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Örökerdő-gazdálkodás alapjai

Előadások:

• Történeti áttekintés (2021. 03. 08.)

• Örökerdő-gazdálkodás alapismeretei (2021.03.08.)

• Jelenlegi jogszabályi keretek (2021.03.22.)

• Örökerdő-gazdálkodás matematikai alapjai faállományszerkezeti 
jellemzői (2021.02.23.)

• Örökerdő kezelési tervek készítése (2021.03.22.)

Gyakorlat (2021. április 19. hétfő) bizonytalan, terepi vagy online:

• Terepi: örökerdő-gazdálkodás tanulmányozása terepen, 
Közelítőnyom jelölés, javafajelölés terepen, ellenőrző eljárások 
gyakorlása terepen

• Online: számítási gyakorlati feladatok megoldása: örökerdő 
modell paramétereinek meghatározása, visszatérési idő 
meghatározása, növedék, fakitermelési erély meghatározása, 
ellenőrző eljárás adatainak feldolgozása

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő-gazdálkodás jogszabályi 
keretei

Csépányi P. 2021.
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Az örökerdő üzemmódban való 
erdőgazdálkodás keretei

Az erdőgazdálkodó az örökerdő kezelési terv

• általános részét az üzemmódváltáskor,

• aktualizált változatát a körzeti erdőtervezés 
megkezdésének évében, az erdőgazdálkodói javaslatok 
részeként

• erdőrészletenként részletezett állapot- és tervadatokkal 
kiegészített, aktualizált változatát – legkésőbb – a 
fakitermelés bejelentéskor

nyújtja be az erdészeti hatósághoz.

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő üzemmód: hol állapítható 
meg?
Örökerdő üzemmód nem állapítható meg azokra az erdőkre amelyek

a) természetességi állapota faültetvény,

b) faállományában az akác aránya a 20%-ot, vagy az egyéb intenzíven terjedő fafajok 
aránya az 5%-ot meghaladja, vagy

c) felnyíló erdő és talajvédelmi erdő kivételével az erdőrészlet teljes területén a felső 
koronaszint záródása nem éri el a 60 %-ot, vagy

d) a faállomány felső szintjének átlagos mellmagassági átmérője nem éri el a 12 cm-t.

(2) Kultúrerdő természetességi állapotú erdőre vonatkozóan örökerdő üzemmódot az 
erdészeti hatóság azokban az erdőrészletekben állapíthat meg, amelyekben az 
üzemmódváltás nem veszélyezteti a faállomány őshonos fafajainak megmaradását.

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő üzemmód: 
fogalommagyarázat
15. örökerdő modell: az örökerdő üzemmódban kitűzött 
erdőgazdálkodási célok főbb paramétereit összefoglaló 
célrendszer, mely megadja a faállomány célállapotának 
erdőszerkezetét és fafajösszetételét;

16. átalakítási szakasz: az örökerdő üzemmódú erdőkben 
folytatott erdőgazdálkodás szakasza, amíg a célállapotnak 
megfelelő erdőszerkezet nem alakul ki;

17. fenntartási szakasz: az örökerdő üzemmódú erdőkben 
folytatott erdőgazdálkodás, ami a célállapotnak megfelelő 
erdőszerkezet fenntartására irányul;

18. javafa: az adott faállomány legjobb növekedést és 
fejlődést tanúsító, egészséges, jó korona- és törzsarányokkal 
rendelkező, kiemelkedő minőségű, kiválasztott, illetve a 
célátmérő elérésig megtartani tervezett egyedei;

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő üzemmód: 
fogalommagyarázat

19. biotóp fa: az erdőgazdálkodó által kijelölt, erdővédelmi és 
természetvédelmi célokat szolgáló olyan faegyed, amely a 
tervszerű erdőgazdálkodás keretében nem kerül kitermelésre;

20. célátmérő: az örökerdő tervben az adott termőhelyi 
viszonyoknak megfelelő, az adott fafaj javafáira, azok 
vágásérettségére az erdőgazdálkodó által megállapított 
mellmagassági átmérőre vonatkozó érték vagy 
értéktartomány;

21. erdőfelújítási tervezési egység: átmeneti üzemmódú 
erdőrészletekben fahasználati és erdőfelújítási szempontból 
azonosan kezelhető, legfeljebb 1,5 ha nagyságú erdőterület;

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő üzemmód: 
fogalommagyarázat
22. erdőfelújítási ütem: az átmeneti üzemmódú erdőrészlet 
azon tervezési területegysége, amelyekben azonos erdőtervi 
időszakban kezdődik meg az erdőfelújítás vagy amelyekben 
azonos erdőtervi időszakban az átalakítási vagy erdőfelújítási 
tervben foglaltak szerint legfeljebb 1,5 hektáros egybefüggő, 
végvágott területeket keletkeztető véghasználatokra kerül sor;

23. fakitermelések erélye: a fakitermelés százalékban 
kifejezett aránya a becsült élőfakészlethez vagy annak 
körlapösszegéhez képest;

24. körlapösszeg: a faállományt alkotó faegyedek
mellmagassági keresztszelvényének területösszege;

25. mellmagasság: a földfelszíntől számított 1,3 m 
magasság.”

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő üzemmód: szabályok
Örökerdő üzemmódban kezelt erdőben csak készletgondozó használat 

fakitermelési mód tervezhető.

Az örökerdő kezelési terv készítése során az erdőgazdálkodó önellenőrzési 
módszert dolgoz ki, amely magában foglalja az örökerdő-kezelési tervben 
meghatározott,

a) a faállomány aktuális állapotának, a célállapottól való eltérésének és

b) két állapotfelvétel között eltelt időszakban keletkezett faállomány 
növedékének meghatározását.

Az örökerdő kezelési terv készítése során és az önellenőrzési módszer 
alkalmazásakor 

a) főállomány alatt a legalább 12 cm mellmagassági átmérőjű fák alkotta 
faállományt, 

b) utánpótlás állomány alatt az erdőben ténylegesen jelenlévő, 12 cm-nél 
vékonyabb mellmagassági átmérőjű fák alkotta faállományt, 

c) a főállományt alkotó fafajok elegyaránya alatt azok körlapösszege szerint 
arányát kell érteni.

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő üzemmód: szabályok

Az örökerdő üzemmódú erdőkben a fakitermeléseket úgy 
kell elvégezni, hogy az

a) biztosítsa a javafák következő beavatkozásig szükséges 
növőterét,

b) biztosítsa az utánpótlás állomány folyamatos 
betelepülését és fejlődését,

c) ne keletkeztessen a természetben összefüggően 0.25 
hektárnál nagyobb, felújítandó üres vágásterületet 
vagy csak újulat által borított területet.

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő üzemmód: szabályok
Az örökerdő üzemmódú erdőkben átalakítási szakasz során a
faállomány stabilitásának és minőségének megőrzése érdekében
az örökerdő modellben meghatározott célállapotot fokozatosan
kell megközelíteni. Az átalakítási szakaszban és a fenntartási
szakaszban a kezelési tervben meghatározott visszatérési idő
szerint ütemezett fakitermelések erélye nem lehet nagyobb az
aktuálisan rendelkezésre álló körlapösszeg 20%-ánál.

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő üzemmód: szabályok
Az örökerdő üzemmódú erdőkben úgy kell gazdálkodni, hogy a 
fakitermelések eredményeként a főállomány átlagos körlapösszege 
bármely tömbösen kijelölt egy hektárnyi területen nem lehet kevesebb az 
alábbi értékeknél:

a) bükkösökben: 15 m2/ha,

b) kocsányos és kocsánytalan tölgyesekben, cseresekben: 13 m2/ha,

c) az a) vagy b) pont alá nem tartozó faállományok típusokban: 13 m2/ha,

d) gyenge fatermőképességgel jellemzett termőhelyen lévő talajvédelmi 
rendeltetésű erdőkben: 10 m2/ha.

Az örökerdő üzemmódú erdőkben fakitermeléseket az örökerdő tervben 
meghatározott visszatérési idő szerinti ütemnél korábban nem lehet 
végrehajtani.”

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő-gazdálkodás matematikai alapjai 
faállományszerkezeti jellemzői
A vegyeskorú örökerdők faállományszerkezete alapvetően eltér az egykorú 
vágásos erdőkétől!

Az örökerdőknél az a cél, hogy tartamoság mindenütt és folytonosan 
érvényesüljön! Feltételek:

• a fák az összes fejlődési fázisukban folyamatosan forduljanak elő már viszonylag 
kicsi és átlátható területen is,

• az a szerkezet és elrendezés alakuljon ki folyamatos beavatkozásokkal, melynél 
az utánpótlás a legnagyobb növedéket és jövedelmet biztosítja,

• azaz optimális erdőszerkezetre való törekvés, mely egyformán tartalmaz minden 
kor-, illetve fejlődési fázist és ezzel folyamatos utánpótlást és folyamatosan 
jövedelmező faanyagtermelést biztosít. 

Jellemző az örökerdő-gazdálkodásra:

az állandó optimumra való törekvés =egyensúlyi állapot = örökerdő modell

Az egyes fák kitermelését mindig a következő szempontokból ítéljük meg, 
hogy szolgálja-e például (főbb szempontok):

• az örökerdőszerkezet valamilyen módon történő javítását, a szintezettség
kialakulását

• az utánpótláson fejlődését,
• a sérült fák eltávolítását,
• a jó minőségű fák konkurenciáinak csökkentését,
• vagy az érett fák megfelelő időpontban történő kitermelését.

Csépányi P. 2020.
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Törzsszámeloszlás

• Az erdők jellemzéséhez a fákat veszik számba meghatározott 
szempontokból, pl. koruk, magasságuk, átmérőjük, vagy 
térfogatuk alapján.

• Gyakorlati megfontolásokból az örökerdőknél (szálalóerdőknél) ez 
a szempont az átmérő!

• Látszik, hogy az egyensúlyi állapotú örökerdőknél egy jellemző 
eloszlás mutatkozik, melynek eloszlásgörbéje matematikailag 
meghatározható!

• LIOCOURT (1898) írta le először, hogy a fák száma az az egymás 
után következő (növekvő) átmérő fokokban mértani sorozatnak 
megfelelően csökken.

• MEYER (1933) exponenciális függvénnyel határozta meg ezt a 
szerkezetet. 

• Tartamosság tekintetében az örökerdők esetében a 
törzsszámeloszlás ugyanolyan kifejezőerőt képvisel, mint a 
korosztályeloszlás az egykorú vágásos erdőknél.

Csépányi P. 2020.
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Törzsszámeloszlás meghatározása az 
örökerdő/szálalóerdő dinamikus egyensúlyi állapotában 

LIOCOURT (1898) MEYER (1933)

𝑁𝑖 = 𝑘 ∗ 𝑒−𝑎∗𝑥𝑖

Ni törzsszám az i-edik átmérőfokban (db)
xi az i-edik átmérőfok osztályközepe (cm)
k a kezdeti törzsszámmal összefüggő 

paraméter,
a a görbe lefutását meghatározó állandó, 

mekkora a csökkenés az egymást követő 
átmérő osztályokban

n0 törzsszám a 0-edik (az induló átmérőfokban (db)
ni az i-edik átmérőfok törzsszáma (db)
nx az x-edik, az utolsó átmérőfok törzsszáma (db)
q kvóciens, (állandó) bármely átmérőfok 

törzsszámának és a közvetlenül előtte lévő 
átmérőfok törzsszámának hányadosa

p arány, (állandó) mellyel valamely átmérőfok 
törzsszáma kisebb, mint az előtte lévő átmérőfok 
törzsszáma

n0, n0q, n0q2, n0qi ,……. n0qx

n0, n1, n2, ni ,……. nx

n0, n0(1-p), n0(1-p)2, n01-p)i ,… n0(1-p)x

𝑛𝑖 = 𝑛0 ∗ (1 − 𝑝)𝑖

𝑛𝑖 = 𝑛0 ∗ 𝑞
𝑖

vagy

𝑞 = 1 − 𝑝

𝑞 =
𝑛𝑖+1
𝑛𝑖

𝑞 =
𝑁𝑖+1
𝑁𝑖

Az ni Liocourt-féle mértani sorozat megközelítésből
az Ni a Meyer-féle exponenciális megközelítésből adódik,
de mindkettő ugyanarra a törzsszámra vonatkozik! 

Csépányi P. 2021.
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Az örökerdő kezelési/fenntartási 

tervek készítése
10. melléklet a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelethez

16
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Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményei
A. Általános rész

Csépányi P. 2021.

1. Azonosító adatok
1.1. az erdőgazdálkodó neve, kódja
1.2. a terület elnevezése
1.3. örökerdő üzemmód megállapításának időpontja
1.4. terület-nyilvántartás:

1.4.1. örökerdő egység jele
1.4.2. beavatkozás tervezett éve (első beavatkozás

+ visszatérési időszakok)
1.4.3. egység összterülete (ha)
1.4.4. erdőrészlet jele
1.4.5. erdőrészlet területe (ha)
1.4.6. örökerdő modell
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Csépányi P. 2021.

Örökerdő egység 
jele

Beavatkozás tervezett éve
(első beavatkozás +visszatérési 

időszakok)

Egység összterülete

ha
Erdőrészlet jele

Erdőrészlet területe
ha

örökerdő modell

1. 2020/21+5 év 158.31

Feketehegy 1A 12.28 IV

Feketehegy 1B 25.30 III

Feketehegy 1C 20.85 II

Feketehegy 2A 35.43 II

Feketehegy 2B 16.78 II

Feketehegy 2C 21.52 III

Feketehegy 2D 26.15 II

2. 2021/22+5 év 113.58

Szőlőshegy 24A 10.48 I

Szőlőshegy 25A 9.74 I

Szőlőshegy 26A 2.35 II

Szőlőshegy 26B 12.47 I

Szőlőshegy 27A 14.44 II

Szőlőshegy 27B 19.22 I

Szőlőshegy 27C 17.26 II

Szőlőshegy 27D 19.12 I

Szőlőshegy 27E 8.50 I

3. 2022/23+5 év 149.86

Feketehegy 3A 23.83 I

Szőlőshegy 12A 17.69 I

Szőlőshegy 5A 25.24 I

Szőlőshegy 5B 5.75 II

Szőlőshegy 6A 13.26 II

Szőlőshegy 7A 24.81 I

Szőlőshegy 8A 18.76 I

Szőlőshegy 9A 20.52 I

4. 2023/24+5 év 159.44

Feketehegy 3B 22.62 I

Feketehegy 5A 30.37 III

Feketehegy 5B 30.69 III

Feketehegy 6A 8.98 II

Feketehegy 6C 30.78 III

Feketehegy 6D 36.00 II

5. 2024/25+5 év 132.48

Szőlőshegy 10A 8.40 I

Szőlőshegy 10B 10.93 I

Szőlőshegy 11A 14.69 II

Szőlőshegy 13A 10.40 I

Szőlőshegy 13B 7.40 I

Szőlőshegy 21A 16.59 II

Szőlőshegy 21B 4.09 II

Szőlőshegy 21C 0.30 I

Szőlőshegy 22A 8.95 II

Szőlőshegy 23A 25.92 I

Szőlőshegy 23B 12.90 I

Szőlőshegy 3B 4.81 II

Szőlőshegy 4A 7.10 I

Mindösszesen 713.67 713.67
19



Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményei
A. Általános rész

2. Gazdálkodási célok kitűzése

2.1. örökerdő modell

2.2. minősítés (jó, közepes, gyenge)

2.3. a főállomány optimális célállapota

2.3.1. fafajok és elegyarányuk (%)

2.3.2. fafajok célátmérői (cm)

2.3.3. darabszám (db/ha)

2.3.4. körlapösszeg (m2/ha)

20
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Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményei
A. Általános rész

21



Modellek megadásának különböző lehetőségei

Csépányi P. 2021.

Örökerdő 
modell

Minősítés 
jó/közepes/ 

gyenge

Főállomány optimális (cél-) állapota

Fafajok és elegyarányuk
%

Fafajok célátmérői
cm

Darabszám
db/ha

Körlapösszeg 
m2/ha

I. nagyon jó
B-KTT 70%

GY-EKL (HJ, MK, CSNY) 
30%

KTT 75-80 cm
B 65-70 cm

HJ-MK-CSNY 60-70
231 19,0

II. jó
KTT-B 40% GY-EKL (HJ, 

KJ, MK, CSNY, BABE) 605

KTT 70 cm
B 60-65 cm

HJ-MK-CSNY 55-65 cm
245 17,5

III. közepes KTT 40%, GY-EKL 60%
KTT 70 cm

HJ-MK-CSNY 55-65 cm
267 17,0

IV. gyenge
KTT-CS 50%
GY-EKL 50%

KTT 60 cm
CS 50 cm

CSNYE 50-60 cm
241 16,0

V. nagyon gyenge
Cs-KTT 40%

EKL 60%
KTT-CS 50 cm 261 15,0

Felsőmagasság a célátmérőt elért fáknál
Élőfakészlet

G (m2/ha); ~V (bm3/ha)

I. 31 m-től (jó bükkösök) 19,0 m2/ha; (~300 bm3/ha)

II. 26-30 m között (jó gyertyános-kocsánytalan tölgyesek, 

gyengébb bükkösök)
17,5 m2/ha; (~250 bm3/ha)

III. 22-25 m-ig (közepes cseres-kocsánytalan tölgyesek, cseresek) 17,0 m2/ha; (~200 bm3/ha)
IV. 19-21 m (gyenge mageredetű, sarjeredetű kocsánytalan 

tölgyes, cseres állományok
16,0 m2/ha; (~180 bm3/ha)

V.  -18 m (gyenge sarj cseresek, tölgyesek, egyéb kemény lombos 

állományok)
15,0 m2/ha; (~160 bm3/ha)

* EF, FF, VF elegyes állományok esetén ezek az értékek magasabban alakulnak
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Útmutatóban szereplő modellek

231 db/ha 19.1 m2/ha 245 db/ha 17.5 m2/ha 267 db/ha 17 m2/ha 241 db/ha 16 m2/ha 261 db/ha 15 m2/ha

25 db/ha 7.4 m2/ha 19 db/ha 5.3 m2/ha 16 db/ha 4.2 m2/ha 14 db/ha 3.2 m2/ha 4 db/ha 0.8 m2/ha

10,7% 38,6% 7,9% 30,0% 5,9% 25,0% 5,7% 20,0% 1,5% 5,0%

Dcél 80 cm 70 cm 70 cm  60 cm 50 cm
P 19,37% 23,29% 23,98% 19,76% 20,33%

n0 46 53,41 65,13 51,37 59,1

Átmérő-

fok 

száma     

i

Átmérő-

fok 

közepe 

D1.3 (cm)

Átmérő-

fok G 

(m
2
/ha)

n i        

db/ha

G     

m2/ha

n i         

db/ha

G     

m2/ha

n i         

db/ha

G     

m2/ha

n i         

db/ha

G     

m2/ha

n i         

db/ha

G     

m2/ha

0 14 0,015 46,0 0,71 53,4 0,82 65,1 1,00 51,4 0,79 59,1 0,91

1 18 0,025 37,1 0,94 42,1 1,07 49,5 1,26 41,2 1,05 47,1 1,20

2 22 0,038 29,9 1,14 33,2 1,26 37,6 1,43 33,1 1,26 37,5 1,43

3 26 0,053 24,1 1,28 26,1 1,39 28,6 1,52 26,5 1,41 29,9 1,59

4 30 0,071 19,4 1,37 20,6 1,46 21,8 1,54 21,3 1,51 23,8 1,68

5 34 0,091 15,7 1,42 16,2 1,47 16,5 1,50 17,1 1,55 19,0 1,72

6 38 0,113 12,6 1,43 12,8 1,45 12,6 1,43 13,7 1,55 15,1 1,71

7 42 0,139 10,2 1,41 10,1 1,40 9,6 1,32 11,0 1,52 12,0 1,67

8 46 0,166 8,2 1,37 7,9 1,32 7,3 1,21 8,8 1,47 9,6 1,59

9 50 0,196 6,6 1,30 6,3 1,23 5,5 1,08 7,1 1,39 7,6 1,50

10 54 0,229 5,3 1,22 4,9 1,13 4,2 0,96 5,7 1,30

11 58 0,264 4,3 1,14 3,9 1,03 3,2 0,84 4,6 1,20

12 62 0,302 3,5 1,05 3,1 0,92 2,4 0,73

13 66 0,342 2,8 0,96 2,4 0,83 1,8 0,63

14 70 0,385 2,3 0,87 1,9 0,73 1,4 0,54

15 74 0,430 1,8 0,78

16 78 0,478 1,5 0,70

17 82 0,528

18 86 0,581

19 90 0,636

Fafajösszetétel célállapotban

I. modell II. modell III. modell V. modell

Célkörlap 19m2/ha 

B&KTT 70%; GY&EKL 

30%

Célkörlap 17.5 m2/ha 

KTT & B40%, GY & EKL 

60%

Célkörlap 17,0 m2/ha 

KTT40%,  GY & EKL 

60%

Célkörlap 16,0 m2/ha 

KTT & CS 50%  GY & 

EKL 50%

Célkörlap 15,0 m
2
/ha   

CS & KTT 40%, EKL60%

IV. modell

Összesen

Ebből MFA (méretes fa ≥ 50 cm) 

MFA%

Modell

paraméterek

Csépányi P. 2021.
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Célátmérők meghatározása

Fafaj

Legalább 3 m 

hosszban „A” 

minőségű

(cm)

Legalább 3 m 

hosszban „B” 

minőségű

(cm)

„C” 

minőség

(cm)

„D” minőség

B 65-80 65-70 55-65

amennyiben a fának 

nincs egyéb szerepe 

(védő, árnyaló, 

állékonyság növelő, 

stb.)

KTT, 

KST

80-90 70-80 55-70

HJ, 

MK

65-70 55-65 50

CSNY 60-70 50-60 45-50

CS - - 50-60 24
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3. Feltárás tervezése
3.1. engedélyköteles és nem engedélyköteles feltáróhálózat szükségessége
3.2. közelítőhálózat tervezése

Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményei
A. Általános rész
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Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményei
A. Általános rész

4.     Visszatérési idő meghatározása 
(indokolással ellátva)

A rövidebb visszatérési idő mellett 
szóló érvek:

A hosszabb visszatérési idő mellett 
szóló érvek:

− jobb termőhelyeken magasabb 
növedék esetén is elégséges
fakitermelési volumen érhető 
el

− gyengébb termőhelyen, 
alacsonyabb növedék esetén is
megfelelő fakitermelési 
volumen érhető el

− magas növedék esetén a 70-80 
bm3/ha feletti kitermelés több 
kárt okoz a maradó 
állományban 

− magasabb erélyű 
beavatkozásokat tesz lehetővé, 
ami különösen bonyolultabb 
technológiák esetén fontos (pl. 
kötélpálya)

− gazdaságilag értékes fák 
növőtér-bővítése mérsékelt és 
folyamatos, a fényigényes 
utánpótlás lékeinek bővítése is 
jobban kezelhető

− kisebb a bolygatások 
gyakorisága, előnyösebb az 
erdőtalaj, az utánpótlás és a 
maradó állomány kímélete 
szempontjából

− ha az örökerdő üzemmód 
területe kicsi, akkor az egy 
évre eső munkaterület 
(jelöléssel, önellenőrzéssel 
érintendő terület) nagysága 
rövidebb visszatérési idő 
esetén sem megterhelő és 
biztosítható a folyamatos 
hozam

− ha az örökerdő üzemmód 
területe nagy, akkor az egy 
évre eső munkaterület 
(jelöléssel, önellenőrzéssel 
érintendő terület) nagysága 
hosszabb visszatérési idő 
esetén kisebb 

Csépányi P. 2021.

KGH-nál a max. erély 20%!!!
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A visszatérési idő többek között hatással van az átlagos fakitermelési erélyre, a fényviszonyok
változásának Intenzitására, az éves munkaterület nagyságára, a tömbök számára stb. 
Alul egy 5 éves visszatérési időnek megfelelő tömb beosztás látható. 
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5. Az erdőgazdálkodó által megfogalmazott kezelési elvek és beavatkozási erélyek
általános bemutatása a különböző fejlődési szakaszban lévő faállományokban

Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményei
A. Általános rész

Az átalakítási szakaszban a fiatalabb állományokban 40-60 db/ha javafát kell kiválasztani és a beavatkozások

során javafánként 1-3 db konkurens fát eltávolítani. Fiatalabb állományokban általában javafánként 2-3 db,

idősebb állományokban általában 1-2 db konkurens fát termelnek ki a javafa koronafejlődésének és

vastagodásának biztosítása érdekében. Az átalakítási szakaszban a fakitermelések erélye a javfák

fejlődésének az utánpótlás állomány megjelenésének alárendelt, a körlapösszeg alapján számított 20 %-os

erélyt nem lépheti át.
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Faállomány 

kora/Kiindulási 

állapot

A faállomány Beavatkozások

Fejlődési 

szakaszai
D1,3 cm

H

m

Átvezetés még nem indul Átvezetés igen/nem, feladatok összefoglalása, ajánlott önellenőrzési eljárás

1. Fiatal kor

(egyszintes, 

egykorú)

a) Újulat 0,5 Ápolás Átvezetés nem indul, vágásos vagy átmeneti üzemmód, ápolás

b) Fiatalos 0,5-2,0 Befejezett ápolás Átvezetés nem indul, vágásos vagy átmeneti üzemmód, befejezett ápolás

c) Sűrűség -5 2,0-5,0 TI Átvezetés nem indul, vágásos vagy átmeneti üzemmód, tisztítás

d) Vékony-rudas 5-10 5,0- TI
Törzstisztulás nem érte el a végleges famagasság harmadát, Átvezetés nem indul, 

vágásos vagy átmeneti üzemmód, TI

2. Középkor

(egyszintes, 

egykorú)

a) Vastag-rudas 10-20 - -

Közelitőnyomok elkészítése,40-60 db/ha javafa kiválasztása , javafák támogatása az 

elnyomók kivételével 2-4 db/javafa

I. kezelési utasítás. Ellenőrzés ajánlott módja: egyszerű körlapösszegmérés

b) Szálas 20-40 - -

Közelitőnyomok elkészítése, javafák kiválasztása 40-60 db/ha, javafák támogatása az 

elnyomók kivételével 1-3 db/ha

II. kezelési utasítás. Ellenőrzés ajánlott módja: egyszerű körlapösszegmérés

3.Idős kor

(egyszintes, 

egykorú)

a) Öreg 40- -

Nincs megfelelő számú javafa:

- időben és térben elaprózott 

felújítás

Van megfelelő számú javafa: közelitőnyomok elkészítése, javafák kiválasztása, javafák 

támogatása az elnyomók kivételével 1-2 db/javafa, tölgyeseknél lékek kialakítása a 

kivágott javafa pótlására

II. kezelési utasítás. Ellenőrzés ajánlott módja: egyszerű körlapösszegmérés.

b) Túltartott - -
Nincs megfelelő számú javafa:

- időben és térben elaprózott 

felújítás

Van megfelelő számú javafa: közelitőnyomok elkészítése, javafák kiválasztása, javafák 

támogatása az elnyomók kivételével, tölgyeseknél lékek kialakítása a kivágott javafa 

pótlására

II. kezelési utasítás: Ellenőrzés ajánlott módja: egyszerű körlapösszegmérés

4. Kétszintes (a), 

vagy többszintes 

(b) többkorú, 

vegyes 

szerkezetű 

örökerdők

Célhoz közeli,

vagy célállapotú

Közelitőnyomok fenntartása, javafák támogatása az elnyomók kivételével, a kivágott 

javafák pótlása a felnövekvő fiatal csoportokban való kiválogatással, fényigényes 

főfafajok és elegyfafajok érdekében kis lékek kialakítása/támogatása, elegyesség 

fenntartása, szintezettség fenntartása

III. kezelési utasítás. Ellenőrzés ajánlott módja: szögszámláló próba a leszámolt 

törzsek átlalásával vagy koncentrikus körös mintavétel, az utánpótlás állomány 

felvétele mindkét esetben a 13 m sugarú mintakörön belül

Csépányi P. 2021.
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● I. Kezelési előírás 

 

Cél: A javafák kiválasztása és támogatása, az elegyfafajok arányának biztosítása: 

- átmenet a negatív szelekcióból (kiválasztás) a pozitív szelekcióba, 
- a vékony- illetve vastagrudas erdőben ki kell választani és meg kell jelölni a javafákat (J-

fa), 40-60 db/ha, egymástól kb. 13-16 m-es tőtávolságban, 
- a javafák támogatása a koronaszintben, 
- a javafák számának a maximális sűrűségét (60 db/ha) nem szabad meghaladni, 
- a javafák csoportos állása a vékony- illetve vastagrudas stádiumban elkerülhető,  
- a lombos fafajoknál a javafák esetében, az ágtiszta törzsmagasság 6-10 méter között lehet 

(a végleges famagasság egynegyedétől egyharmadáig),  
- e felett az élő korona alsó határa rögzíthető (a korona további felszorulása, a további 

törzstisztulás megakadályozandó).  

I. kezelési előírás ellenőrzése 

szempontok célnak megfelelő kivitelezés hibás kivitelezés 

Javafák kijelölése A beavatkozás időpontjáig kijelölve A beavatkozás időpontjában 

hiányzik a javafák kijelölése 

Javafák támogatása A konkurencia helyzetek feloldása megtörtént A javafák koronafejlődése nem 

megfelelő 

Javafák száma Javafák száma a megadott határokon belül 

van 

Túl sok javafa (átlagos távolságuk 

kisebb 12 m-nél) 

Javafák kiválasztása A kiválasztási kritériumokat figyelembe vették Nem vették figyelembe a 

kritériumokat 

Finomfeltárás 
 

Rendelkezésre áll, legalábbis a kijelölése 

megtörtént 

Nem áll megfelelő mértékben 

rendelkezésre 

Értéknövelő nyesés 

(opcionális) 

A lehetőségeket kihasználták (módszer, 

időpont, és fák kiválasztása megfelelő) 

- 
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● II. kezelési előírás 

 

Cél: Az erdőszerkezet biztosítása figyelemmel az elegyességre, a javafák támogatása és 

kitermelése, állománynevelés, felújulás biztosítása: 

- amennyiben ebben a fázisban kezdődik az örökerdő-gazdálkodás bevezetése, a 
közelítőnyom-hálózat és a javafák kijelölése, 

- a javafák fejlődésének elősegítésével a pozitív szelekció továbbvitele, erősítése melynek 
célja a javafák fokozott vastagodásának elősegítése,  

- az elnyomó fák kivehetőek, a javafák stresszmentes koronanövekedésének támogatása 
érdekében, 

- az élő koronának az alsó határát (alapját) meg kell tartani a meghatározott magasságban, 
- a javafák esetében a beavatkozásokat úgy kell vezérelni, hogy vízhajtások ne 

keletkezzenek, 
- a beavatkozások erősségének megállapításakor és a készletgondozásnál a javafákat 

elnyomó fák kivételének van a legmeghatározóbb szerepe, 
- az elegyfafajokat támogatni kell, 
- az időközben kialakuló közép- és alsószintet támogatni kell, 
- a minőségtől függő célátmérőjüket elért javafákat, egyesével egy hosszabb időszakon 

keresztül kell kivágni, 
- a tölgyesek és cseresek esetében - megfelelő arányú megújulásuk, és az erdőnevelés 

érdekében - a korábban létrehozott lazább szerkezet, illetve a lékek létrehozása is 
megengedett, mely elsősorban a kisebb természetes bolygatások (pl. széldöntés) 
esetében természetes úton létrejött, vagy konszociáció foltokban mesterségesen 
kialakított lékeket jelent (ebben a fázisban a javafák jellemzően még nem érik el a 
célátmérőt). 

II. kezelési előírás szakmai ellenőrzésének szempontjai 

szempontok célnak megfelelő kivitelezés hibás kivitelezés 

Javafák kijelölése A beavatkozás időpontjára a 

kijelölés megtörtént  

A beavatkozás időpontjában 

hiányzik a javafák kijelölése 

Javafák száma  Javafák száma a megadott 

határokon belül van 

Túl sok javafa 

Javafák kiválasztása A kiválasztási kritériumokat 

figyelembe vették  

Nem vették figyelembe a 

kritériumokat 

Javafák támogatása Elnyomók kivéve A javafák koronafejlődése nem 

megfelelő 

Finomfeltárás  Meglévő/szabályszerű   Nem megfelelő 

Árnyaló alsó- és középső szint 

fenntartása 

Vitális alsó- illetve középszint Elhaló alsó-, illetve középszint 

Természetes úton létrejött lékek 

felhasználása, esetleg 

konszociációs foltok esetén, 

természetes lékek hiányában 

A természetes úton létrejött 

lékekből a KTT esetleg CS fafaj 

érdekében általában egyidejűleg 

maximum 2-3 db/ha sűrűséggel kell 

nyilvántartásba venni és éves 

Túl sok vagy a kelleténél kevesebb 

lék kialakítása. 
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● III. kezelési előírás 

 

Cél: Az erdőszerkezet biztosítása figyelemmel az elegyességre, a javafák támogatása és 

kitermelése, állománynevelés, felújulás biztosítása: 

- az örökerdőkben az erdőborítás állandó (felső szintben), melyre jellemző a széles 
átmérőterjedelem és rendszeresen visszatérő használat (célátmérős használat és pozitív 
szelekció), elsőbbséget élvez az erdőszerkezet fenntartása, 

- a pozitív szelekció folytatása, a javafák segítése és vastagodás biztosítása, a nagyobb 
fényigényű fafajoknál - megfelelő arányú megújulásuk, és az erdőnevelés érdekében - a 
korábban létrehozott lazább szerkezet, illetve a nagyobb lékek létrehozása is 
megengedett, 

- az értékes javafák, melyek saját minőségük által meghatározott egyedi célátmérőt 
elérték, egyesével kitermelhetők, egymástól eltérő időben, figyelemmel az 
állományszerkezetre (Az állomány stabilitását szolgáló javafák kitermelésének időpontját 
az állományban betöltött funkciónak kell alárendelni!), 

- a felső szintből történő fakitermelést a sérült egyedek visszavágása az alsóbb szintekben 
azonnal követi, 

- a kivett javafákat a köztes szintekből (második szint, alsószint) egy újabb javafa 
kiválasztásával folyamatosan pótolni kell, ezekben a szintekben a jövőbeli javafák 
kifejlődésének érdekében az erdőnevelési beavatkozásokra lehet szükség, 

- a javafák szétoszlanak az összes vastagsági osztályban, az örökerdő-szerkezet elemzése 
előfeltétele a helyes jelölésnek, a túl nagy készlettel rendelkező átmérőosztályok 
elsőbbséget (nagyobb erélyt) élvezhetnek a használatok során, 

- a nagyobb fényigényű fafajoknál - megfelelő arányú megújulásuk, és az erdőnevelés 
érdekében - a korábban létrehozott lazább szerkezet, illetve a kis lékek létrehozása is 
megengedett, 

- a szórványos újulat átmenetileg megjelenthet a fényviszonyok differenciálódásának 
következtében az állomány bármely részén, azonban ez nem indokol beavatkozásokat. 
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Lékek kezelése, kialakítása

33

A lék helyének meghatározása:  

A természetes bolygatások (például jégtörések és széltörések) következtében keletkező lékek és 
gyengébb záródású állományfoltok jó lehetőséget meglévő lékek nyilvántartásba vételére. 
Amennyiben ilyen természetes úton keletkezett lékek nem állnak rendelkezésre – a megfelelő 
feltételek fennállása esetén azok mesterségesen is kialakíthatók, illetve egy-egy célátmérőt elért javafa 
kitermelésekor kialakítására sokszor lehetőség nyílik. A lékek lehetőleg egymástól kellő távolságra 
helyezkedjenek el, azonban szabályos kiosztásuk kerülendő, illetve legtöbbször nem is megvalósítható. 

A lékek kialakításával kapcsolatosan az alábbi szempontokat kell mérlegelni: 

Lékek kialakítása időszerű: Lékek kialakítása nem időszerű: 

- A főállományban célátmérős tölgy 
javafa kitermelés már előfordul. 

- Azokban a bükkös 
faállománytípusokban, ahol 
klímaváltozás következtében a 
termőhely alapvetően GY-KTT, vagy 
cseres-tölgyes klímába kerül át a 
következő 30-50 évben, a KTT lékekbe 
történő mesterséges betelepítése 
fontos. 

- A fiatal vastagrudas faállományokban, 
ahol a javafa kijelölés éppen csak 
megkezdődött. 

- Magas tölgy elegyarányú alapvetően 
egyszintes faállományokban, ahol az 
első javafa kitermeléséig várhatóan 
legalább 30-40 évnek el kell telni. Itt 
elsősorban az árnytűrő, tölgy javafák 
törzsárnyalását szolgáló elegyfafajok 
megjelenését (GY, MJ) kell elősegíteni. 

 

A lék ajánlott induló nagysága: 

• KTT esetében max. 100-150 m2 

• CS esetében max. 100-250 m2 

Lék jellemzői 
Lék mérete a tölgy utánpótláscsoport korának függvényében 

0-5 év között 5-10 év között 10-15 év között 15-20 év között 

területe m2 100-150 150-300 150-500 150-750 

átmérője m 10-15 14-20 14-25 14-30 

fényintenzitás% 10%  10-20% 20% 20%- 
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6. Az önellenőrzési módszernek megfelelő, az erdőművelési célok betartásához kiválasztott,
a tervezéshez és önellenőrzéshez alkalmazott gazdálkodói eljárás (átmérőcsoportos,
átmérőosztályos, körlapösszeg mérésen alapuló)

Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményei
A. Általános rész

Útmutató:

6.1. Egyszerű körlapösszeg meghatározás

6.2. Szögszámláló mintavétel a leszámolt törzsek 
átlalásával

6.3. Koncentrikus mintakörös próba

6.4. Az utánpótlás állomány (D1,3< 12 cm) 
ellenőrzése
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Örökerdő-gazdálkodás folyamatának 

önellenőrzése
Célja az örökerdő-gazdálkodás támogatása:

– Terepi adatok felvétele mobilra 

kifejlesztett app. segítségével

– Feldolgozás a szakmai informatikai 

rendszerben

– Kiértékelt adatok visszatöltése a 

mobiltelefonra (aktuális fafajösszetétel, 

átmérőszerkezet, élőfakészlet, és a 

modellek)

Csépányi P. 2019.

Csépányi P. 2020.

Pl. hektáronkénti 1 db felvételi pont,
háromszögkötésben.



Egyszerű körlapösszeg meghatározás

Erdőrészlet

területe

Felállások száma (db)

Egyöntetű 

állományban

Változatos 

állományban

1-3 ha 2 db/ha 4 db/ha

4-10 ha 1,5 db/ha 2 db/ha

10 ha felett 1 db/ha 1,5 db/ha
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Szögszámláló mintavétel a 
leszámolt törzsek átlalásával
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Koncentrikus mintakörös próba
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39Csépányi P. 2021.

Koncentrikus mintakörös próba



Az utánpótlás állomány (D1,3< 12 cm) ellenőrzése

mintakör sugár mintakör területe szorzótényező

(m) (m2) 1 ha-ra D1,3 < 7cm 7 cm ≤ D1,3 < 12 cm

7,00 153,94 64,96 záródás becslés átmérő mérés

13,00 530,93 18,83 %-ban

mintakörök adatai

6.4. Utánpótlás mérése (D1,3 < 12 cm)

Felvételezés

Lásd előző diát!
7 m-es körben

Csépányi P. 2021.
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Főállomány körlapja (m2/ha) és elegyaránya
az ellenőrző eljárás eredményeként

Csépányi P. 2021.



Utánpótlás állomány  7 cm ≤D1,3<12 cm közötti részének elegyaránya
az ellenőrző eljárás eredményeként

Csépányi P. 2021.



Utánpótlás állomány  D1,3<7 cm alatti részének elegyaránya
az ellenőrző eljárás eredményeként

Csépányi P. 2021.



6.3 Koncentrikus 
körös próba
r= 7 m D1,3≥7 cm
r=13 m D1,3≥20cm

6.2. 
Szögszámláló 
próba a beeső 
törzsek 
átlalásával
(küszöb 12 cm)

Csépányi P. 2021.
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Javafa Közelítőnyom Kivágandó Természetvédelem

(Zukunftsbaum) (Rückegasse) (Einschlag) (Naturschutz)

zöld (grün) sárga (gelb) piros (rot) kék (blau)

körbe nyom belső oldal két oldalról
erdőrészleten belüli "természetvédelmi 

védterület" határa

(geringelt) (innen Seite) (von beiden Seite) (Grenze der Naturschutzflächen)

nyom külső oldal tövön a kívánt döntési irányban biotópfa

(aussen Seite) az  értékes állományokban (Biotopsbaum)

nyom vége

(Ende der Gasse)

Örökerdő gazdálkodás

Jelölési szabványok

(Dauerwaldbewirtschaftung)

(Zeichen)

Csépányi P. 2021.

Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményei
A. Általános rész

7. Terepen alkalmazott jelölés rendszerének bemutatása



A kíméleti területek kijelölése: a 0,5 ha alatti kiterjedéssel a gazdálkodási 
szempontból érzékeny területeken védett területen természetvédelemmel 
egyeztetve:
• a faállomány átlagos korától idősebb, hagyásfacsoportjai
• források, vizes élőhelyek
• vízmosások, szurdokok
• kőkibúvások, kőfolyások,
• egyéb speciális élőhelyek.
A biotópfák jelölése: hektáronként 2-3 db biotópfa kijelölése a nagyobb méretű 
fákból, melyek főleg
• famatuzsálemek, ritka elegyfák, esztétikailag értékes fák,
• odvas fák,
• ritka védett madarak fészkelő fái,
• stb.
A holtfa kezelésre vonatkozó szempontok: A szálanként elpusztult fákat (kidőlt, 
letört, lábon álló egyarányt) a területen vissza kell hagyni. A fakitermelés során 
csak az instabil, lábon álló, balesetveszélyt jelentő holtfákat kell ledönteni, esetleg 
csak a közelítőnyomból eltávolítani.

Csépányi P. 2021.

Az örökerdő kezelési terv tartalmi követelményei
A. Általános rész

8. Természetvédelmi szempontok alkalmazása, érvényesítése (például: biotóp fák, kíméleti terület stb.)
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Örökerdő kezelési terv
B. Erdőrészlet adatok

Csépányi P. 2021.

1. Erdőrészlet azonosító
2. Örökerdő modell kijelölése

2.1. főállomány (D1,3≥12 cm) jellemzése (törzsszámeloszlás,
elegyarány, záródás, visszaszorítandó és támogatandó fafajok stb.)
2.2. utánpótlás állomány (D1,3<12 cm) bemutatása (elegyarány,
záródás, visszaszorítandó és támogatandó fafajok stb.)

3. Faállomány összefoglaló értékelése
3.1. jelenlegi körlapösszeg (m2/ha)
3.2. átlagos éves körlapösszeg növedék (m2/év/ha)
3.3. visszatérési időszak hossza (év)
3.4. körlapösszeg növedék a visszatérési időszak alatt (m2/ha)
3.5. körlapösszeg fenntartás (csökkentés, megtartás, emelés)
3.6. beavatkozás tervezett mértéke a körlapösszegben (m2/ha)
3.7. beavatkozás tervezett erélye körlapösszegek %-ában

4. Szöveges célmeghatározás a főállományra
5. A célállapot eléréséhez szükséges kivágandó fák tervezett

átmérőeloszlása
6. Utánpótlás állomány gondozásának tervezése
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Örökerdő kezelési terv: erdőrészlet

Csépányi P. 2021.

1. Erdőrészlet azonosító  Feketehegy 25A
2. Örökerdő modell kijelölése: I. modell
2.1. Főállomány (D1,3 ≥ 12 cm) jellemzése (törzsszámeloszlás, elegyarány, záródás,
visszaszorítandó és támogatandó fafajok, stb.)
Főállomány (D1,3 ≥ 12 cm): Törzsszámeloszlás: a 42-66 cm-es vastagsági osztályokban magas,
a 38cm alatti átmérőosztályokban kevés még a törzs. Körlapösszeg 26 m2/ha
Elegyarány: B 67%, KTT 21%, GY7%, EL 5% (körlapból). Egészségi állapot: megfelelő.
Aktuális (2016) átmérőszerkezet (N db/ha) viszonya a modellben meghatározott célállapothoz
(Ellenőrző eljárás: 6.2. vagy 6.3. pontban leírtak alapján.):
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Örökerdő kezelési terv: erdőrészlet

Csépányi P. 2021.

2.2. utánpótlás állomány bemutatása (elegyarány, záródás, visszaszorítandó és

támogatandó fafajok, stb.)

Utánpótlás állomány (D1,3 < 12 cm):

● Utánpótlás (D1,3 < 7 cm): megtalálható a terület: 73%-án. Elegyarány B 55%,

KTT 1%, GY11 EL 6% (HJ, MK, CSNY). (Ellenőrző eljárás: 13 m sugarú körön

belül 6.4. pontban leírt záródás becslés.)

● Utánpótlás (7cm ≤ D1,3 <12 cm): törzsszám N7-11,9cm=97db. Elegyarány B 68%,

GY 5% EL 27% (HJ, SZIL). (Ellenőrző eljárás: 6.4. pontban leírtak szerinti 7 m

sugarú körben átlalóval felvett fák.)
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Örökerdő kezelési terv: erdőrészlet
3. Faállomány összefoglaló értékelése

3.1. jelenlegi körlapösszeg (m2/ha): 26,0
3.2. átlagos éves körlapösszeg növedék (m2/év/ha): 0,6
3.3. visszatérési időszak hossza (év): 5
3.4. körlapösszeg növedék a visszatérési időszak alatt (m2/ha): 3,0
3.5. körlapösszeg fenntartás (csökkentés, megtartás, emelés): fokozatos csökkentés
3.6. beavatkozás tervezett mértéke a körlapösszegben (m2/ha): 5,2
3.7. beavatkozás tervezett erélye körlapösszegek %-ában: 20 %

4. Szöveges célmeghatározás a főállományra
• Fafajösszetétel: B 40%, KTT 30%, GY15%, EKL 15% (HJ, MK, CSNY, BABE)
• Cél körlap 19 m

2
/ha

• Célátmérő: 60-80 cm
• Középtávon az élőfakészlet csökkentendő
• Az utánpótlás megjelenésének és fejlődésének lehetőségét folyamatosan biztosítani kell
• A visszatérési időszak hossza: 5 év.
• A maximális fahasználati erélyt az állománystabilitás mérlegelésével kell megállapítani. A tapasztalatok 

alapján a 15-20%-os fahasználati erélyt túllépni nem szabad.

5. A célállapot eléréséhez szükséges kivágandó fák tervezett átmérőeloszlása
• Az aktuális átmérőeloszlás adatai és a modell közötti eltérésre alapozva elsősorban 42-66 cm

átmérőcsoportokban kell a minőségi értelemben gyengébb egyedeket kitermelni, a célátmérőt elért
bükk egyedek fokozatos kitermelése mellett.

6. Utánpótlás állomány gondozásának tervezése
• A 100-300 m2 kiterjedésű, 30 cm-5 m magasság közötti KTT csoportok folyamatos támogatása, nemes

kemény lomb utánpótlás támogatása a tömeges bükk utánpótlással szemben (HJ, MK, CSNY)
támogatása a fakitermelések során.

50
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Az örökerdő-gazdálkodás 

ökonómiai értékelése

51
Csépányi P. 2021.



Az örökerdő és a vágásos üzemmód 
ökonómiai összehasonlítása
• A két alapvető üzemmód lényeges tulajdonságait hasonlítjuk össze

• Feltételezzük, hogy mindkét alapesetben a tartamos jövedelem-
maximalizálás a cél

• Vágásos üzemmódban: a „szabályos erdő*” (concept of„Normal Forest”, 
„Normalwald”) modellje, egykorú, elegyetlen faállomány, (a 
véghasználat, a felújítás, a nevelés időben szakasza elkülönül)

• Örökerdő üzemmódban: vegyeskorú, elegyes erdő és törzsenkénti
válogató fakitermelés, állandó önmegújítással, (az értékes fa 
kitermelése, az utánpótlás és nevelés szakasza egyszerre zajlik)

• Két alapvető megközelítés létezik: az erdőtömb (nagybirtok) szintű, 
illetve az erdőrészlet (kisbirtok) szintű megközelítés.

• Természetesen a két alapmodell között számos átmeneti forma létezik, 
azonban a lényeges különbségek kidomborításához, az egyszerű, de 
szélsőséges kiindulási pontok előnyösek, hogy a különbségek tisztán 
érzékelhetők legyenek!

„Ez a szabályozott, „szabályos" erdő változatlan szerkezetű (élőfakészlete, területe, korosztályviszonyai változatlanok) és évről 
évre ugyanakkora hozamot ad. A klasszikus szabályos erdő ezt az állandóságot úgy biztosította, hogy korosztályszerkezete a 
vágásfordulóig egyenletes volt, s minden erdőre egy vágáskort alkalmazott (a vágásfordulót).”

Csépányi P. 2021.
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Ökonómiai összehasonlítás

jellemzők Vágásos üzemmód Örökerdő üzemmód

alapkoncepció jövedelem-maximalizálás 
tudatos, intenzív beavatkozások 
segítségével
= magas ráfordítás („high input 
forestry”)

jövedelem-maximalizálás a 
természeti folyamatok optimális 
kihasználásával és kisebb mértékű 
beavatkozással=
alacsony ráfordítás („low input 
forestry”)

állományszerkezet egykorú faállományok vegyeskorú, szintezett faállományok

használati mód területes, egyenletes 
használatok

törzsenkénti válogató fahasználat

véghasználati 
kritérium

Faállomány kora (=vágáskor) az adott fa vastagsága (célátmérős 
fahasználat) 

felújítás/felújulás mesterséges vagy természetes 
módon, azonban korlátozott 
időtartamban

állandó természetes megújulás 
(utánpótlás)

állománynevelés intenzív extenzív

Csépányi P. 2021.
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A Faustman (1849) formula és az annuitás
Az erdőgazdálkodás pénzügyi értékelésének alapját a Faustman (1849) formula által 

felállított logika adja, amelyben összevetjük a vizsgált időszak alatt felmerülő 

különböző pénzáramok valamely időpontra vetített értékét, és ezek egyenlege képezi az 

értékelés alapját: a talaj hozadéki (várható) értékével (THÉ) (Faustman 1849, Márkus 

& Mészáros 2000, Knoke 2012) hasonlíthatók össze a különböző erdőművelési 

rendszerek, melynek általános képlete

54

A folyamatos borítást biztosító erdőgazdálkodás összehasonlító gazdasági értékelését 

alapvetően kétféle módon vizsgálja a szakirodalom, faállományszinten (kisbirtok), 

illetve erdőtömb vagy üzemi szinten (nagybirtok).

𝑇𝐻É =

𝑡=0

∞

𝐶𝐹𝑡 ∙ 1 + 𝑝 −𝑡

ahol, CFt a t-edik évben keletkezett nettó jövedelem, az p a %-ban adott kamat.

Leegyszerűsítve: 

𝑇𝐻É =
𝑅

1 + 𝑝 𝑓 − 1

ahol a R a korszaki tiszta jövedelem az f termelési ciklus utolsó évében, azaz a 

tőkésített örökös korszaki járadék adja meg a talaj hozadéki értékét. Növeli az 

összehasonlíthatóságot az annuitás kiszámítása:

𝑎 = 𝑇𝐻É ∙ 𝑝

ahol az a az éves egyenlő nagyságú tiszta jövedelem.

Csépányi P. 2021.
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Számítási módszerek – vágásos erdő

évek

0 10 40 50 603020 80 90 10070 110 120

TI

Korszaki járadék

vágáskor végén

𝑅𝑉 = 

𝑛=1

𝑓

𝑁𝑃Á𝑛(1,+𝑝)
𝑓−𝑛

𝑎𝑣 = 𝑅𝑉
1 + 𝑝

(1 + 𝑝)𝑓−1

TKGY NFGY

FVB, FVV,

SZV

vágásos erdő

Rv: korszaki járadék vágásos erdőben

NPÁn: nettó pénzáram az n-edik évben

f (év): termelési ciklus, vágásforduló

n (év): az adott beavatkozás éve

p: kamat (0,02)

av: annuitás

vágásos erdőben

Faállományszinten:

Erdőtömb, üzemi szinten

𝑎t =

𝑖=1

𝑚

𝑁𝑃Á𝑖
at: erdőtömb annuitása, NPÁi nettó pénzáramlás,

i: az adott korosztály száma,

m: az összes korosztály száma

Csépányi P. 2021.
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Számítási módszerek - örökerdő

NPÁc: nettó pénzáram az c-edik évben

c (év): visszatérési idő, ciklus

p: kamat (0,02)

Aö: annuitás örökerdőben

0 10 40 50 603020 80 90 10070 110
évek

120

Korszaki járadék

5 éves ciklusok végén

Örökös éves járadék:

𝐴ö = 𝑅𝑐
0,0𝑝

1,0𝑝𝑐 − 1

örökerdő

Faállományszinten:

Erdőtömb, üzemi szinten

𝐴t =

𝑖=1

𝑚

𝑁𝑃Á𝑖
At: erdőtömb annuitása, NPÁi nettó pénzáramlás,

i: az adott korosztály száma,

m: az összes korosztály száma

Csépányi P. 2021.



Vágásos „szabályos erdő” modell
Éves ráfordítások és jövedelem egy szabályos vágásos erdőben (erdőtömb 
szintű megközelítés) (forrás: Tzschupke 1997)

0

kor

Erdősítés
Ápolás
Tisztítás
Kerítésépítés
Nyesés

Évek20 40 60 80 100

2 x TI
220 nm3

2 x TKGY
240 nm3

NFGY
80 nm3

NFGY
60 nm3

TRV
700 nm3

beavatkozások
fakitermelés volumene
nm3 kéreg nélkül

Ráfordítások

DM/nm3 (fedezeti összeg)

-30.000,-DM

10.-DM 30.-DM 60.-DM 100.-DM 120.-DM

+2.200.-DM +7.200.-DM +4.800.-DM +6.000.-DM +84.000.-DM Nettó jövedelem 
(fedezeti összeg)

Üzemi költségek-42000.-DM

Üzemi eredmény+32.200 DM/év

+268.3 DM/év/ha

Terület: 120 ha
Fafajok: lucfenyő, bükk
Éves kitermelés: 1300 nm3

Átlagnövedék: 14 bm3/év/ha 

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő modell (szálalóerdő egyensúlyi állapotban)
Éves ráfordítások és jövedelem egy szálalóerdőben (erdőtömb szintű 
megközelítés) (forrás: Tzschupke 1997)

Folyamatos ráfordítások - Nyesés = -5.000.-DM
- Nevelés árnyalás alatt = -5.000.-DM
- Üzemi költségek =                   -42.000.-DM

Folyamatos jövedelem szálalás révén
(általában csak törzsfaanyag) nettó 100.-DM/nm3 = +130.000.-DM

Terület: 120 ha
Fafajok: jegenyefenyő, lucfenyő, bükk
Éves kitermelés: 1300 nm3

Átlagnövedék: 14 bm3/év/ha

Üzemi eredmény - összesen = +78.000.-DM/év
- hektáronként = +650.-DM/év/ha

Csépányi P. 2021.
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Az örökerdő-gazdálkodásra való áttérés 

ökonómiai értékelése esettanulmány
Bükkösök Cseresek Jégtörés

Csépányi P. 2020.



• Az örökerdő-gazdálkodás, vágásos erdőgazdálkodás 

összehasonlítása

• Erdőrészletek kiválasztása azonos fatermőképesség alapján

• Erdőtervi és ügyviteli adatok kigyűjtése, idő és területi soros 

(naturális) modell, bevételek és költségek 2011. évi szinten.

• Árak a főfafaj alapján, különböző mértékű elegyesség nem 

torzított.

• Erdőfelújítási, -nevelési, -fahasználati tevékenységek + 

naturális hozamok + költségek-hozamok részmodelljei = 

komplex ökonómiai modell összeállítása

• A modellek eredményeinek értékelése faállomány- (részlet-) 

szinten, és erdőtömb (üzemi) szinten: annuitás, üzemi járadék.

60

Anyagok és módszerek
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Beavat-

kozás

Kor
Faho-

zam

Egységárak, díjak Pénzáramok

Annuitás
Ár

Fakiter-

melési díj
Árbevétel

Fakiter-

melési 

költség

Erdőfelújí-

tási költség
Egyenleg

év nm3/ha Ft/nm3 Ft/nm3 Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha/év

TI 20 2 10 400 0 20 800 0 26 000 -5 200 -77

TI 30 4 10 400 0 41 600 0 24 000 17 600 214

TKGY 40 22 12 400 3 600 272 800 79 200 0 193 600 1 933

TKGY 50 28 12 400 3 600 347 200 100 800 0 246 400 2 018

NFGY 60 25 13 360 3 500 334 000 87 500 0 246 500 1 656

NFGY 70 30 13 360 3 500 400 800 105 000 0 295 800 1 631

NFGY 80 92 13 360 3 500 1 229 120 322 000 0 907 120 4 102

SZV 90 35 15 070 3 400 527 450 119 000 0 408 450 1 515

SZV/FVB 100 67 15 070 3 400 1 009 690 227 800 0 781 890 2 380

SZV/FVB 110 68 15 070 3 400 1 024 760 231 200 0 793 560 1 981

SZV/FVV 120 325 15 070 3 400 4 897 750 1 105 000 270 000 3 522 750 7 215

Összesen 

120 évre
- 698 14 478 3 406 10 105 970 2 377 500 320 000 7 408 470 24 569

korszaki fedezet éves átlaga (Ft/ha/év) 61 737

Vágásos bükkös (2 fto.) gyakorlati modellje, 

pénzáramlások és annuitás (p=0,02)

Csépányi P. 2021.
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Örökerdő- bükkös gyakorlati modellje, pénzáramlás és annuitás

(p=0,02)
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• 50-120 éves állományok; 

• türingiai szálalóerdőkben 380 bm3/ha  élőfakészlet mellett 8-10 bm3/ha éves növedék 

tapasztalható;

• Erdőanya 3-4. fto. 1954-2012 közötti növedék, minimum ~5 bm3/ha/év, 1982-2011 közötti 

fakitermelések alapján (1955-1982 közötti fakitermelési adatok nincsenek meg)

• Erdőanyai bükkösökben 150-170 éves idős állományokban 2011. évben kitermelt 562 m3 

faanyag fajlagos árbevétele 14.300 Ft/nm3 volt!

Beavatko

zás

Vissza-

térés

Fahoza

m

Egységárak, díjak Pénzáramok

Annuit

ásÁr
Fakiterme

lési díj
Árbevétel

Fakiterme

lési 

költség

Erdőfelújí

tási 

költség

Egyenleg

év nm3/ha Ft/nm3 Ft/nm3 Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha Ft/ha/év

Szálalás 5 31 14 350 3 400 444 850 105 400 2 500 336 950

Összesen 

120 évre
- 744 - - 10 676 400 2 529 600 60 000 8 086 800 64 748

korszaki fedezet éves átlaga Ft/ha/év 67 390

Csépányi P. 2021.



• Bükkösök (II. fto.) vizsgálata a Pilisi Parkerdő Zrt-nél

• Vizsgálati terület 359,8 ha (vágásos 183,5 ha, örökerdő 176,3 ha)

• Árbevétel/költség 2011. évi szinten

• Árbevétel növelés lehetősége, erdőművelési-erdőnevelési költségcsökkentés 

lehetősége

• Kisebb kockázat 

Az örökerdő-gazdálkodás faállomány (részlet) szinten és erdőtömb 

(üzemi) szinten sem rosszabb alternatíva! 
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Bükkösök vizsgálata

Erdőművelési rendszer

Annuitás

(faállomány 

szinten)

1 ha-on

(Ft/ha/év)

Éves fedezet

(erdőtömb 

szinten) 

120 ha-on

(Ft/év)

Éves fedezet

(erdőtömb 

szinten) 

1 ha-on

(Ft/ha/év)

Vágásos bükkös (FFV-TFMAG) 24 569 7 408 470 61 737

Örökerdő bükkös 64 748 8 086 800 67 390

Csépányi P. 2021.



• Cseresek (IV. fto.) vizsgálata a PP Zrt. Valkói Erdészetnél, előhasználatok 

nélkül,

• Vizsgálati terület 43,4 ha-on (TRV - MF 15,1 ha, FV – TFK 16,3 ha 

örökerdő 12,0 ha)

• Árbevétel/költség 2011. évi szinten

• erdőművelési-erdőnevelési költségcsökkentés lehetősége

• kisebb kockázat 

Az örökerdő-gazdálkodás a cseresekben faállomány (részlet) 

szinten és erdőtömb (üzemi) szinten sem rossz alternatíva!
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Cseresek vizsgálata

Erdőművelési rendszer

(előhasználatok nélkül,

50 éves kortól)

Annuitás

(faáll.  

szinten)

1 ha-on

(Ft/ha/év)

Éves fedezet

(erdőtömb 

szinten)

100 ha-on

(Ft/év)

Éves fedezet

(erdőtömb

szinten)

1 ha-on

(Ft/év)

TRV-MEST csemetével 1 954 610 000 6 100

FFV – TFMMK 5 838 1 564 500 15 645

Örökerdő-gazdálkodás 10 399 2 107 400 21 074
Csépányi P. 2021.



Örökerdő-gazdálkodás ökonómiai 
jellemzői
Amennyire csak lehetséges a természetes 
folyamatokhoz igazodik

Magyar szakirodalom:

• http://www.erdtudkoz.hu/cikk.php?doi=2012.001&
ln=hu

• http://www.erdtudkoz.hu/cikk.php?doi=2013.009&
ln=hu

• http://www.erdtudkoz.hu/cikk.php?doi=2017.002&
ln=hu

Csépányi P. 2021.
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Köszönöm  a figyelmet!


