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Az erdõk természetességének meghatá-
rozása, megõrzése, ill. fokozása számos
nemzetközi ajánlásban, hazai törvény-
ben és határozatban is célként került
megfogalmazásra. Jó példa az európai
erdõk védelmével foglalkozó IV. mi-
niszteri konferencia (Bécs, 2003) 4. ha-
tározata, amelyik 13. pontjában kezde-
ményezi, hogy a természetesség méré-
séhez összehangolt nemzetközi osztá-
lyozási rendszert, pán-európai értelme-
zést alakítsanak ki. Itthon a 2004-ben
kormányhatározattal jóváhagyott Nem-
zeti Erdõprogram és Stratégia (2006-
2015) stratégiai céljai között is megfo-
galmazásra került, hogy „az erdõ terüle-
te, ökológiai és immateriális értéke, ter-
mõ és jövedelemtermelõ képessége
nem csökkenhet. E cél elérését és az
ehhez szükséges jellemzõk fenntartását
az erdõgazdálkodás során alkalmazott
eljárásoknak biztosítania kell.” A nem-
rég hatályba lépett új erdõtörvény
(2009. évi XXXVII. törvény) módosítá-
sának indoklásában is több hivatkozás
van az erdõtermészetességre: „Nõ az er-
dõk területe, élõfa-készlete, javul a ter-
mészetességi mutatója”, ill. „Az erdõk
természetességének, biodiverzitásának
és ezáltal ökológiai stabilitásának foko-
zása érdekében szükséges tevékenysé-
geket jogszabályban meg kell határozni
és ezek érvényesítését segítõ támogatá-
si lehetõségeket kell teremteni a Nem-
zeti Vidékfejlesztési Terv II. elkészítése
során.” A Nemzeti Agrár-vidékfejleszté-
si Program 2. tengely 2. alszakasz „Er-
dészeti földterületek fenntartható hasz-
nálatát célzó intézkedések” 4. célprog-
ramja pedig az „Erdõk természetességé-
nek megõrzése és javítása” keretében
anyagi támogatás nyújtását tûzte ki cé-
lul abban az esetben, ha az erdõtulajdo-
nosok valóban megõrzik vagy javítják
erdeik természetességi állapotát.

A téma fontosságát és hazai aktuali-
tását mutatja, hogy már 1998. február
18-án a MTA Erdészeti Bizottsága „A
természetközeli erdõ” címmel tudomá-
nyos vitaülést rendezett. (Az elhangzott
elõadások az MTA EB 1998. évi tanul-
mánykötetében jelentek meg.) Ennek
keretében Solymos Rezsõ egyértelmûen
megfogalmazta a természetesség alkal-
mazásával kapcsolatos elvárásokat, s
iránymutatást is adott: „A jelen és a kö-
vetkezõ évszázad erdészeti politikájá-

nak világosan meg kell fogalmaznia,
hogy az erdõk stabilitásának fokozása,
a változó környezet, az erdõvel szem-
ben támasztott igények bõvülése miatt
az eddigieknél határozottabban kell kö-
zelednie erdeinknek a természetes álla-
pothoz. … Indokolt Magyarországon is
megvizsgálni azt, hogy milyen mérték-
ben és miért távolodhattak el erdeink a
természetes állapottól, hogy állunk
ezen a téren az európai mezõnyben.”

A fentiek alapján egyértelmû, hogy
erdeink minõségi állapotának felméré-
se, a minõségben bekövetkezett válto-
zások nyomon követhetõsége és egyál-
talán az erdõk ökológiai, biológiai jel-
lemzõinek felvétele, illetve figyelemmel
kísérése egyre sürgetõbb elvárás az er-
dõtervezéssel szemben.

A természetesség megítélésére nem-
zetközi (pl. Németország, Svájc, Ausz-
tria, Nagy-Britannia) és hazai viszony-
latban is kidolgoztak már többféle
módszert, de azok vagy túl részletesek
ahhoz, hogy az erdõtervezés folyamatá-
ba beilleszthetõk lennének, vagy túl
egyszerûek és indikátoraik kevésbé eg-
zaktak, ami a konkrét állományok be-
sorolását megnehezíti.

A Nyugat-Magyarországi Egyetem
soproni Növénytani Tanszékén már
1996-ban kidolgoztak egy, a hazai vi-
szonyokra adaptált módszert. Ezt egy
erdészekbõl és ökológusokból álló
munkacsoport jelentõsen továbbfej-
lesztette. Egy NKFP-pályázat keretén
belül országos reprezentatív mintavétel
alapján 2002-2004-ben elvégezték er-
deink természetességi vizsgálatát több
indikátor (faállomány, cserje- és gyep-
szint, újulat, termõhely, holtfa, vadha-
tás) kvantitatív jellemzésével, összesen
mintegy háromezer erdõrészletet vizs-
gálva. (A felvételezés és az értékelés
részletes módszertani ismertetése, to-
vábbá a projekt bemutatása a követke-
zõ internetes címen olvasható:
http://ramet.elte.hu/~ramet/pro-
ject/termerd.) Az eredményekrõl töb-
bek között az Erdészeti Lapokban több
cikkben folytatólagosan számoltak be,
2004. december 7-én pedig a Magyar
Tudományos Akadémián vitaülés kere-
tében adtak számot.

Az erdõtervezés szakmai rendszeré-
nek fejlesztése során is fontosnak tartot-
ták, hogy a természetesség értékelése
bekerüljön az erdészeti nyilvántartásba.
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Evvel kapcsolatban az a döntés szüle-
tett, hogy az Erdõtervezési Osztály által
1998-ban javasolt öt kategóriából álló
természetességi mutató, mint az állo-
mányok új minõségi jellemzõje – az er-
dõrészlethez kötött felvétel helyett elsõ
lépésként tesztelés céljából – 2003-ban
az EVH felmérés keretében kerüljön fel-
vételre. Ez meg is történt 1152 db min-
taponton, és két iroda kivételével –
ahol vélhetõen értelmezési problémák
adódtak – értékelhetõ eredményt adott.

Az új erdõtörvény egyik legfonto-
sabb újdonsága a természetességi mu-
tató megállapításának kötelezettsége
lett (7. §). Ebben definiálásra kerültek a
különbözõ fokozatok: természetes, ter-
mészetszerû, származék-, átmeneti és
kultúrerdõ, valamint faültetvény. A 2.
bekezdés kimondja továbbá, hogy „a
természetességi állapotot erdõrészle-
tenként kell megállapítani”. Talán a leg-
lényegesebb általános elemet a 3. be-
kezdés tartalmazza, miszerint „az erdõ-
gazdálkodási tevékenységet úgy kell
végezni, hogy az erdõk természetességi
állapota az erdõgazdálkodás következ-
tében ne romoljon”. További elõírások
esetében is alapoz a törvény az erdõ
természetességi állapotára: 8. § (2) for-
galomképtelenség, 10. § (1)-(2) üzem-
módváltás és a tarvágás tilalma, 45. § (1)
idegenhonos fafajokkal végzett telepí-
tés, 51. § (6) idegenhonos fafajokkal
végzett mesterséges felújítás, 81-82. §
erdõvédelmi járulék megállapítása, 86.
§ (2) az erdõ megosztása.

Jelen javaslatunkkal az a célunk,
hogy több közép-európai országhoz
(Ausztria, Németország, Svájc) hasonló-
an az erdõtermészetességi mutató vala-
mennyi erdõállomány minõsítésére al-
kalmassá váljon, s a törvény szellemé-
nek megfelelõen bekerüljön az erdõter-
vezési gyakorlatba. Ezáltal a fent idézett
hazai jogszabályokban és programok-
ban a természetességgel kapcsolatban
megfogalmazottak számszerûsíthetõk, a
gyakorlati életbe átültethetõk, s közvet-
lenül segíthetik az EU-s és nemzeti tá-
mogatások elosztását, erdõgazdálkodási
módszereink monitorozását, erdõrészle-
teink, erdészeti tájaink értékelését.

Mivel már kutatásaink kezdetén cél-
ként tûztük ki, hogy az erdõtervezési
gyakorlatba, az erdõgazdálkodásba is
„becsempésszük” az erdõtermészetessé-
get, ezért az utóbbi négy évben – tudo-
mányos kutatási eredményeink és mód-
szereink leegyszerûsítésével – gyakorlati
értékelõ módszereket készítettünk és
teszteltünk. Ezekkel rendre és önként je-
lentkeztünk a volt ÁESZ-nél és jogutód-

jánál, véleményüket a javasolt módszer
többszöri módosításakor sorra figyelem-
be vettük. Javasolt módszerünket a tu-
dományosan megalapozott és kifejlesz-
tett módszerek ésszerû leegyszerûsítésé-
vel alakítottuk ki oly módon, hogy teljes
mértékben alkalmazkodjon a hazai er-
dõtervezési gyakorlathoz. Hangsúlyo-
zandó, hogy a legegyszerûbb értékelés-
hez felhasznált jellemzõk az erdõterve-
zési munka során egyébként is felmérés-
re kerülnek, megtalálhatók az Országos
Erdõállomány Adattárban, így a termé-
szetesség megállapítása többletterhet a
terepi erdõtervezõre nem ró. Egy mini-
mális többlet terepi felvételezést szüksé-
gessé tevõ változat lehetõvé tenné a mé-
retes élõ- és holtfa mennyiségének, illet-
ve a cserjeszintben lévõ idegenhonos
cserje- és fafajok arányának figyelembe-
vételét is, ami jelentõsen javítaná a ter-
mészetességi mutató használhatóságát.
Fontos említeni azt is, hogy a természe-
tesség fogalma, a mérésére használt kri-
tériumok és indikátorok elõsegítik a
szakmán belül egyre gyakrabban han-
goztatott paradigmaváltást, azok mind
szemléletformálóak, az erdõkkel való jö-
võbeli bánásmód alappillérei lehetnek.

Mire jók az erdõtermészetességi
adatok?

Az erdõrészlet szintû erdõtermészetes-
ségi mutató (és annak komponensei)
segítségével számszerûen megállapít-
ható, hogy

• az üzemtervezés idõpontjában (ill.
a változások követésével bármely ké-
sõbbi idõpontban) milyen az erdõrész-
let természetessége;

• történt-e változás (javulás, leromlás)
az erdõrészlet természetességében bár-
mely két idõpontja között (monitoring);

• milyen az egyes erdõgazdálkodók
erdeinek, az erdészeti tájak, tájcsopor-
tok, az ország erdeinek természetessége;

• milyen az egyes állománytípusok
természetessége;

• az alkalmazott erdõgazdálkodási
és erdõkezelési módszereink hatásaikat
tekintve mennyire természetközeliek;

• milyen szerkezeti, összetételi, mû-
ködési jellemzõk érzékenyebbek az er-
dõtermészetesség szempontjából, me-
lyeket lehet könnyebben javítani.

Az általunk ajánlott módszer elõnyei:
• számszerû, 0-100 közötti matema-

tikai skálát alkalmaz, melynek segítsé-
gével a kategóriák közötti esetleges vál-
tásnál jóval finomabb változások is ki-
mutathatóak;

• a természetesség értéke bármely
kategóriarendszerben elhelyezhetõ, így

az új erdõtörvényben definiált kategori-
zálás bármely más rendszerrel összevet-
hetõ;

• a gyakorlati lehetõségeket (az
adattár kereteit) maximálisan kihaszná-
ló módon komplex;

• a legkisebb teret engedi a szubjek-
tivitásnak;

• rugalmas, további indikátorok be-
építhetõk, ill. szükség esetén ki is hagy-
hatók, miközben az eredmény össze-
vethetõ a korábbival.

Az erdõtermészetességi mutató
üzemtervbe, ill. az Országos Erdõállo-
mány Adattárba való kerülésével:

• megfelelünk a nemzetközi elvárá-
soknak (pl. miniszteri konferenciák);

• kielégítjük a hazai törvényekben
(erdõtörvény, ill. természetvédelmi tör-
vény) megfogalmazottakat;

• lehetõséget adunk az erdõtelepíté-
sek, erdõfelújítások és erdõnevelések
ilyen szempontú differenciálására pél-
dául a támogatások során;

• az erdõk értékelési lehetõségei kö-
zé új szempontként kerül a természe-
tesség;

• mivel a mennyiségi mutatókon túl
minõségi mutatóval is rendelkezünk er-
deink állapotára nézve, a természetes-
ség vizsgálatával rögzíteni lehet az er-
dõk minõségét és a minõségben beállt
változásokat;

• a természetesség koncepciója elõ-
segítheti új erdõmûvelési módszerek ki-
fejlesztését;

• a természetesség a szakmai szem-
léletváltás egyik alappillére lehet.

A javasolt gyakorlati módszer
Az erdõtermészetesség megállapításá-
nak elve az, hogy az erdõrészletben ta-
lálható aktuális erdõállományunkat a
potenciális természetes erdõtársulás
természetes állapotával vetjük össze, s
az ettõl való eltérést indikátorok segít-
ségével mutatjuk ki. Az erdõtermésze-
tesség mutatója a természetességi ská-
lán 0-tól 100-ig tart, elõbbi érték a telje-
sen mûvi állapotot, utóbbi érték a tény-
legesen leírható legtermészetesebb ál-
lapotot jelöli.

Az értékelést 3 szinten is el lehet vé-
gezni. Az 1. szint az indikátorok szintje,
a 2. szint az egyes indikátorokból
összeálló kritériumoké (faállomány-
összetétel, faállomány-szerkezet, cser-
jeszint, károsítás), a 3. szint az erdõrész-
let szintje. Valamennyi szinten a jellem-
zõk értékét 0 – 100 értékskálán adjuk
meg, a magasabb szint értékét az ala-
csonyabb szint jellemzõinek súlyozott
és normált összege adja.



1. értékelési szint
A. Faállomány-összetétel

A faállomány-összetétel egyes ele-
meinek (õshonos állományalkotó,
termõhelyhonos elegy, idegenhonos,
idegenhonos agresszív, termõhely-
idegen és nemesített fafajok száma,
ill. elegyaránya) értelmezéséhez kü-
lön elfogadott táblázatok állnak már
rendelkezésre (lásd pl. Magyarország
erdészeti tájai, ill. az újabb Az egyes
termõhelytípus-változatokon alkal-
mazható célállományok c. kiadvá-
nyokat).

B. Faállomány-szerkezet
Az értékeléshez használt indikáto-

rok: az alsó és a felsõ lombkoronaszint
záródásának átlaga, a lombkoronaszint
záródásának minõsítése és mintázata, a
korszerkezet, az elegyedés módja, az
eredet, a keletkezés módja, valamint
ajánlottan a méretes élõ- és holtfa je-
lenléte.

C. Cserjeszint
A cserjeszint borítása és mintázata,

továbbá ajánlottan az idegenhonos, ill.
agresszív idegenhonos fa- és/vagy cser-
jefajok jelenléte a cserjeszintben a vizs-
gálandó indikátorok.

D. Károsítás
Mindazon károsításokat, melyek em-

beri hatás révén lépnek fel, és a termé-
szetesség egyes elemeiben tetten érhetõ-
ek, természetességet csökkentõ tényezõ-
nek tekintjük, és fellépésük arányában
pontozunk. Ezek a következõk: fakiter-
melés kéregsebzései, a korona imissziós
károsítása, a talaj károsítása, vad által
okozott kár, egyéb károsodások.

2. értékelési szint
A 2. értékelési szintben az egyes kri-

tériumokon (faállomány-összetétel, fa-
állomány-szerkezet, cserjeszint, károsí-
tás) belül vetjük össze az oda tartozó in-
dikátorokat, s ezek súlyozásával kapjuk
meg a kritérium összesített természetes-
ségi mutatóját. Az 1. és 2. értékelési
szintben – terjedelmi okok miatt – az
üzemtervi adatforrásokat, a természe-
tesség szempontjából történõ értelme-
zésüket, pontozásukat, ill. súlyozásu-
kat, a számítás menetét nem közöljük.

3. értékelési szint
A 3. értékelési szintben a kritériuma-

inkat vetjük össze, súlyozásukkal kap-
juk az erdõrészlet természetességi mu-
tatóját, aminek részleteit itt bemutatjuk.
Az egyes kritériumok (A, B, C, D) nor-

mált értékeit szorozzuk (súlyozzuk) a
táblázat megfelelõ adataival, majd az
eredményeket összegezve kapjuk az er-
dõrészlet természetességét.

Az erdõrészlet természetességi
mutatója = (35xA% + 35xB% + 15xC%
+ 15xD%) / 100

A fentiek szerinti, a teljes hazai erdõ-
takaróra (a teljes erdõállomány adattár-
ra) elvégezhetõ értékelés módszerét
elõször 2005 nyarán egyeztettük az ak-
kori ÁESZ központ munkatársaival. A
következõ, javított változatot 2006 au-
gusztusában küldtük el, amely haszná-
latának elõkészítését (a módszer algo-
ritmizálását) a központ munkatársai el
is kezdték. Az adattárba való bevezetés
késõbb elakadt, újabb egyeztetés után –
már tekintettel az új erdõtörvényre is –
2009 júniusában álltunk elõ a módszer
újabb verziójával, remélve, hogy a gya-
korlat irányában utat találunk.

Örömmel tájékoztatjuk az erdészszak-
ma képviselõit és minden szakmánkkal
szimpatizáló magán- és jogi személyt,
hogy az egységes, osztatlan erdõmér-
nökképzés visszaállításáért folytatott tö-
rekvéseink sikerrel zárultak.

Az elmúlt napokban az oktatási mi-
niszter rendeletben tette közzé az er-
dõmérnöki szak Képzési és Kimeneti
Követelményeit (KKK), majd a Magyar
Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság
jóváhagyta a szakindítási kérelmün-
ket.

A 2010/2011. tanévtõl az erdõ-
mérnöki szak újra ötéves képzés-
ként indulhat. Ezzel a következõ tan-
évtõl az oktatást a 200 éves hagyo-
mány alapján kialakult ökológiai-mû-
szaki-ökonómiai hármas egységben
kezdhetjük meg. Tantervünket a szak-
ma javaslatainak figyelembevételével a
közeljövõben véglegesítjük. Az oktatá-
si minisztérium javaslataival összhang-
ban, jövõbeni legfõbb törekvésünk az
elitképzés irányába elmozdulni, ami a
felvételi követelmények fokozatos
emelését is jelenti. Meggyõzõdésünk,

hogy a szakma társadalmi megbecsülé-
séhez, felemelkedéséhez ezzel járulha-
tunk hozzá, ezzel kell hozzájárulnunk.

Ugyanakkor tudatában vagyunk
annak, hogy a képzés minõségének
javítása, az oklevél rangjának emelése
megfelelõ középiskolai elõképzett-
séggel és intelligenciával rendelkezõ
felvételizõk nélkül elképzelhetetlen.
Az erdõmérnökképzés több európai
fórumon elhangzott általános válsága
közepette, az erdõmérnöki szakra je-
lentkezõ Európa-szerte csökkenõ
hallgatói létszám ismeretében nem kis
kihívás a felvételizõk megnyerése e
szép szakma mûvelésére. Ebben fo-
kozottan számítunk a szakmai szerve-
zetek segítségére, arra, hogy ki-ki mû-
ködési helyén, tevékenységi terüle-
tén, helyi ismereteit és kapcsolatait ki-
használva segítségünkre lesz a szak-
ma népszerûsítésében a középiskolá-
sok és szülõk körében. Azon kevés
szakok közé tartozunk, amelyek még
mindig országos beiskolázást végez-
hetnek, ennek elõnyeit ki kell hasz-
nálnunk.

Bízunk abban, hogy a jövõben a ter-
mészet iránt érdeklõdõ fiatalok felisme-
rik és kihasználják az osztatlan erdõ-
mérnökképzés elõnyeit, többek között
azt, hogy az érettségi vizsga után öt-
éves, megszakítás nélküli képzésre
nyernek felvételt, a mesterszakkal
egyenértékû (régen egyetemi szintû)
oklevelet kapnak tanulmányaik sikeres
befejezését követõen, miközben nem
kell még egyszer felvételi eljárást kez-
deményezniük. Nem utolsósorban pe-
dig, a munkaerõpiac igényeinek megfe-
lelõ számú tervezett hallgatói létszám
következtében a végzettek elhelyezke-
dési lehetõségei kiválóak. 

Az erdõmérnökképzés történetének
e sikeres mérföldkövét elérve és most
már elõretekintve, még egyszer köszö-
netünket fejezzük ki az erdészszakma
minden képviselõjének azért az áldoza-
tos munkáért, amellyel az erdészeti fel-
sõoktatás színvonalas folytatásában az
Erdõmérnöki Kar segítségére voltak.

Jó szerencsét, üdv az erdésznek!
Prof. Dr. Náhlik András 
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