évente 5—6 erdőgazdaságra kellene ilyen 10 éves 
érvénytartamú s 5 év után megújítandó tervet készíteni. (Valamennyi erdő
gazdaság egy időpontbani ilyen mélységű munkába vételét munkaerőproblé
mák jelenleg nem teszik lehetővé.) 

8. Az erdőgazdasági fahasználati műszaki tervek azonkívül, hogy alapul szol
gálhatnának az elkövetkező évek tervszerű műszaki fejlesztéséhez, lehető
séget nyújtanánk ahhoz, hogy a közeli évek érdekeinek megengedhető mérté
kig való figyelembevételén túlmenően biztosítsák az erdőgazdálkodás na
gyobb távlatú célkitűzéseinek megvalósítását. 

JJb. Kopmideiu: PEBH3HJ1 OCHOBHblX njlAHOB OCBOEHMfl J1ECA. 

npwMeHeHMe m s i u h h npeflT>flB;ifleT HOBLie t p c ő o b & h h í i b nonroTOBKe k jieco3aroTOBHTeJibHbiM paöOTaM. 
B jieconojib30BaHHH b HacToamee BpeMH HMeeTCfl Tpn BHfla njiaHHpoBaHHH: jiecoycTpoHTejibHbie npoH3BOfl-
CTBeHHbie ruiaHbi, ruiaHbi jiecoocBoeHHfl h njiaHbi pyöoK. P c b h 3 m 3 njiaHOB ocBoeHHH 3 t h x njiaHOB coCTaBJieHHe 
t s k h x jiecoxo3flfíCTBeHHbix TcxHHMccKHX njiaHOB jieconojib30BaHMfl, KOTopbie co3aaioT nojiHoe corjiacHe Mentfly 
TpeMfl pa3HbIMH IlJiaHHpOBaHHfiMH H yAOBJieTBOpHT TpeÖOBaHHH ycneiUHOro npHMeHeHHfl m s i u h h . 

Cornldes Gy.: DIE ÜBERPRÜFUNG DER GRUNDPLANE DER WALDERSCHLIESSUNG. 
Der Maschineneinsatz stellt neue Anforderungen gegenüber der Vorbereitung der Holznutzungs-

arbeiten. Mit der Planung der Holznutzungen befasst, mari sich derzeitlg auf den íolgenden drei 
Gebieten: forstwirtschaftliche Betriebspláne, Walderschliessungsplane und Hiebsplane. Die fallige 
Revision der Walderschliessungsplane stellt die Frage, ob es nicht zweckmássiger wáre, statt der 
Erneuerung dleser Pláne solche forstwirtschaftliche und technische Holznutzungsplane herzustellen, 
die eine volle Übereinstimmung der bisher in drei verschiedenen Richtungen verzweigenden Pla
nung darstellen und den erfolgreichen Einsatz der Maschinen ermöglichen würden. 


