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Az OEE Erdõfeltárási Szakosztályának
ülésén élénk eszmecsere alakult ki a
feltáróhálózat elemeinek értelmezé-
sérõl, a hálózat kialakításának elvei-
rõl. Különösen idõszerû ezeknek a
kérdéseknek a tisztázása, mert most
készül az erdõtörvény újabb módosí-
tása, amelyben célszerû lenne a gaz-
dálkodó, a hatóság, a természetvéde-
lem és a környezetvédelem között sok
vitát kiváltó erdõfeltárás fogalmait
egységesen kezelni. Az erdõfeltárás
hosszú évek alatt kialakított elmélete
és a gyakorlatban is több feltáró há-
lózat tervezésénél sikerrel alkalma-
zott eredmények alapján három egy-
mással összefüggõ cikket tematikus
sorozatként teszünk közzé a Lapok
hasábjain.

A feltáró hálózat elemei, tagolódása,
felépítése

Prof. Dr. Kosztka Miklós – professor emeritus 
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Mivel különbözõ munkacsoportok-
ban jelenleg is folyik az „erdõtörvény”
korszerûsítése, célszerû lehet a termé-
szetközeli, többcélú erdõgazdálkodás
céljainak megfelelõ erdõfeltárás fogal-
mi rendszerének megismertetése és
rögzítése. Ez a rendszer folyamatos fej-
lesztés eredménye, amely viták kereszt-
tüzén keresztül kristályosodott ki, majd
vált a gyakorlatban is megvalósított fel-
tárási tervekké (a Börzsöny feltárása, a
Gyöngyöspatai erdõtömb feltárása, a
Pilis hegység feltárási koncepciója). A
térinformatikára alapozott, dinamikus
hálózattervezési módszernek köszön-
hetõen ezek a tervek a pillanatnyi igé-
nyeknek megfelelõen folyamatosan
korszerûsíthetõk és a változó igények-
hez illeszthetõk.

A peremfeltételek
Egy feltáró hálózat akkor lesz célszerû,
gazdaságos és környezetbe illõ, amikor
annak elemei a fellépõ igényekkel ará-
nyos kiépítési (mûszaki) színvonalon
valósulnak meg, mindenkor figyelembe
véve a természet- és környezetvédelem
szempontjait. A feltáró hálózat tervezé-
sekor ezért meg kell határozni az azt fe-
lépítõ elemek hierarchiáját, létre kell
hozni a hálózat struktúráját. Az utóbbit
a gravitációs körzetre meghatározott és
megfogalmazott feltárási koncepció
rögzíti.

Végignézve a gyakorlatban kialakult
feltáró hálózatokon, azt tapasztaljuk,
hogy a termõterületen a közelítés prob-
lémája megoldott, a feltáró utakat pedig
megfelelõ tervezési irányelvek szerint
építjük meg. A kettõ között elhelyezke-
dõ hálózati elemre azonban korábban
(az 1990-es évek végén) még semmiféle
elõírást, vagy koncepciót felmutató uta-
lást nem találunk. A feltáró hálózatból
ez a szakasz viszont nem hiányozhat,
ezért azt a gyakorlatban a helyi szoká-
soknak megfelelõen, spontán megoldá-
sokkal alakították ki. Így jöttek létre
azok a nyomvonalak (dózerutak, „föl-
dutak”, dûlõutak stb.), amelyek nem
szolgálják maradéktalanul az erdõgaz-
dálkodás céljait, de kiváltják a termé-
szet- és környezetvédelem éles kritikáját
(erózió, vízszennyezés, talajkár, mélyu-
tak stb.). Ezt a hiányt pótolta a 2001-ben
megjelent Erdészeti Utak Tervezési Irá-
nyelvei (EUTI 2001.), amely már tartal-
mazza a kiszállító utak egyszerûsített
tervezési elveit és módszereit.

A feltáró hálózat tagolásakor az er-
dõgazdálkodás közvetlen szolgálata
szempontjából ezért alapszabálynak
kell tekinteni, hogy a hálózatnak és an-
nak elemeinek teljesítõképességét, ki-
építési színvonalát a keletkezõ forga-
lommal összhangba kell hozni:

• minél nagyobb a területegységre
esõ szállítási feladat (illetve az ál-

A probléma idõszerûsége
Hazánkban az erdõfeltárás az 1980-as
évektõl kezdõdõen a társadalmi kriti-
kák elmarasztaló kereszttüzébe került.
A társadalom két táborra oszlott, amely-
nek egyik fele az erdõfeltárásban keres-
te minden baj forrását a másik pedig
minden gond megoldását az erdõfeltá-
rástól várta. Természetesen ezek közül
a megállapítások közül egyik sem fo-
gadható el, hanem olyan erdõfeltárást
kell megvalósítani, ami megfelel az er-
dõgazdálkodás alapvetõ, jogszabályban
foglalt és rögzített céljainak. Az 1990
után létrehozott erdõre vonatkozó tör-
vények a természetközeli, többcélú,
többtulajdonosú erdõgazdálkodás elvei-
nek megvalósulását próbálják támogat-
ni. Sajnos ezekben a törvényekben az
erdõfeltárással foglalkozó szakemberek
folyamatos törekvése ellenére sem szü-
letett még olyan fejezet, ami rögzítette
az erdõgazdálkodás céljait megvalósító
feltáró hálózat létesítésének egyértelmû
szabályait. Ami egyben megvédheti azt
a gazdálkodót, aki a korszerû feltáró
hálózatot kívánja megvalósítani; rögzíti
a legfontosabb elveket, amiket a háló-
zat kialakításán dolgozó tervezõknek fi-
gyelembe kell venni, végül érveket ad-
hat a hatósági munka konzekvens és az
egész ország területén egységesen ér-
vényesülõ jogszabály alkalmazására. Dûlõút „hálózat”
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tala keltett forgalom), annál kifi-
zetõdõbb egy nagyobb teljesítõ-
képességû hálózat kialakítása,

• minél nagyobb forgalom halad
keresztül a hálózat egy-egy szaka-
szán, annál magasabb színvona-
lon kell azt kiépíteni.

További kiemelkedõ szempont,
hogy:

• a kialakított teljes hálózat feleljen
meg a közgazdaságilag helyes er-
dészeti anyagmozgatás elveinek, 

• a maradandó építési beavatkozá-
sok ne zavarják a környezet- és ter-
mészetvédelem szempontjait, 

• a termõterületen (az erdõrészlet-
ben) folyó minden munka mini-
málisra csökkentse a talajban be-
következett károkat a fatermesz-
tés teljes folyamata alatt,

• a jogszabályban egyértelmûen
meghatározhatók legyenek a léte-
sítés engedélyezésének szabályai,

• az erdõfeltárás ügyét (a tervezés, az
engedélyezés és a megvalósítás fo-
lyamatát) megfelelõ szakképzettség-
gel rendelkezõ személyek kezeljék.

A tagolódás
A területfeltáró erdõfeltárásnak három
szinten kell megvalósulni:

• az elsõ szinten bekapcsolja az er-
dõállományt (a gravitációs körze-
tet) a közforgalmú közlekedési
hálózatba (fõ feltáró hálózat),

• a második szinten bekapcsolja az
erdõrészletben keletkezõ forgal-
mat a fõ feltáró hálózatba (mellék
feltáró hálózat),

• a harmadik szinten biztosítja az
erdõrészleten belül minden rész-
terület megközelíthetõségét a ter-

mõterületen (termõtalajon) moz-
gó különféle eszközökkel és be-
rendezésekkel.

A fõ és mellékhálózat együttesen al-
kotja az állományfeltárást (durva feltá-
rás), mert ezzel kapcsoljuk be a gravitá-
ciós körzetben lévõ erdõállományt a
közforgalomba, ez biztosítja a közfor-
galmú pálya és a termõterület (erdõ-
részlet) saját feltáró hálózatának össze-
köttetését. A harmadik szint az erdõ-
részlet, a termõterület saját feltárása,
amelyet ezért termõterületi feltárásnak,
vagy finom feltárásnak nevezünk.

A feltáró hálózat két fõ részének, az
állományfeltárásnak és a termõterületi
feltárásnak a funkciói és jellemzõi jelen-
tõsen eltérnek egymástól (1. táblázat.).

Az állományfeltárás, vagy más né-
ven durva feltárás az anyagmozgatási
folyamat szállítási és kiszállítási sza-
kaszát foglalja magába. Fõ követel-
mény, hogy a különbözõ eredetû for-
galmat a termõterület (erdõrészlet)
határáig, illetve határától elvezesse.
Állandó nyomvonalon haladnak, ame-
lyek kialakítása jórészt független a fa-
termesztés folyamatától és elsõdleges
célja a részlet megközelíthetõségének
biztosítása.

A termõterületi feltárás vagy finom
feltárás az erdõrészlet szintû feltárást
valósítja meg, ami az anyagmozgatás
szempontjából a közelítési szakaszt
foglalja magába. Kialakítása a fater-
mesztés ideje alatt folyamatos. Ekkor
hozzák létre azokat a faállománymen-
tes közelítõ pásztákat, amelyen késõbb
a közelítõ eszközök mozoghatnak. Ez-
zel kialakulnak a különbözõ közelítõ
eszközök használatának és telepítésé-
nek feltételei, elsõdlegesen abból a cél-
ból, hogy az erdõrészleten belüli szabá-
lyozott mozgás lehetõvé váljon. A köze-
lítõ pásztáknak feltétlenül igazodni kell
a területen alkalmazott erdõmûvelési és
fakitermelési rendszerhez, de eközben
az egyre jobban elõtérbe kerülõ ökoló-
giai követelményeknek is meg kell fe-
lelni. A közelítõ pászták vonalai a köze-
lítõ eszközökkel együttesen alkotják a
közelítõ hálózatot. A hálózatnak ez a
része már nem tekinthetõ szorosan az
erdõfeltárás klasszikus részének, mert
olyan erõsen kapcsolódik a termelés-
technikához és a termõterület által kel-
tett igényekhez, hogy kialakításakor

Mélyút „hálózat”

1. táblázat. Az erdõfeltárás tagolódása
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egyéb szempontok figyelembevétele
alig lehetséges. A finom feltárás elveit
ezért az erdõhasználatnak kell megha-
tározni.

Az állományfeltárás és a termõterü-
leti (erdõrészlet szintû) feltárás jogsza-
bályi szinten is jelentõsen elkülönül: 

• Mivel az állományfeltárás (durva
feltárás) az erdõ területének állan-
dó igénybevételével jár, ezért an-
nak létesítését építési hatósági en-
gedélyezési eljárásnak kell meg-
elõzni. Ennek elsõfokú hatósága –
a jelenleg is érvényes szabályok-
nak megfelelõen – a mindenkori
erdészeti hatóság.

• Az erdõrészlet feltárására spontán
(sík vidéken) vagy tervszerûen
(domb- és hegyvidéken) kialaku-
ló, vagy kialakított közelítõnyom-
hálózat a termõterület (termõföld)
idõszakos átalakulásával jár, ezért
azt nagy figyelemmel kellene a fa-
termesztés folyamatában, a végsõ
fázisban a közelítés feltételeinek
megfelelõen kialakítani. Ez a ter-
meléstechnika része, ezért a köze-
lítnyomok hálózatát a fahasználati
terveknek kell tartalmazni és azt
ezekkel együtt kell engedélyezni.

A feltáró hálózat ilyen tagolódása
megfelel az erdészeti anyagmozgatás
pályától és körülményektõl függõ sza-
kaszolásának is:

• A közelítés a termõterületen törté-
nõ anyagmozgatás. Az anyagmoz-
gatást a területen álló fák akadá-
lyozzák, a munkavégzéssel pedig
sem a meglévõ vegetációban, sem
a talajban jelentõs kár nem okozha-
tó. Általában ezeket a feltételeket
csak speciális, e célra konstruált
eszközökkel és intézkedésekkel le-

het kielégíteni, miközben messze-
menõen figyelembe veszik a faki-
termelés és közelítés módszerét is.
A forgalom koncentrációja itt a leg-
kisebb, a keletkezõ költségek a
legmagasabbak, ezért ennek a sza-
kasznak a lerövidítésére kell töre-
kedni. A feltáró hálózatnak ez a ré-
sze a finom feltárás. Mivel ezeket a
nyomokat a termõterület részének
tekintjük, ezért azok mestersége-
sen nem tömöríthetõk, rajtuk ide-
gen anyag nem helyezhetõ el.

• A kiszállítás a hálózat második
szintjén valósul meg. Az anyag-
mozgatás ekkor a termõterületbõl
kivont, elsõdlegesen erre a célra
kialakított, épített pályán folyik.
Mivel a forgalom koncentrációja
még itt is kicsi, elegendõ egysze-
rûbb mûszaki megoldásokat al-
kalmazni. Nem kell törekedni ar-
ra, hogy rajtuk a forgalom az idõ-

járástól függetlenül fenntartható
legyen. A forgalmat speciális ki-
szállító eszközök, közelítõ beren-
dezések, illetve szállító jármûvek
kelthetik. Rajtuk gyakran valami-
lyen munkamûveletet végeznek.
A személyforgalom fõként erdé-
szeti üzemi jellegû feladatokból
keletkezik. Mivel állandó létesít-
mény, ezért mûszakilag állékony-
nak kell lenni. Földmûvét megfe-
lelõen kell megépíteni (földtoló-
géppel, kotróval és tömörítõ gép-
pel), felülete szakaszosan vagy
teljes hosszban idõjárásbiztossá
tehetõ idegen anyag bevitelével.

• A szállítási szakaszban nagy teher-
bírású, gyors szállítóeszközökkel
végzik a faanyagmozgatást, min-
den idõben járható szállítópályán,
viszonylag hosszabb szállítási úton.
A szállítási költségek csökkentése
érdekében a hálózatnak ezt a ré-
szét kell a legnagyobb teljesítõké-
pességgel (kapacitással), azaz a
legmagasabb mûszaki színvonalon
kialakítani. Az anyagmozgatás szál-
lítási szakasza a fõ feltáró hálózatra
esik. A közjóléti feladatokból szár-
mazó forgalom ezeken az utakon a
legnagyobb és arra kell törekedni,
hogy ezekre is koncentrálódjon.
(pl.: pihenõhelyek és parkolóhe-
lyek kialakításával).
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Tervezett kiszállító út


