
2. AZ ÜZEMTERVEZÉS FEJLESZTÉSE

A már említett erdőrendezés-fejlesztési csoport fő tevékenysége 
az 1965-70-es években egy új üzemtervezési útmutató összeállításá
ra irányult. Alapvető követelmény volt az erdők többcélú hasznosítá
sának biztosítása -  az 1961. évi VII. törvény (erdőtörvény) előírásai
nak megfelelően - , a hosszú távú termelésszabályozás korszerűsítése 
és az új technikai megoldások alkalmazása.

Az első útmutató-tervezet alapján 5 kísérleti üzemterv készült. A 
hosszú távú termelésszabályozás lehetővé tétele érdekében eltértünk 
az akkori gyakorlattól, nem községhatáronként készültek az üzem
tervek, hanem egy-egy erdészet egész területére.

Szerettük volna bevezetni a körzeti erdőtervezést -  egy-egy kör
zet valamennyi erdejéről egy összevont üzemterv is készült volna 
ennek azonban sok ellenzője akadt, így az Útmutatóba már a körze
ten belüli ún. erdőgazdasági egység került be, mint üzemtervezési 
egység.

Az Üzemtervezési útmutató szerint az üzemterv a következő ré
szekből áll:
-  Térképek,
-  I. Területkimutatás (nyilvántartási kivonattal),
-  II. Erdőrészletlapok (részletes erdőleírás, általános fatermelési

és erdősítési terv és nyilvántartás),
-  III. Erdőállapot-kimutatások

(Ill./a. Korosztálytáblázat 
IlI./b. vágásérettségi táblázat stb.),

-  IV. Fahasználati tervkimutatások
(IV.a. Fahasználati kimutatás stb.),

-  V. Erdősítési tervkimutatások
(V./a. Erdősítési táblázat stb.),

-  VI. Átfogó rész (Az erdő állapotának és a gazdálkodás legfőbb
feladatainak átfogó jellemzése, statisztikai táblázatok),
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-  Az erdőrendezés helyi irányelveit tartalmazó jegyzőkönyv 
(Előzetes jegyzőkönyv) másolata,

-  Az üzemtervezés megtárgyalásakor felvett jegyzőkönyv 
(Zárójegyzőkönyv) másolata,

-  Tartalomjegyzék, amely tárgyalja az üzemterv egyes részeit, a 
statisztikai táblázatokat és a mellékleteket (térképlapok száma és 
megnevezése).

2.1. Gazdasági beosztás, területfelmérés, 
területszámítás

A gazdasági beosztás korszerűsítésének alapvető követelménye, 
hogy olyan erdőrészlete két alakítsunk ki, amelyik hosszú távon is 
egységesen kezelhető, termőhelyét és faállományát tekintve is többé- 
kevésbé homogén területi egységet jelent.

Az 1950-es években készültek olyan üzemtervek, amelyek előze
tes termőhely feltárásokra (Valkó), vagy előzetes erdőtípus-térképe- 
zésre (Budakeszi) alapozták a gazdasági beosztást. Ez a törekvés ké
sőbb is megmaradt, a vita csak azon volt, hogy a két megoldás közül 
hol melyiket részesítsük előnyben. Célszerűnek látszott, hogy -  ahol 
lehetséges -  a természetes erdőtípust térképezzük, s csak ott töreked
jünk teljes termőhely-térképezésre, ahol az aktuális erdőtípusból 
nem lehet a természetes erdőtípusra következtetni.

Ezt az elgondolást azonban nem tudtuk teljes mértékben érvé
nyesíteni sem a kísérleti üzemtervezések során, sem az Üzemterve
zési útmutatóban, mivel a termőhelytérképezésre nem sikerült meg
felelő létszámot biztosítani. Reméljük, hogy még eljön ennek az 
ideje is.

A gazdasági beosztásban azonban fontos követelményként szere
peltettük a termőhelyi homogenitást. Lehetővé tette az Üzemterve
zési útmutató azt is, hogy a tagon belüli kisebb, hasonló termőhelyű 
és faállományú foltok egy erdőrészletbe összevonhatók legyenek. 
Ezt a megoldást később sokan vitatták.
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Ugyancsak a termőhelyi részlet alakításának elősegítésére szol
gált az erdőrészleten belüli állományrész elkülönítésének lehetővé 
tétele. így a kisebb -  átmeneti -  faállománybeli eltérések miatt nem 
kellett külön erdőrészletet, vagy erdőrészleteket alakítani, és a hatá
raikat sem kellett bemérni.

Az erdőrészletek jobb elkülönítését segítette elő a légifénykép-  

értelmezés, amely ebben az időszakban vált általánossá.
Másik jellemzője a gazdasági beosztásnak a tagbeosztás állandó

ságára való törekvés, abból a célból, hogy az egymást követő 
üzemtervek adatai jobban összehasonlíthatók legyenek.

Az 1960-as években kezdődött el a fotogrammetria erdőrende
zési bevezetése, bár már korábban is volt egy próbálkozás, de ez a 
Honvéd Térképészeti Intézet elzárkózása miatt meghiúsult. Az 1960- 
as években beszereztek légifénykép-átrajzolókat -  a közel sík erdő
területek térképezésére -, egy C5 jelű Planigraph-ot, amely hegyvi
déken is jól alkalmazható és szintvonalas térképek készítésére is fel
használható volt (Visegrád), de a hegy- és dombvidéki erdők síkrajzi 
térképezésére inkább a Stereotop-okat részesítették előnyben.

Budapesten megalakult a Fotogrammetriai csoport (majd később 
osztály), amelyik részt vett nemcsak a fotogrammetriai eljárások ha
zai kialakításában, hanem általában a felmérési, térképezési módsze
rek fejlesztésében, s gyakorlati bevezetésében.

Az Üzemtervezési útmutatóba ezek az eljárások már beépültek.
Nem kevés vita előzte meg a pontossági követelmények meghatá

rozását. Többen bebizonyították, hogy az erdőrészletek területének 
0,01 ha élességgel való kimutatása meglehetősen illuzórikus, az 
erdőrészlethatárok azonosítási középhibája ezt egyáltalán nem indo
kolja.

Ebből adódott, hogy 0,1 ha-os élességet állapítottunk meg. To
vábbi következtetés ebből, hogy az erdőrészletek területének számí
tásához elegendő az 1:10 000-es méretarány, az üzemi térkép méret
aránya.

Az üzemi térképen végzett területszámításhoz az Útmutató a 
pontrácsot ajánlja. Az egész birtoktest területének számítása tovább
ra is a kataszteri -  1:2880-as, l:2000-es vagy l:4000-es méretarányú
-  térképeken történt.
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Az Útmutató az előbbieken kívül bevezette még az 1:25 000 vagy 
1:20 000 méretarányú Erdészeti áttekintő térképeket és az 1:25 000 
méretarányú Vadgazdálkodási térképeket

A domborzat szintvonalas ábrázolását még nem lehetett kötelező
en előírni.

2.2. A feltáró rendszer leltározása

Az Útmutató előírta az erdőterület feltártságának ismertetését is 
(az egyes szállítópályák hosszát, kiépítettségét, műszaki állapotát, az 
állandó jellegű felső- és alsórakodók elhelyezkedését, valamint a fa
anyagáramlás főbb irányait).

A közelítési és kiszállítási lehetőségek erdőrészletenkénti jellem
zésére szolgált a technikai típus, amely a terep és a kiszállításra fel
használható út minősítését tette lehetővé.

2.3. Termőhely feltárás, erdőtípus-meghatározás

Az Üzemtervezési útmutató igen alaposan foglalkozik a termő
helyfeltárással (40 oldalas terjedelemben). Bár korábban is akadt az 
erdőrendezők között néhány úttörő, aki sokat tett a termőhely
feltárási módszerek fejlesztéséért, a talajvizsgálat alapvetően mégis 
az erdőgazdaságokra volt bízva.

Amikor a főhatóság úgy döntött, hogy ezzel a feladattal az erdő
rendezési szervezetet bízza meg, igyekeztünk beszerezni a korábbi 
termőhelyfeltárások eredményeit. Kiderült, hogy egyáltalán nincs 
olyan talaj szelvény, amelyiknek az adatai és a térképi helye egyaránt 
meglettek volna. Nulláról kellett indulnunk, a Járó Zoltán-féle ter- 
mőhelytípusrendszer felhasználásával.

Az Útmutató előírja, hogy hol kötelező a termőhelyfeltárás (pl. 
fafajcserés állomány-átalakítás, betelepítendő parlag esetén), de álta
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lánosan kötelező módszert, és teljes területre kiterjedő termőhely-, 
illetve erdőtípus-térképezést nem tesz kötelezővé.

Minden üzemtervezett területen szükséges volt azonban annyi 
talaj szelvényt felvenni -  termőhely-fel vételi jegyzőkönyv (T-lap) 
kitöltésével és a szelvény helyének térképi rögzítésével - , hogy az 
erdőrészletenkénti termőhely-meghatározás -  közvetlen vagy közve
tett eljárásokkal -  kellő biztonsággal elvégezhető legyen. Hibát kö
vettünk el ott, hogy a szelvény koordinátáit nem vezettük rá a 
T-lapra. A termőhelytípust (klíma, hidrológiai viszonyok, genetikai 
talajtípus) minden esetben meg kellett állapítani. A változatot 
(termőréteg-vastagság, fizikai talaj féleség) -  valamint a természetes 
erdőtársulást és a vízgazdálkodási fokot -  erdőrészletenként csak 
abban az esetben kellett meghatározni, ha az biztosan megállapítható 
volt.

A közvetlen termőhelyfeltárás részben helyszíni talajvizsgálat 
alapján történt, részben talajmintavétellel és laboratóriumi vizsgála
tokkal, de jellemzőbb volt a közvetett termőhelyfeltárás.

Ebben az időszakban álltak fel az erdőrendezési talaj laboratóriu
mok.

A termőhely fatermőképességének jellemzésére a termőhely
jellemző fafaj (a termőhelyen tömeges termesztésre legalkalmasabb 
fafaj) és annak várható fatermési osztálya szolgált -  inkább csak tá
jékoztató adatként - , de utal az Útmutató arra is, hogy a “helyi ter
mőhelyi és faterméstani viszonyok alaposabb megismerésével tö
rekedni kell ennek az adatnak egyre nagyobb biztonságú meghatáro
zására, mivel az erdészeti távlati tervezésben ennek a jelentősége 
várhatóan nőni fog.”

Kétségtelen, hogy az erdőrészlet szintű faállomány-szabályozás- 
hoz ez az adat, valamint az aktuális állomány fatermési osztályának 
várható alakulása (dinamikus bonitálás) nélkülözhetetlen lesz.
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2.4. Faállomány leírása, mérése, becslése.

Erdeink elegyessége, nem ritka többszintűsége, termőhelyi és ál
lományviszonyainak változatossága meglehetősen nehézzé teszik 
egy valósághű és mégis egyszerű leírási eljárás kialakítását. A ko
rábbi, legfeljebb három szint elkülönítését lehetővé tevő leírást ki
bővítettük az állományrészekkel, és együttes jelölésükre jelzőszámok 
vezettünk be. Annak érdekében, hogy az egymáshoz közelálló fafa
jok a szomszédos fafaj sorokban szerepeljenek, a fafajokat fafaj- 
csoportokba és osztályokba soroltuk. Erre felépítve számítógépes 
állománytipizálás is készült.

A főfafaji általában a legnagyobb elegyarányú fafajosztály, illeti 
ve csoport legnagyobb elegyarányú fafaja adta, de volt lehetőség et
től eltérő főfafaj megadására is (pl. ha a véghasználatig mást kívá
nunk előnyben részesíteni). A főfafaj ugyanis mindig az első sorba 
került.

Elsősorban a leromlott állapotú erdők minősítésére, osztályozá
sára szolgált az állomány-átalakításra vonatkozó, intézkedési terv 
jellegű mutatószám, amelyet később a kiváló minőség miatt jelentős 
mértékben megemelt vágáskorú állományok megjelölésére is alkal
massá tettek („Intézkedési terv” nevű ismérv).

A fafajonkénti leírás új eleme: a megállapodás szerinti minimális 
vágáskorra számított valódi, hektáronkénti átlagnövedék fatermési 
osztályként való alkalmazása.

A korábbi, zömmel Greiner-féle, fatermési táblák grafikus formá
ja már az 1960-as években elterjedt, nem kötelező jelleggel bevezet
ve.

1971-től az ÉRTI korszerű fatermési tábláit dolgoztuk át 
nomogram formára. Ezekből már az újfajta fatermési osztályt köz
vetlenül le lehetett olvasni.

Ugyancsak a nomogramokról volt megkapható a 100% elegy- 
arány és sűrűség melletti valódi növedék -  pontosabban a következő 
10 évre várható korszaki átlagnövedék - , amely a korábban használt 
ún. „növedék” (valójában csak az élőfakészlet-változást mutató nö
vekmény) 1,5-2-szeresét -  sőt olykor sokszorosát -  is kitette.
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Bizonytalanságban voltunk afelől, hogy a 100%-tól eltérő sűrű
ség esetén milyen növedékszorzót alkalmazzunk. Erre nem volt 
adatunk. Végül -  óvatosságból -  azt a megoldást választottuk, hogy 
100% alatt lineárisan csökkentjük, egyébként pedig változatlanul 
hagyjuk (vagyis 1-es szorzót alkalmazunk).

Ráadásul később úgy döntöttünk -  az ÉRTI illetékeseivel együtt
hogy a sűrűséget nem a faállomány, hanem a 10 évi növedéket is 

magában foglaló egészállomány fatérfogatára vonatkoztatjuk. Ezzel 
a számított növedék tovább csökkent, ami -  feltehetően -  túlzott 
óvatosságra vezetett.

Az élőfakészlet-meghatározás pontosságának fokozását szolgálta 
a körlapösszeg-mérés bevezetése. Ezzel a becsült erdőrészletek ará
nyát jelentős mértékben növelni lehetett. Felvetődött az is, hogy va
lamennyi erdőrészletben kötelezően alkalmazni kellene, de erre nem 
volt lehetőség, részben az állományviszonyok, részben az eszközhi
ány miatt.

A fatermési táblás élőfakészlet-meghatározás pontosságát a záró- 
dás-sűrűség átszámító tényezők (a lambda-tényezők) segítségével 
próbáltuk fokozni.

Bár a mintavételes erdőbecsléshez az Útmutató adott javaslatot a
±10% pontosság eléréséhez szükséges mintaelemszámra, a fakész- 
let-meghatározás tényleges megbízhatóságának számítását nem kö
veteltük meg. Ezt nem is tehettük, mivel az Útmutató nem írta elő 
kötelezően a mért adatok számítógépes rögzítését és feldolgozását. 
(Ma már ezt is alapvető követelménynek kell tekintenünk.)

Az állományleírás használhatóságát tovább növelte az ágtiszta 
törzsmagasság meghatározása, valamint a részletre vonatkozó egyéb 
ismérvek számára hely biztosítása. Ezt az erdőrendezőség vagy a 
gazdálkodó szabadon felhasználhatta minőségi és értékosztály, jöve
delmezőségi osztály stb. beírására. (Sajnos, általában nem ilyesmire 
használták.)
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2.5. Az erdő állapotára vonatkozó szöveges 
feljegyzések és más, kevésbé fontos jellemzők

A szöveges feljegyzésekkel az volt a célunk, hogy az Erdő
részletlapon legyen lehetőség szöveges megjegyzéseket is szerepel
tetni. Korábban erre csak utalás történt, hiszen a Részletes erdőleírás 
egyben munkatáblázat is volt.

Mivel a faállományra, a cserjeszintre, a gyepszintre és a talajra 
vonatkozó összes megjegyzést tömöríteni akartuk, általában -  külön 
kódjegyzékben szereplő -  rövidítéseket alkalmaztunk. Ez később 
sok kritikát kiváltott. Talán jobb lett volna inkább külön lapot beik
tatni arra az esetre, ha sok szöveges megjegyzés kívánkozik (pl. kü
lönleges kezelésre vonatkozó előírások).

A cserjeszint leírására a rövidítések használata indokolt. A gyep
szint leírására ugyan megvolt a lehetőség, de általában nem nagyon 
éltek vele, mivel elmaradását általában nem kérték számon.

Az esetek zömében az erdőtársulás, erdőtípus és vízgazdálkodási 
fok  feljegyzésére adott lehetőséget sem használták fel. Persze, ha 
kötelező lett volna, akkor alighanem sok téves adat is bekerült volna 
az üzemtervekbe, mivel a meghatározáshoz nem sikerült elegendő 
időt biztosítani.

Meg kell említeni még néhány kevésbé fontos új adatot:
-  vadeltartó-képesség,
-  az erdőtest és fásítás jellege,
-  gazdálkodási típus,
-  művelési ág,
-  a záródáshiány jellege.
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2.6. Erdőrészlet szintű tervezés és prognózis

A tervezésre vonatkozó adatokat igyekeztünk mind egy helyre 
összevontan, az erdőleírási lapon tárgyalni. Van azonban néhány ki
vétel. Ezek állapotjellemzőként is értelmezhetők. Ilyenek a rendelte
tés, intézkedési terv, vágásérettségi kor, de ide sorolhatók még azok 
az állapot ismérvek is, amelyek prognózis- jellegűek, mint pl. a nö
vedék (10 éves előrejelzés), fatermési osztály (ha a véghasználatra 
várható előrejelzés szerepel), termőhely fatermőképessége, célállo
mánytípusok (a termőhelytípus-változatnak megfelelően), mivel a 
kimondott tervezési adatokon kívül ezeket is fel kell használni egy 
erdőrészlet szintű prognózishoz.

Az Útmutatóban igyekeztünk biztosítani, hogy ezek az adatok 
rendelkezésre álljanak, de erdőrészlet szintű számítógépes prognózis 
kialakítására csak egy esetben került sor (az ún. nyárfelmérés adatai 
alapján).

A rendeltetések körül csak egynek, az elsődleges célnak a megál
lapítását írta elő az Útmutató, az 1961. évi erdőtörvénynek megfele
lően. Szó volt a másodlagos rendeltetések esetleges rögzítéséről is, 
de végül is ez elmaradt, pedig a többcélú erdőgazdálkodást részlet 
szinten is érvényesíteni kellett volna.

Az intézkedési tervről már szóltunk. Sajnos ezt az ismérvet a 
gyakorlat nem használta semmire, s az erdőfelügyelet sem kérte 
számon.

A vágásérettség kor fogalmát a 100/1955. sz. Erdőrendezési 
Utasításból vettük át. Bár az Útmutató ezzel kapcsolatban számos 
részletkérdést igyekezett tisztázni, továbbra is megoldatlan maradt 
néhány alapvető probléma a speciális eseteket illetően. A túltartott 
erdők, a leromlott állapotú erdők, a súlyosan károsult erdők vágás
érettségi korának meghatározása vitatható maradt. Az ismérv célja 
sem vált világosabbá (pl. hogy mennyiben használható fel a hozam
szabályozáshoz).

A fatermési osztályt illetően súlyos hiba, hogy lemondtunk a di
namikus bonitálás kötelezővé tételéről.
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A termőhely fatermőképességének meghatározásában is túlzott 
mértékű megalkuvásnak tekinthető, hogy megengedtük a jelenlévő 
fafajjal és annak aktuális fatermési osztályával történő minősítést, 
„ahol a hidrológiai viszonyokat nem állapítottuk meg.”

Ugyanez mondható el a célállománytípusokia is, hiszen ahol nem 
határoztuk meg a termőhelytípus-változatot, ott ez az információ is 
kérdéses maradt.

A fahasználati és erdősítési tervezés módszerét csaknem válto
zatlan formában vettük át. A legfontosabb korszerűsítés a sürgősség 
bevezetése, amely lehetővé tette a sürgős, kötelező, ajánlott és lehet
séges beavatkozások elkülönítését, bár az utóbbi kettő (az ajánlott és 
a lehetséges) elkülönítése az előhasználatok tervezését illetően nem 
volt egyértelmű, ehhez be kellett volna vezetni a 4-es sürgősséget is 
(mint a véghasználat esetében), s ebben az esetben a 3-as sürgőssé
get egyértelműen ajánlott előírásként lehetett volna értelmezni. Nem 
volt teljesen egyértelmű az erdősítés sürgősségének meghatározása 
sem. Sajnos a későbbiek folyamán a sürgősséget -  a végrehajtás so
rán -  igen gyakran nem vették figyelembe sem az erdőgazdálkodók, 
sem az erdőfelügyelők. A megsértését nem is szankcionálták.

Az erdősítés tervezésére célszerű lett volna bevezetni a fafaj- 
összetétel alternatív megadását. Ez lehetővé tette volna -  a hozam
szabályozáshoz hasonlóan -  az erdősítések átfogó szabályozását is.

A faállomány szintű szabályozás és prognózis kötelező bevezeté
se akkor még nem volt időszerű, ezért indokoltan maradt el.

2.7. A számítógépek szerepe az üzemtervek 
készítésében

Az erdőrendezés számítógépes fejlesztésének egyik fő célja az 
volt, hogy kiváltsa azt a sok számítási, összegzési munkát, amelyik 
korábban a feldolgozási munka zömét kitette, hogy így az érdemi 
munkára -  a statisztikák elemzésére, a faterméstani vizsgálatokra és 
a hozamszabályozásra -  több idő maradjon.
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Ehhez a fejlesztési munkához nagy segítséget jelentettek a már 
elvégzett -  később tárgyalandó -  feladatok (A-, B-, D-, N-lapok, er
dőgazdasági szintű aktualizálás és tervezés stb.) és a kísérleti üzem
tervek.

Eredetileg kizárólagosra terveztük a számítógépes adatfeldolgo
zást, később azonban úgy döntöttek, hogy kézi és gépi feldolgozásra 
egyaránt alkalmas módszert kell kidolgozni, mivel az összes adat 
számítógépes feldolgozásának költségfedezete előre láthatólag nem 
lesz biztosítható.

Ennek tudható be, hogy az Útmutató 1971. évi bevezetésével 
párhuzamosan nem történt intézkedés a számítógépek használatára, 
továbbra is kézi feldolgozást rendeltek el, de nem tiltották meg a 
párhuzamos, illetve kísérleti jellegű számítógépesítést.

A Veszprémi Erdőrendezőség üzemtervezőinek -  személy szerint 
elsősorban vezetőjüknek -  köszönhető, hogy -  az esetleges párhu
zamos kézi feldolgozást vállalva -  a kísérleti munka megindulhatott. 
Később az Egri Erdőrendezőség üzemtervezői is csatlakoztak, majd
-  az eredmények láttán -  fokozatosan a többiek.

A fejlesztés során ki kellett dolgozni:
-  a felvételi jegyzőkönyveket (L-lap, T-lap, B-lap, M-lap),
-  a kódszám- és rövidítésrendszert,
-  az adatrögzítés és ellenőrzés módját,
-  az erdőbecslési jegyzőkönyvek feldolgozási programjait,
-  az Erdőrészletlapok előállításának módját, majd
-  az átfogó részhez szükséges feldolgozó programokat 

(tárgyalása a következő fejezetben).
A felvételi jegyzőkönyveket az Útmutató mellékleteit összefogla

ló kötet (Függelék az erdőgazdasági üzemtervek készítésének útmu
tatójához) tartalmazza.

Szerettük volna ezeket optikai jelolvasó (OCR) használatára is 
alkalmassá tenni. Bár a kísérleteink eredményesek voltak, mégis le 
kellett róla mondanunk, mert az KSH-nál lévő -  rendkívül drága -  
berendezés kezelője elhagyta munkahelyét, s így -  mi sem természe
tesebb -  a gép működését beszüntették.
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Más lehetőségek is szóba jöttek (pl. perforált lyukkártya), de vé
gül is a legegyszerűbb lyukkártyás -  majd később mágnesszalagos -  
adatrögzítés és ellenőrzés (ún. „ellenőrző lyukasztás”) mellett ma
radtunk.

Az utólagos ellenőrzésre igen sok egyenlőséget és egyenlőtlensé
get állítottunk fel, s ezeket egy ellenőrző programba építettük be. Az 
Erdőleírási lap (L-lap) ellenőrzésére nagy hangsúlyt helyeztünk.

Az L-lap alapján az Erdőrészletlapok -  esetenként a B-lapok fel- 
használásával -  kézi és gépi úton egyaránt előállíthatok voltak.

Az Erdőbecslési lap (B-lap) a Fatömegmérési lapon (FM-lapon) 
felvett mérési adatok kézi vagy gépi feldolgozására szolgált. A gépi 
feldolgozáshoz -  a programíráson kívül -  több kutatási-fejlesztési 
feladat elvégzése is szükségessé vált.

Elsősorban függvényesíteni kellett a Dr. Sopp László által ösz- 
szeállított fatömegtáblákat. Ez Gier számítógéppel történt, a legki
sebb négyzetek súlyozásos módszerével, egy tőalakszámot mellma
gassági alakszámmá alakító tényező és egy azzal megszorzandó, a 
koordinátarendszerhez képest 45°-kal elforgatott nyeregfelület fel- 
használásával.

További feladat volt az alakmagasság- (alakszám és magasság 
szorzata, Dr. Sopp Lászlónál „tömegmagasság”-) táblázatok kialakí
tása, az egységes magassági görbék függvényesítése, valamint az 
egyedi magassági görbéket előállító -  ugyancsak a legkisebb négy
zetek módszerét alkalmazó -  programrész megírása.

Nem oldottuk meg a B-lapok eredményeinek az Erdőrészletlapba 
való automatikus beépítését, inkább az L-lapokra való kézi átmáso
lást írtuk elő. Ez részben azért történt, hogy az üzemtervezőnek még 
egy ellenőrzési lehetőséget adjunk, s egyben a fatermési táblás fatér- 
fogat-meghatározás korrekciójára is alkalmat nyújtsunk.

Az Erdőrészletlapok számítógépes kivonatolásával lehetővé vált 
a kerületvezető erdészek részére kiadható üzemtervi zsebkönyvek 
készítése, ezt azonban kötelezően nem írtuk elő.

A busszolamérési jegyzőkönyvek (M-lap) is számítógéppel fel
dolgozható formában készültek, ezt a lehetőséget azonban -  bár a 
szükséges program elkészült -  az Útmutató nem is említi.
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2.8. Az elmúlt tervidőszakban bekövetkezett 
változások vizsgálata, a gazdálkodás 
erdőrészletszintű és átfogó bírálata

Az 1920. évben kiadott Erdőrendezési utasítás még foglalkozott a 
gazdálkodás bírálatával, a 100/1955 sz. Utasítás azonban ilyen részt 
már nem tartalmazott. Ez érthető volt, hiszen az üzemtervi nyilván
tartásokat akkor már régóta nem vezették, s az államosítás, majd a 
sorozatos átszervezések a bírálatot illuzórikussá tették volna.

Az 1961-ben vetődött fel újra, hogy az érvényes Erdőrendezési 
utasítást ki kellene egészíteni egy átfogó gazdálkodásbírálattal. Ez 
eredetileg csak a tervteljesítésre terjedt volna ki. Már akkor sikerült 
azonban elérni, hogy a gazdálkodásbírálatra vonatkozó rendelkezés 
kiegészüljön erdőrészlet-szintű gazdálkodás bírálattal is.

Az Üzemtervezési útmutató ezt a rendelkezést némileg módosítva 
átvette, de -  sajnos -  nem kiemelten, külön fejezetben, hanem „Az 
erdő állapotára vonatkozó szöveges feljegyzésekére vonatkozó ro
vat kitöltési útmutatójába beépítve. Eszerint fel kellett tüntetni „az 
erdőrészlet történetének jellemző adatait”, össze kellett vetni az er
dőrészlet állapotjellemzőit a lejárt üzemterv megfelelő adataival, 
„figyelembe véve az előírásokat, az elvégzett munkát és az állomány 
növekedését, fel kellett tárni a gazdálkodásban elkövetett hibákat”

Az átfogó részben -  ugyancsak a korábbi rendelkezés alapján -  
elsősorban az állapot-összehasonlításra és a tervteljesítésre vonatko
zó táblázatok alapján kellett értékelni az elmúlt időszak gazdálkodá
sát, de az erdőrészlet szintű bírálat összesített értékelésére is ki kel
lett térni. A záró bekezdés azonban úgy szólt, hogy „ahol nincs lehe
tőség a lejárt és a megújított üzemterv számszerű összehasonlítására, 
ott az előírások és teljesítések összehasonlítása, valamint az erdőről 
kapott kép alapján általánosságban végezzük el az eddigi gazdálko
dás bírálatát.” A gyakorlat előszeretettel használta ezt a kiskaput.
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Kétségtelen, hogy a számszerű összevetés módszere az Útmuta
tóban nem volt kellőképpen tisztázva, és a korábbi adatok számító
gép számára hozzáférhetetlen volta pedig kizárta a munka számító- 
gépesítését.

A feladat megoldása a jövőre vár.

2.9. Üzemtervi szintű átfogó tervezés és prognózis

Az átfogó tervezés legfontosabb alapadatai az állomány
összetevőkre (fafajsorokra) vonatkozó területi adatok. Az Útmutató 
nagy súlyt helyezett arra, hogy az erdőrészlet területét korrekt mó
don bontsa meg szintekre, állományrészekre, s azon belül fafaj
sorokra és üres területre. Ez különösen a fokozatos felújítás esetén 
okozott gondot. Ehhez be kellett vezetni az „eddigi véghasználati te
rület”, a „felújítási szint területe” és az „erdősítési többlet” fogalmát. 
Az ún. „Területbontás” algoritmusainak helyességét persze lehet 
vitatni, de szükségességét semmiképp sem.

Az átfogó rész felépítésében a következő logikai -  nem időrendi, 
hanem szabályozáselméleti -  sorrendet alkalmazza az Útmutató:

-  üzemtervi statisztikák,
-  az erdő állapotának jellemzése,
-  az erdő múltja,
-  távlati célok,
-  hozamszabályozás,
-  tízéves terv.
Az üzemtervi statisztikák terén az Útmutató meglehetősen mér

téktartó volt: kötelezően kevés táblázatot írt elő. Ez abból adódott, 
hogy a kézi és a gépi feldolgozás lehetőségét egyaránt tekintetbe 
kellett venni. Később -  a számítógépesítés előrehaladtával -  túlzott 
mértékben megszaporodtak a táblázatok, már-már az áttekinthetet
lenség határát súrolva.
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A minimális követelményt a következők jelentették:
II. Erdőrészletlapok összesítése 
Ill/a. Korosztály táblázat 
Ill/b. Vágásérettségi táblázat 
IV/a. Fahasználati táblázat 
V/a. Erdősítési táblázat.

A fafaj-korosztályos erdőszerkezet-változás kimutatásához hi
ányzott még néhány táblázat, így szükség lett volna fafajcsoport- 
korosztály bontásban a következő 10 évi

-  növedékre (m3-ben),
-  tervezett előhasználatra (m3-ben),
-  véghasználatra (m3-ben és redukált területben) és ezekből
-  korszakvégi korosztály táblázatra.
Bár ezekre a számítógépesítés megteremtette a lehetőséget, igény 

híján nem került sor az elkészítésükre.
Remélhetőleg a további fejlesztés pótolni fogja ezt a hiányossá

got, hiszen ezekből a statisztikákból olyan további információk (pl. 
erdőnevelési és erdőfelújítási mátrixok, véghasználati területarány
mátrix, tervezett vágáskor-eloszlás) vezethetők le, amelyek alkalma
sok arra, hogy hozamszabályozással egyesített erdőállomány-prog- 
nózis bemenő adataiként szerepeljenek.

Az erdő állapotának átfogó jellemzésére az Útmutató nem adott 
kötött előírást, csak a szempontokat és a sorrendet rögzítette. A sor
rend:

-  terület, területi eloszlások,
-  termőhelyi viszonyok,
-  faállományviszonyok,
-  erdőfeltárási, turisztikai és egyéb létesítmények,
-  vadállomány, vadeltartó-képesség.
A faállományviszonyokat a gazdasági és a különleges rendelte

tésre külön-külön is vizsgálni kellett. Gépi adatfeldolgozás esetén 
feltétlenül ki kellett térni a fafajösszetételre, az elegyedés módjára,
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az ún. fafajvonzatokra, a fatermési táblák esetleges korrekciójára, az 
egyes fafaj csoportok korosztály-szerkezetére, átlagos záródására, 
élőfakészletére, folyó- és átlagnövedékére, átlagos vágásérettségi ko
rára (harmonikus átlagként számolva). Ez utóbbi -  sajnos -  sok, 
számítógéppel készült üzemtervben hibásan szerepel, egyszerű sú
lyozott átlagként, s ez hibás következtetésekre vezetett a vágásérett
ségi kor változását illetően.

Az erdő múltjára vonatkozó rész a szokásos történelmi áttekin
tést és az elmúlt tervidőszak gazdálkodásának bírálatát tartalmazta. 
Ez utóbbiról már az előző fejezetben szóltunk. Az Útmutató itt túl
zottan előtérbe helyezte a tervteljesítés mérését. Kétségtelen, hogy 
akkoriban az erdőszerkezet változásainak reális megítélése -  az át
fogó terv szintjén -  meglehetősen nehéz lett volna. Az eltérő statisz
tikai rendszer, a korábbi -  lejárt -  üzemtervek adatainak korrigálat- 
lan volta és még sok más tényező csaknem lehetetlenné tette a reális 
összehasonlítást, a változások okainak kiderítését és a gazdálkodás 
minősítését. Érthető, hogy a gazdálkodás bírálatának összeállítását 
előszeretettel bízták az erdőfelügyelőkre.

A változások mérlegszerű vizsgálata akkoriban még elméletileg is 
tisztázatlan volt, így a programozóktól sem lehetett korrekt megol
dást várni. Ennek a kérdésnek a megoldása az erdőrendezés-fejlesz- 
tés egyik fontos feladata.

Az Útmutató nagy súlyt helyezett az erdőgazdálkodás távlati 
céljainak megfogalmazására.

Az erdő jövőjére vonatkozó főbb irányelvek közül a következőket 
tartja a legfontosabbaknak:

-  az üzemtervezett terület jövőbeli szerepe és gazdálkodási 
módja (az elsődleges és másodlagos célok várható változásai, 
szerkezetváltozások),

-  az erdőtelepítés távlati lehetőségei (a racionális földhasznosí
tás figyelembe vételével),

-  a távlati fafajpolitikai célkitűzések (előtérbe helyezendő és 
visszaszorítandó fafajok).

Ugyanakkor nem követelte meg a célul kitűzött erdőkép 
(jövőkép) pontosabb számszerűsítését (pl. korosztály táblázat formá
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jában). Ez abból adódott, hogy a meglehetősen merev, klasszikus 
szabályos erdőt már elvetette a szakma, de a korszerűbb, valósághű 
szabályos erdőre még csak elképzelések voltak, elmélete nem volt 
kidolgozva.

Ebből következik, hogy az Útmutató a hosszú távlatú termelés
szabályozás átfogó korszerűsítésére még nem vállalkozott, ennek 
csak egyes elemei jelentek meg benne. így pl. gépi adatfeldolgozás 
esetén ajánlott volt a felújítási táblázat elkészítése.

A hozamszabályozás célját az Útmutató a következőkben adja 
meg:

-  a „korosztály- és vágásérettségi viszonyokban jelentkező na
gyobb aránytalanságok fokozatos kiegyenlítése”,

-  az erdő „teherbíró képességének megfelelően vegye ki részét 
... az ország faszükségletének fedezéséből”

A hozadékszabályozásnál a következő tényezőket kellett figye
lembe venni:

-  az évi átlagos véghasználati terület,
-  a fafaj- és korosztályviszonyok,
-  az erdő elsődleges célja,
-  a fakitermelési lehetőségek (sürgősség szerinti bontásban),
-  vágásérettségi viszonyok (vágásérettségi csoportonként a vég- 

használati terület és a várható fatérfogat),
-  az erdő folyó- és átlagnövedéke,
-  egyéb körülmények.
A hozamszabályozás eredményét erdőrészletekre is le kellett 

bontani. Ez a 3-as és 4-es sürgősség cseréjével történt. Ez után már 
el lehetett készíteni a 10 éves fahasználati tervet és erdősítési tervet.

Külön fejezet (több mint 6 oldal) foglalkozott az általános fa
gazdálkodási terv (feltárási, faanyag-mozgatási és faanyag-haszno
sítási terv) készítésével. Ez azonban csak „erdőgazdaság-határosan” 
volt előírva, ezért az üzemtervekből -  sajnálatosan -  kimaradt.
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