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Az előadás felépítése 

• Az országos mintavételezés kialakulása 

• Faállományok növekedésének megfigyelése (FNM)  

• A nemzeti szisztematikus erdőleltár (NFI) elindítását kiváltó okok 

• Az NFI metodikája 

• Az adatok elérhetősége, publikálás 

• Adat felhasználási lehetőségek 

• NFI továbblépés 

 

 



1988. EVH-I  egészségi állapot felmérése (4x4 km-es mintaháló) 

   /Halász Gábor, Csóka Péter, Szepesi András/ 

1993. Faállományok növekedésének megfigyelése (FNM) 

     /dr. Fadgyas Kálmán/ 

  

  

  

Országos mintavételezés kialakulása 



•3 felvételi ciklus:1993-1997; 1998-2002;  2003-2007 

•Változó sugarú mintakörös felvételek 

• Átlagosan 20 db mintafa kerüljön a mintakörbe 

• Minden mintafa magasságának mérése 

• Állományleírás használata (Adattári- és helyszíni) 

• Állomány és terület jellemzők  

 

 

 

FNM  



 Mintafánként: 

  - poláris koordináták 

  - fafaj 

  - eredet 

  - kor 

  - átmérő 

  - magasság 

  - magassági osztály 

  - kitermelés/pusztulás éve 

   - károsodás  

 

 

FNM  



Áttérés az NFI-re 

• Erdővédelmi Hálózat (EVH) 1988-tól 

• Faállományok Növekedésének Vizsgálata (FNM) 1993-1997;1998-

2002;2003-2007 

 

 

• Intenzívebb hazai képviselet a nemzetközi szakmai munkákban 

• További paraméterek utáni növekvő igény (holtfa, OWL, stb.) 

• Európai metodikához való közeledés 

• Teljesebb statisztikai kiértékelhetőség 

• EU projekt – FieldMap 

• Európai szintű harmonizációs igény 

 

 

 



Bevezetés 



Valós természetbeni és nem az erdőtervezettségi állapot 

Nemzetközi definiciók beépítése a rendszerbe 

5 éves ciklusidő 

4x4 km-es hálókiosztás 

NFI1 2010-2014; NFI2 2015-2019 

5 db egyenként 2 fős terepi csapat 

Április-október közötti terepi adatgyűjtés 

Térbeli és leíró adatok rögzítése 

NFI  főbb jellemzői 



NFI – mintaháló 



Mintavételi pontok osztályozása (Classification) 



Osztályozás 



NFI - mintavételezés 
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FieldMap – adatgyűjtő (Data Collector) 



EOV koordináták 

Felvételezés dátuma 

Fotó azonosítók 

Felvételezők 

Termőhelyi adatok 

Fahasználati adatok 

 

Adattári háttér információk 

Stb.  



Mintaterület státusza 

Aktuális és potenciális erdőtársulás 

Szintezettség- záródás 

Cserje borítás 

Invazív cserje aránya 

Lágyszárú borítottság 

Invazív lágyszárúak aránya 

Kis fák záródása  (3 m-es körben) 

Fúrt fa adatai 

Bekerítettség 

Stb. 

 



Bevezetés 



NFI publikálás 

https://portal.nebih.gov.hu/erdoleltar 

https://portal.nebih.gov.hu/erdoleltar


NFI publikálás 



NFI publikálás 



NFI publikálás 



NFI 2. ciklus feldolgozása, publikálása 

• NFI2 feldolgozása 2020-ban tervezett 

• Mozgó átlagképzés lehetősége 

• Dinamikus lekérdezés lehetősége 

 

 

• Jelentős erőforrás igény! 

 

 

 



NFI felhasználása 

• Magas szintű szakmapolitikai döntéseknél 

• Kizárólagos információforrás esetén 

• Nemzetközi adatszolgáltatás esetén 

• Szakmai projektekhez 

• Regionális felhasználás (statisztikai megbízhatóság!) 

 

 

 



NFI felhasználása  (példa) 

Holtfa =19 901,3 em3 

Álló holtfa 
10 478,4 em3 

Fekvő holtfa 
6 998,1 em3 

Tuskó 
2 424,8 em3 



NFI publikálás 

Álló holtfa 

 2 735 833     

 4 412 772     

 2 899 662     

 419 466      10 668     

Álló holtfa korhadtsági fokonként  (m3)   

1     1-2 éve halott, ép kéreg 

2     A kemény, kéreg helyenként leválik 

3     Részben korhadt 

4     Nagyobbrészt puha, korhadt 

5     Mozgatásra szétesik 



NFI publikálás 

 Álló holtfa korhadtsági fok és erdészeti tájcsoportonként 

Kisalföld Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl 

Nagyalföld Északi-khg. Dunántúli-khg. 



NFI továbblépés 

• Megismertetés, tudatosítás 

 



NFI továbblépés 

• Külső igények pontosítása, rangsorolása 

 



NFI továbblépés 

• Metodika és adatkörök finomhangolása 

 



NFI továbblépés 

• Új technológiák integrálása 

 



NFI továbblépés 

• Erőforrások biztosítása 

 



NFI továbblépés 

• Publikálás, adathozzáférés 

 



NFI közeljövő feladatai 

• Második ciklus feldolgozása, publikálása 

• Visszatérésre való felkészülés (repeated measurement) 

• Mintavételi sűrűség, metodika átgondolása 

• Nemzetközi jelentésekre való felkészülés 

• Hazai statisztikákra való felkészülés 

• Adatszolgáltatási politika átgondolása 

• Távérzékelés gyakorlati alkalmazása 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


