
Hogyan mérjük az erdıgazdálkodás fenntarthatóságát? 
 

Somogyi Zoltán 
tudományos igazgató 

Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest 
 

Megjelent: Gazdálkodás 2009.3:233-245. 
 
 
Összefoglalás 
 
A fenntarthatóság mérése, de definiálása is lehetetlen a jövıre vonatkozó feltételezések 
bizonytalansága miatt. Korlátozott következtetéseket le lehet vonni pl. a „kereslet és kínálat” 
összehasonlításának elvén alapuló, egyre közismertebb ökológiai lábnyomból, vagy más, a 
fenntarthatóság bizonyos aspektusait részletesebben jellemzı indikátorok tényleges értékeinek 
és az elıre elvárt értékek összevetésével. Ilyen, fejlıdı, de korlátozott lehetıségeket biztosító 
indikátor-rendszer alakult ki az erdıgazdálkodásban. A rendszer használatát nagy mértékben 
korlátozza, hogy nincs megalapozva az, hogy hány, ill. mennyire specifikus vagy mennyire 
aggregált indikátorokat alkalmazzunk, és hogy az indikátorok mért értékeit hogyan 
értelmezzük. Emiatt az indikátor-értékek értelmezésében még az olyan nemzetközi 
szervezetek is alapvetı hibákat követnek el, mint a FAO. A tanulmány a fentieket több olyan 
példával is illusztrálja, amelyeket a fenntarthatóság egyes aspektusainak biztosításában már 
évszázadok óta élenjáró ágazatból: az erdıgazdálkodásból vettünk. Egy ebbıl az ágazatból 
származó „jó” példával – egy bioindikátorral – mutatjuk meg ugyanakkor, hogy esetenként 
lehet megfelelı aggregált mutatókat találni. A fenntarthatósági mutatók értelmezéséhez 
szükséges azonban, hogy pontosan ismerjük ezeknek a mutatóknak a viselkedését, és hogy 
definiálni tudjuk, hogy – az idıben változó módon – milyen tartományon belül vélelmezhetı 
a fenntarhatóság. Az, hogy mi számít „jó” és „rossz” irányú változásnak, minden mutató 
esetében a vizsgált rendszer (pl. az erdık, ill. az erdıgazdálkodás) elemzésétıl, ill. a rendszer 
megértésének színvonalától függ (pl. az erdei ökoszisztémák mőködését még kevéssé értjük). 
Ahhoz azonban, hogy sikeresen alkalmazni tudjunk egy operatív indikátor rendszert, már 
most megfogalmazható néhány kritérium, melyeket az utolsó szakaszban részletezünk. De az 
is lehet, hogy esetenként azzal jutunk elıbbre, ha a társadalom fejlıdésére ugyanúgy 
tekintünk, mint ahogyan saját testének jelzéseire figyel egy beteg, de okos ember. 
 
 
Kulcsszavak 
 
fenntartható fejlıdés; erdıgazdálkodás; fenntarthatósági indikátor; bioindikátor 
 
 
Hogyan mérjük a fenntarthatóságot, ha nem tudjuk, hogy az mit jelent? 
 
A fenntarthatóságnak a fogalom legismertebb definíciója1 szerinti mérése és definiálása2 is 
lehetetlen, mivel nem tudjuk, hogy a jövı nemzedéke hány emberbıl áll majd, és hogy ezek 

                                                 
1 Az ENSZ Környezet és Fejlıdés Világbizottsága szerint a fenntartható fejlıdés („sustainable development”) 
egyszerő definíciója a következı: „Egy olyan fejlıdés, amely a jelen generációk igényeit és törekvéseit úgy 
elégíti ki, hogy az a jövı generációk hasonló tevékenységét nem veszélyezteti” (Láng, 2003). A 
fenntarthatóságot a tanulmányban az egyszerőség kedvéért nem különítjük el a fenntartható fejlıdéstıl. 



az emberek pontosan mibıl és mennyit fognak igényelni. Az sem biztos, hogy a 
fenntarthatóságot egyáltalán az igények oldaláról kell mérni: hosszabb távon hiábavaló 
vállalkozás megmérni pl. az olaj iránti igényeket, hiszen az olaj elıbb-utóbb elfogy. 
 
Sok próbálkozás történt a fenntarthatóság máshogyan történı mérésre, hiszen tájékozódási 
pontokra, fogódzókra szükség van. Globális szinten egyebek mellett az ENSZ Fenntartható 
Fejlıdés Bizottsága (UN Commission on Sustainable Development, UNCSD), az OECD és az 
Európai Bizottság is intenzíven foglalkozott fenntarthatósági mérési rendszerek 
kifejlesztésével.  
 
Egy indikátor-rendszer kidolgozásával ugyanakkor óvatosan kell bánni. Sokszor úgy tőnhet, 
hogy már megvalósítottuk a fenntarthatóságot pusztán azzal, hogy kiválasztottunk vagy 
kidolgoztunk indikátorokat, melyekrıl hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy tényleg mérik a 
fenntarthatóságot. Pedig bıven van evidens ellenpélda.  
 
Az indikátorok keresésekor gyakran elsısorban a mérhetıségre vagy más gyakorlatias 
szempontra koncentrálnak, például arra, hogy minél kevesebb indikátorral kelljen foglalkozni. 
Az utóbbi idıben legalábbis megpróbálnak aggregált, cél-orientált indikátorokat alkalmazni, 
olyanokat, amelyekkel a fenntarthatóság irányába tett lépések eredményessége mérhetı 
(Pintér et al. 2005).  
 
 
„Ökológiai lábnyom”: még a körvonalak is homályosak 
 
Egy ilyen, bizonyos célokra ígéretesnek tőnı, aggregált mutató az ökológiai lábnyom (Rees, 
1992, Wackernagel – Rees, 1996). Vida (2007) szerint: „A környezeti fenntarthatóság (vagy 
fenntarthatatlanság)  legszemléletesebb kifejezıje az ökológiai lábnyom, mely megadja, hogy 
mekkora terület képes megtermelni fogyasztási javainkat és feldolgozni hulladékainkat, azaz 
fenntarthatóságot biztosítani” (kiemelés a szerzıtıl). Ez az indikátor a múltbéli és jelenlegi 
igények („kereslet”) és a Föld kapacitásai („kínálat”) összevetésének elvén alapul, és 
használata egyre terjed, mert az indikátor gyorsan értelmezhetı: jól szemlélteti, hogy az 
emberiség egésze igényeinek kielégítésére már 1,3 Földre volna szükség (1.a ábra, Ewing et 
al., 2008).  
 
A jelentés földrészenkénti-régiónkénti, országonkénti, valamint egyes aggregált szektorok 
egészére kiterjedı becsléseket is ad (1.b ábra). Eszerint a jelenlegi, valamennyire még 
természetesnek tekinthetı, bár nagyon gyakran az ember által kezelt erdıket nem tartalmazó 
szektorokban, a terület-egységben kifejezett lábnyomunk (a tulajdonképpeni igényeink) 
összességében a Föld felületének (tulajdonképpen: kapacitásainak) majdnem a duplája 
(nálunk „csak” a 135%-a). 
 
A jelentés által közölt idısorok ennél még riasztóbbak. 1961-2005 között az egy fıre jutó 
igények 19%-al nıttek, a népesség 109%-al nıtt, ugyanakkor a Föld kapacitásai egy fıre 
vetítve 51%-al csökkentek. Ha ez az ún. „túllövés” folytatódni fog, akkor a Föld kapacitásai 
nyilvánvalóan végleg leromolhatnak. Ezt tovább tetézheti a klímaváltozás. Az IPCC 
klímaváltozási forgatókönyveire3 és más nemzetközi adatbázisokra épített elemzése szerint a 

                                                                                                                                                         
2 A fenntarthatóság mezıgazdaságra, vállalkozásokra és vidékfejlesztésre kifejlesztett definícióival kapcsolatban 
utalunk Csete L. – Láng (2005) munkájára. 
3 Ewing et al. az IPCC (www.ipcc.ch) 2000-es, tehát már meglehetısen régi kibocsátási forgatókönyveit 
használja. 



jövı még inkább zavarba ejtıen borúsnak látszik, pontosabban: még inkább kristály tisztán 
derül ki, hogy a jelenlegi „fejlıdés” nem fenntartható, s erre mindenkinek, de elsısorban a 
közélet döntéshozóinak fel kell figyelniük. 
 
Az ökológiai lábnyom mérıszáma tehát figyelem-felkeltésre nagyszerően alkalmazható. 
Pusztán a lábnyomok jelenlegi és múltbéli méreteibıl ugyanakkor nem lehet több fontos 
kérdésre válaszolni. Ilyen kérdés például, hogy az összes emberi tevékenységen belül melyek 
tőnnek fenntarthatónak és melyek nem, ill. hogy a jövıre nézve mely tevékenységeinket kell 
lényegesen megváltoztatnunk ahhoz, hogy elkerüljük a katasztrófát? Melyik az a szint 
(globális, országos, szektoronkénti, szektoron belüli tevékenységi, gazdálkodó egységenkénti 
stb.), amelyen a fenntarthatóság megvalósítása egyáltalán értelmesen definiálható és 
biztosítható? Mekkora lábnyom tekinthetı „fenntarthatónak”: a jelenlegi, vagy valamelyik 
múltbéli? Miért éppen az? Hogyan tudunk visszatérni arra a szintre? 
 
Annak szemléltetésére, hogy ezek a kérdések relevánsak lehetnek, példának e tanulmányban 
az erdıgazdálkodást vesszük. Az emberiség ökológiai lábnyomának nagysága a vészcsengıt 
kell megszólaltassa, és azt jelzi, hogy az emberiség jelenlegi talán legnagyobb problémája a 
túlzott szén-dioxid kibocsátás (1.a ábra). Az összes emberi tevékenység lábnyoma minden 
vizsgált térségben nagyobb, mint a biokapacitások, vagyis a lehetıségek (1.b ábra). 
Ugyanakkor az erdıgazdálkodásból és erdıírtásból adódó lábnyom – talán nem evidens 
módon – csak a szegény országoknál haladja meg a biokapacitásokat (1.c ábra, Ewing et al. 
2008 alapján).  
 
Az ökológiai lábnyom egyik problémája, hogy jelenlegi fejlettsége meglehetısen elnagyolt 
képet ad az erdıgazdálkodásról: csak a szektor egészére vannak adatok (1.c ábra). Az 
erdıgazdálkodásra közölt adatoknak az alapján - a szegény országokat kivéve - kifejezetten 
jónak tőnik a helyzet, hiszen a lábnyom az egész Föld (még meglévı) kapacitásainak felét 
sem éri el, az EU esetében pedig annak kb. csak a 3/4-ét, s csak a „szegény országoknál” 
(ahol nagyon nagy a népesség) haladja meg a kapacitásokat. 
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1. ábra Az emberiség ökológiai lábnyoma (a) az egész Földre, és néhány fontos szektorra 
megbontva; (b) különbözı térségekben minden tevékenységre kiterjedıen, ill. (c) az 

erdıgazdálkodásra. A (b) és (c) grafikonon a zöld részek a lehetıségeknél (a biokapacitásnál) 
kisebb igényeket, ill. (100% értékkel) magát a biokapacitásokat jelzik, a pirosak pedig az 

igényeknek azt a részét, amelyek meghaladják a lehetıségeket (Ewing et al. 2008 alapján). 
 
 
Pillanatkép az erdıgazdálkodás fenntarthatóságának mérésérıl 
 
Részletesebb, más indikátorokkal dolgozó elemzések ugyanakkor kevésbé megnyugtató képet 
festenek magáról az erdıgazdálkodásról is. Léteznek ugyanis olyan ún. kritérium- és 
indikátor-rendszerek, a FAO (2006) és az MCPFE (Ministerial Conference on the Protection 
of the Forests in Europe: Miniszteriális Konferencia az Európai Erdık Védelméért) rendszere 
(MCPFE, UNECE, FAO, 2007), amelyeket kifejezetten az erdıgazdálkodás elemzésére 
fejlesztettek ki, s amelyek sokkal árnyaltabb képet rajzolnak ki az erdık, valamint az 
erdıgazdálkodás fenntartottságának eddigi trendjeirıl. Az MCPFE rendszerét szemlélteti a 2. 
ábrán bemutatott táblázat. Ennek a gondolatmenetünk szempontjából nem a részletei, hanem 
az összképe: a táblázatban látható piros és zöld színek mennyisége figyelemre méltó. A 



táblázat zölddel azoknak az indikátoroknak megfelelı cellákat jelölték, amelyek jó irányú 
változásokat jeleznek, pirossal azokat, amelyek kedvezıtlen irányú változásokra utalnak, 
sárgával pedig a nagyjából változatlan helyzetet jelölték. Az ábráról látszik, hogy bár 
többségben vannak a zöld cellák, nem kevés piros cellát is találunk. Ha saját testünk 
indikátor-értékei (vérnyomás, vörös vértestek száma, vércukorszint stb.) közül ennyi a 
normális tartományon kívül volna, lehet, hogy rögtön beutalnának minket a kórházba. De az 
is lehet, hogy pusztán egyetlen rossz értékő labor-eredmény hatására is rögtön hívnák a 
mentıket. 
 
 

 
 

2. ábra Az MCPFE összefoglaló értékelése az európai erdık (beleértve Oroszországot) 
fenntarthatósági indikátorairól (függıleges irány) a térség különbözı részeirıl (vízszintes 
irány), ill. az egész térségrıl (utolsó oszlop) a 2000-2005. közötti változások alapján. Az 
okkersárga színő indikátor-értékek változatlan helyzetet mutatnak (általában -0,5 - +0,5% 

közötti változások esetén), a zöld színőek kedvezı irányú és mértékő, a sötét narancssárgák 
kedvezıtlen irányú és mértékő változásokat jeleznek. 

 
Az európai erdıgazdálkodás jelenlegi helyzete a fenti indikátorok alapján összefoglalva úgy 
jellemezhetı, hogy az erıforrások (elsısorban a faanyag) mennyisége egyelıre növekszik; 
ugyanakkor növekszik az erıforrások egy fıre esı fogyasztása is; problémák vannak az erdık 
egészségi állapotával; romló a helyzet a biodiverzitás megırzését illetıen; és jó és rossz 
irányú folyamatok egyaránt megfigyelhetık az erdık társadalmi szolgáltatásainak 
fenntartásával kapcsolatban. Ennek a helyzetelemzésnek az eredménye egyértelmően eltér 
attól, amit az ökológiai lábnyom elemzése mutat. 
 



A fentiek csak példái annak, hogy a fenntarthatóság mérésére kidolgozott rendszerek más-más 
fenntarthatóságot mérnek. Innen nézve az egyes rendszerek a fenntarthatóságot másképpen 
definiálják, másképpen megfogalmazva a fenntarthatóság mindig azon szempontok 
összessége, amit az adott rendszer mér. Felvetıdik a kérdés: amit nem mérünk, az nem a 
fenntarthatóság része? Ez nyilvánvalóan a fenntarthatóság gyakorlatban használható 
definiálásának a kudarca. 
 
 
Egyszerő és összetett mutatószámok – egyszerő és összetett ismerethiányok 
 
Az ökológiai lábnyom számítási eredményeit közlı jelentésben (Ewing et al., 2008) korrekten 
egyértelmővé teszik, hogy a lábnyom számításának (legalábbis jelenlegi) módszere sok 
mindent nem tud mérni (pl. az eleve nem fenntartható tevékenységek mint pl. a nehézfémek 
kibocsátásának a hatásait), vagy nem tud jól mérni (mint pl. az ökoszisztémák leromlása). 
Tegyük hozzá, hogy e lábnyomoknál feltételezik azt, hogy a fenntarthatóság szempontjából a 
megfelelı viszonyítási alap a „biokapacitás”, egy olyan mérıszám, ami egy adott terület 
konkrét termékszerkezetnek megfelelı termékek elıállításának a képességét méri különbözı 
technológiai és ökológiai feltételezések mellett. Ez egyelıre egy nem igazolt feltételezés, 
ráadásul nem világos, hogy az idıben változó biokapacitás-értékek közül melyiket kell 
viszonyítási alapnak tekinteni. Emellett a számításoknál több olyan „faktort”, „tényezıt” 
alkalmaznak, melyek meghatározása legalábbis kétséges. Az sincs kellıképpen alátámasztva, 
hogy mi van azokkal az emberi igényekkel, amelyek nem köthetık konkrét „termékekhez”, 
amelyeket „ökoszisztéma szolgáltatásoknak” nevezünk, s amelyek értékelése, ökonómiai 
eszközökkel, pénzben történı kifejezése mindeddig (a számos kísérlet, több-kevesebb sikerrel 
történı alkalmazás ellenére) valójában eredménytelen? Végül nem tudjuk, hogyan mérjük 
elvontabb „rendszerjellemzık”, mint pl. annak a képességnek a fenntarthatóságát, hogy 
alkalmasak vagyunk alkalmazkodni a klímaváltozáshoz?  
 
Annak az egyik oka, hogy ezekre a kérdésekre nem lehet válaszolni, az, hogy az ökológiai 
lábnyom – az igények-lehetıségek összevetése miatt – csak néhány indikátorral számol, még 
ha ezek kiszámításához egyébkén sok statisztikára is van szükség. A helytelen aggregálás is 
elfedhet olyan folyamatokat, melyekbe be kellene avatkozni, ha biztosítani akarjuk az egész 
rendszer fenntarthatóságát. A részben helytelen aggegálásra jó példa a széles körben, és 
minden bizonnyal túl széles körben alkalmazott GDP. A GDP-vel kapcsolatban többek között 
Szlávik és Csete M. (2006) mutatja ki, hogy e mutató oly gyakran megkívánt növekedése 
esetenként nem a „közjó”, hanem a „közrossz” növekedését jelenti: a közgazdaság-
tudományban a legtöbben még ma is azt feltételezik, hogy minden elıállított, és a GDP által 
mért termék és szolgáltatás a jólétet szolgálja, pedig ez nagyon is világosan nem így van. 
Amellett, hogy ezek az aggregált mutatók fontos kérdésekre nem adnak választ, gyakran 
elıfordul az is, hogy az egyébként levonható fenntarthatósági következtetések is 
„aggregáltak” lesznek, melyekkel sokszor nem lehet mit kezdeni. Például ha fáj az embernek 
a feje, jelezve ezzel több folyamat beteg voltát, akkor pusztán a fejfájás ténye még nem 
elegendı a megfelelı terápia kialakításához: néha az egész testre kiterjedı kúra segít (pl. 
pihenés másnaposság esetén), néha a fejre kiterjedı masszázs, gyakran viszont valamelyik 
más, tényleg beteg testrészt vagy szerv megfelelı kezelése. A megfelelı döntéshez a 
legtöbbször a fejen kívül más testrészek, vagy pl. a vér megfelelı „fenntarthatósági” 
paramétereinek az elemzése szükséges.  
 
Az aggregálás, de legalábbis a helytelen aggregálás elkerülhetı sok specifikus indikátor 
alkalmazásával. Az MCPFE rendszere, mint említettük, 35 indikátorral dolgozik. Ezek mögött 



valójában jóval több mint száz, a fatermeléssel és a fa iránti igények mellett sok más erdı- és 
erdıgazdasági jellemzı statisztikai adat található. Ezeken a kvantitatív mutatószámokon kívül 
5 általános és 12 konkrétabb, az erdészeti ágazat szakpolitikáinak fenntarthatóságát jellemzı 
kvalitatív indikátor is segíti az erdészeti szakembereket a tájékozódásban. 
 
Vajon tényleg segíti? Esetenként úgy tőnik, hogy éppen ellenkezıleg. Az egyik megoldásra 
váró probléma éppen az, hogy így már túl sok információval kell dolgozni, melyek 
feldolgozására a gyakorlati tapasztalatok szerint egyszerően nincsen kapacitás pontosabban: a 
helyzet még nem olyan rossz, hogy rászánnák a kapacitást. Sıt, mivel a kiértékeléshez túl 
nagy energia-befektetés szükséges, ez riasztó hatású, és ezért az elemzést gyakran el sem 
végzik. Egy bonyolult rendszernek így több kára lehet, mint egy egyszerőnek. Emellett ha az 
indikátorok kiértékelése meg is történne, abból még mindig nem következne egyértelmően, és 
a gyakorlati erdıgazdálkodás számára egyszerő konklúziók formájában az, hogy mit is 
kellene módosítani a gazdálkodás mindennapjaiban. 
 
Általában megfogalmazható tehát az az – egyébként szinte triviális – következtetés, hogy sem 
a túl kevés (rossz aggregálással kialakított), sem a túl sok indikátor nem vezet eredményre. 
Nem állítható, hogy a fent vázolt problémák feltétlenül az aggregáltság tényében, vagy 
hiányában keresendık; helytállóbb ehelyett azt lerögzíteni, hogy egyelıre nem ismerünk 
megfelelı társadalmi szintő aggregálási módszert. Lehet, hogy a fejfájáshoz hasonlóan 
dinamikusan kellene értelmezni az aggregálás szükségességét és módját?  
 
Léteznek ugyanakkor jó példák is aggregált indikátorokra, melyeknél egy-egy mutató nagyon 
sok más „indikátort” helyettesít, és az aggegálás módja is megfelelı. Gyakran ilyenek például 
az ún. bioindikátorok, melyek közül az erdıgazdálkodásban az egyik legsikeresebb az ún. 
klímatípus (Járó, 1973) alkalmazása. A klimatikus tényezık sokasága határozza meg az erdei 
fajok, köztük a fafajok elterjedését, növekedését és egyéb jellemzıit. Adott helyen a sok, 
elvben mérhetı klímaelemhez (pl. hımérséklet, légnyomás, páratartalom, szélmozgás, 
csapadék, fény stb.) sok statisztika volna rendelhetı (pl. napi, havi, vegetációs idın belüli és 
kívüli, valamint éves átlagok; minimumok és maximumok stb.). Ezek folyamatos mérése 
(nem is beszélve a költségekrıl) azonban nemcsak minden erdıben, de sokszor még 
meteorológiai állomásokon sem megoldott; de ha rendelkeznénk is ilyen adatokkal, akkor sem 
tudnánk azokat úgy feldolgozni és értékelni, hogy abból az egyes fafajok elterjedésére és 
növekedésére gyakorlatias módszerekkel következtethessünk. Ehelyett az 
erdıgazdálkodásban (némileg leegyszerősítve) egyetlen információt elég alkalmazni: azt, 
hogy a különbözı ún. klímajelzı fafajok közül egy adott helyen melyik fordul elı. Az adott 
helyen elıforduló fafaj ugyanis az elıbb említett valamennyi klimatikus tényezı összehatását 
jelzi. Nemrégiben bizonyítást nyert, hogy klímajelzı fafajok segítségével meghatározott, az 
erdıgazdálkodás mindennapjaiban alkalmazott aggregált mutató, a klímatípus a biológiában 
szokatlanul szoros kapcsolatot mutat a fafajok növekedésével (Somogyi, 2008). 
 
Az aggregálás során nemcsak az aggregálás módja fontos, hanem azt is figyelembe kell venni, 
hogy a fenntartható fejlıdés elemzésénél meg kell különböztetni a fenntarthatóság szintjeit 
(globális, regionális, lokális) és a fenntarthatóság dimenzióit (természeti környezet, 
társadalom, gazdaság, Csete L., 2005). A globális lábnyom-rendszer nyilván nem 
alkalmazható – legalábbis áttételek nélkül – egy erdıtulajdonos vagy erdıgazdálkodó 
szintjén, és a lábnyom nem mindig ad támpontot ahhoz sem, hogy mit és hogyan kellene 
módosítani a gazdálkodás mikéntjén. De gyakran még idáig sem jutunk el: azt sem tudjuk, 
hogy az egyes indikátorok értékeit hogyan kellene értelmezni. Tegyük fel, hogy a megfelelı 



indikátorokkal rendelkezünk. Tudjuk, hogy az indikátorok által mutatott trendek mit mutatnak 
és mit nem, ill. hogy a mutatott trendeket hogyan lehet értékelni? (Somogyi, 1994) 
 
 
Hogyan minısítsük a fenntarthatóság mérésére alkalmazott indikátorok értékeit? 
 
E kérdést közelítsük meg a fenntarthatóságnak egy másféle definíciójából: ennél azt kívánjuk 
meg, hogy „emberek, közösségek és szervezetek, valamint az ezeket körülvevı 
ökoszisztémák bizonyos szükséges és kívánatos tulajdonságai nagyon hosszú idın keresztül 
(végtelen ideig) fennmaradnak” (Hardi – Zdan, 1997 – kiemelés a szerzıtıl). Ez a felfogás 
már nem az igényeknek, hanem az emberek és a fenntartandó rendszerek „szükséges és 
kívánatos tulajdonságainak” elemzését követeli meg. Ennek a megközelítésnek példája az 
említett MCPFE indikátor-rendszer. Egy ilyen rendszer szemléltethetı egy egyenes 
autópályán száguld autóval, amelyikkel szemben a sofır elvárja, hogy az autó a saját sávjában 
maradjon, akár süt a nap, akár hull a hó vagy esik az esı: se ne térjen át a szembejövı autók 
sávjába, sem pedig nem rohanjon le az árokba. Az autó mozgását a gázpedállal, a fékpedállal 
és a kormánykerékkel szabályozhatjuk, és állandóan figyeljük ezek állapotát, de azt is, hogy 
mi történik az autóval: ha pl. az autó egy kicsit eltér az egyenestıl, akkor 
visszakormányozzuk a saját sávunk közepére. Nyilvánvaló, hogy az út állapotát, a forgalmat, 
és azt is figyelembe vesszük, hogy az autózásnál már megszokott idı alatt szeretne az autóban 
utazó a célpontjához eljutni. 
 
Mindez egy autónak a közúton való haladásával, egy egyszerő ábrával (3. ábra) 
szemléltethetı, mely megmutat néhány (szinte magától értetıdı) lehetıséget arra, hogy 
elvben hogyan lehet a fenntarthatósági indikátorokat értékelni egy-egy ágazatban, pl. az 
erdıgazdálkodásban. A feladat az, hogy jármővünket – mely a vizsgált jellemzı útját járja be 
– egy elıre meghatározott, kedvezınek tartott sávon belül tartsuk. Az egyik lehetıség az, 
hogy azt kívánjuk meg, hogy egy vizsgált erdıjellemzı, vagy mezıgazdasági, ipari jellemzı 
stb. értékei trendszerően állandóan növekedjenek. Egyes években vagy rövidebb 
idıszakokban megengedjük akár a csökkenést is, de csak bizonyos mértékig, hosszabb távon 
pedig csak a növekedés elfogadható: a sáv alsó széle felé belépünk a „nem fenntartható” 
tartományba. Ez az egyes ország gazdaságának összteljesítményét (jól-rosszul) mérı GDP 
esetében pl. azt jelenti, hogy „jó” dolognak számít, ha az indikátor értéke nı, és „rossznak”, 
ha nem. A Római Klub óta viszont tudjuk, hogy a növekedés állandó hajszolása korlátokba 
ütközik, és nyilvánvalóan nemcsak a GDP esetében. Ez a kívánalom tehát általában – vagy 
talán mindig – csak idıszakosan érvényesíthetı. 
 
Egy mások gyakori – de nem mindig triviális – eset az, hogy az autónkat egy elıre 
meghatározott sávon belül tartjuk úgy, hogy a sáv közepe – és ennek megfelelıen szélei is – 
idıben változó, hol növekvı, hol csökkenı értéket vesznek fel. Az erdıgazdálkodásban pl. 
idınként megfogalmazzák azt az elvet, hogy az erdıterületet állandóan növelni kell. Ez egy 
ideig elfogadható, de csak addig, míg elegendı szántóterület van: ha szántóra van szükség, 
akár az erdıterület csökkenése is elképzelhetı. Szlovéniában pl. törvényileg tilos az 
erdıtelepítés, mert ebben a hegyes országban már van elég erdı, viszont mezıgazdasági 
területbıl nincs elég. Korábban azt is gondolták, hogy az erdıtüzek területét állandóan 
csökkenteni kellene. Az USA-ban ez oda vezetett, hogy miután több évtizedig 
visszaszorították a kismérető, kevés kárt okozó erdıtüzeket a nemzeti parkokban, annyi száraz 
holt fa halmozódott fel, hogy amikor egyszer mégis keletkezett egy erdıtőz, annak területe és 
pusztító hatása sokkal nagyobb volt, mint a megakadályozott természetes erdıtüzeké: 



nyilvánvaló, hogy a „csökkenés” önmagában nem elfogadható, csak az erdıtüzek 
mennyiségének valamilyen, egyre jobban megismert tartományon belüli nagysága. 
 
A növekedésnél ezért általánosabb, és valószínőleg fenntarthatóbb egy olyan kívánalom, hogy 
a vizsgált értékeknek egy elıre meghatározott sávokon belül kell maradniuk. Az 
erdıgazdálkodással szemben pl. megkívánjuk, hogy – a faanyag, ill. az erdık szépsége iránti 
igényeinkbıl adódóan – a fenyıfélék és a lombos fák aránya, vagy hogy a faültetvények és a 
természetközeli erdık aránya bizonyos sávban maradjon. Ebben az esetben azzal kell 
szembenéznünk, hogy meg kell határozni, hogy hol húzódik meg a sáv mindkét határa. De 
ezen kívül gondolni kell arra is, hogy nem elég rögzíteni egy-egy sáv határát: mi van akkor, 
ha jön egy kanyar? Autós példánkban a kormánykereket nem lehet – a fenti fenntarthatóság-
definíciónak megfelelıen – „végtelen ideig” nagyjából egyenesen tartani, és csak az 
egyenestıl való kis eltéréseket korrigálni: alkalmazkodni kell a körülmények változásához, 
amikor is a sáv közepét jelzı irányon módosítani kell. Ezek szerint a „körülményeket” is 
állandóan figyelni kell. 
 
 

 

 
 



3. ábra. (a) A fenntarthatóság mérésére használandó indikátorok értékelésekor 
esetenként elvárjuk, hogy az indikátor értékek (a) állandóan növekedjenek (v. 
állandóan csökkenjenek); (b) bizonyos sávban maradjanak.  

 
 
 
 
Mindez evidenciának látszik. Azonban a fent bemutatott indikátorok (ökológiai lábnyom, 
GDP, és az MCPFE rendszere) egyikének az esetében sem nyilvánvaló, hogy e változó 
„körülményeket” figyelembe kell venni, ill. hogy mikor és hogyan kell mérlegelni. Erre az 
alábbiakban a fenntarthatóság szempontjából él-ágazatnak nevezhetı (Mátyás, 1994, 
Somogyi, 1995, Csóka-Somogyi, 2000) erdıgazdálkodásból további példákat is adunk. 
 
 
Mi számít „jó” és mi „rossz” irányú változásnak? 
 
Az európai erdıgazdálkodásban már több évszázada arra kényszerülünk, hogy a 
fakitermelések korlátozásával, az erdık megfelelı kezelésével és a levágott öreg fák helyén 
történı erdıfelújítással biztosítsuk a véges mennyiségő erdık területének, növekedésének és 
egyéb tulajdonságainak a fenntartását. A „fenntarthatóságot” régi erdészeti mőszóval 
„tartamosságnak” nevezik, mely az elıbbi fogalom már legalább fél évezreddel ezelıtti 
megfogalmazása, de szőkebb értelemben: abban ti., hogy adott erdıterülettel szemben azt 
várjuk el, hogy az évente letermelhetı faanyag mennyisége ne csökkenjen. Ehhez az 
egyébként nagyon fontos szemponthoz, amit az európai kontinensen kívül máshol még 
nemigen sikerült megvalósítani, az erdıgazdálkodásban az utóbbi évtizedekben további 
számos, a faanyag mennyiségénél sokkal nehezebben mérhetı fenntarthatósági szempont 
társult. Emiatt az erdıgazdálkodás egészének fenntarthatósága lényegesen bonyolultabbá vált, 
és e fenntarthatóság mérésére irányuló kísérletek egyelıre csak részeredményekkel 
kecsegtetnek. 
 
Az erdıgazdálkodás indikátor-rendszereire az MCPFE rendszerén kívül jó példa a FAO 
legutóbbi, 2005-es erdıleltára is (FAO, 2006). Ebben a fenntartható erdıgazdálkodás irányába 
tett erıfeszítések sikerességének mérésére 21 erdıjellemzıt vizsgáltak az egész világra 
kiterjedıen. Ebben (a FAO, 2006 8.4-8.9-es táblázataiban) a jellemzık %-ban mért változásait 
egyszerően 3 kategóriába sorolták: a számszakilag pozitív irányban 0,5%-nél nagyobb 
változásokat mind „zöld” körrel, a negatív irányban 0,5%-nál nagyobb változásokat „piros” 
körrel, végül az összes többi változást „sárga” körrel jelölték. A színek ettıl kezdve 
természetesen önálló életre kelnek, és értékítéletet hordoznak. „Piros” minısítést kapott pl. 
minden további elemzés nélkül az erdıtüzek területének csökkenése. A fentiekben kimutatott 
módon azonban a csökkenés lehet jó, de lehet rossz jel is. A probléma a FAO rendszerével – 
ami tehát az egyszerő, az értékelést pusztán számszaki, és nem az erdészeti rendszer 
mőködésének törvényszerőségére alapozó minısítés – nem pusztán az, hogy helytelenül 
mőködik, hanem az, hogy a különbözı színő körökbıl levonható, az erdıgazdálkodás 
következı éveit meghatározó következtetések sok esetben rosszak, és a kívánatosaknak 
gyakran éppen ellentmondó irányokat jelöl ki. Ha az út jobbra kanyarodik, rossz üzenet az, 
hogy a kormányt balra kell tekerni. 
 
 
Egy operatív indikátor rendszer néhány kritériuma 
 



A fentiekhez hasonló és további egyszerő megfontolások alapján megfogalmazhatók annak 
fıbb kritériumai, amelynek egy, a fenntarthatóság mérését szolgáló rendszer meg kell hogy 
feleljen ahhoz, hogy a gyakorlatban sikerrel alkalmazható lehessen. Egy ilyen, az 
erdıgazdálkodásra vonatkozó rendszer esetében – egyebek mellett – azt kell mérlegelni, hogy 

 
• sok; 
• egymással összefüggı; 
• könnyen és olcsón mérhetı 
• erdıjellemzı, ill. erdıgazdálkodási jellemzı 
• elıre meghatározott; 
• jellemzıen állandóan változó tartománnyal jellemezhetı 
• céltartományon belül van-e;  
• elıre meghatározott idıszakon belül 
• várhatóan azon belül marad-e; 
• és rövidebb idıszakon belüli változása is kívánt irányú 
• és mértékő-e, végül hogy 
• a megfigyelt, kedvezıtlennek tartott változások alapján meg tudjuk-e fogalmazni, 

hogy mit és hogyan kellene módosítani azokon a területeken, amelyeknek az adott 
indikátorra kihatásuk van? 

 
Sok jellemzıre azért van szükség, mert a monitorozandó rendszer nagyon bonyolult: egy 
erdıben több ezer faj él; ezeknek sokféle életjelensége van; a talajt sok tényezıvel 
jellemezzük stb. Ugyanakkor nyilvánvalóan nem lehet mindegyiket monitorozni (pl. a 
költségei miatt sem) – de túl kevés jellemzı monitorozása nem lehet elég, mert akkor nem 
értjük meg a rendszer viselkedését. Az, hogy mi „sok” tehát relatív, elıre nem definiálható, a 
rendszer lényegi elemeitıl függ (Bossel, 1999), és a rendszer hatékonyságának, 
gyakorlatiasságának és költségeinek függvényében nyer értelmet.  
 
A jellemzık nyilvánvalóan egymással összefüggnek: a kapcsolatrendszerek bonyolultak, sok 
áttételen keresztül hatnak, a hatásmechanizmusok általában nem ismertek. Vagy egymástól 
többé-kevésbé független indikátorokkal dolgozunk, vagy jól kell ismerni a köztük lévı 
összefüggéseket. Emellett sok, egyébként mérhetı jellemzınek lehet, hogy semmi köze sincs 
a rendszer irányíthatóságához. Megfelelı indikátorokat kiválasztani tehát a rendszer 
irányíthatóságának oldaláról kellene. 
 
Az indikátorok kiválasztásánál fontos arra a kérdésre is válaszolni, hogy meg tudjuk-e 
mondani, hogy a különféle körülmények között milyen indikátor-értékek kívánatosak, ill. 
milyen irányú változásokat tekintünk kívánatosnak? Pl. ha bepiszkolódott az autóhuzat, a 
piszok nem feltétlenül zavar a kormányzásban – de ha menet közben ömlik ki a paradicsomlé, 
és a vezetı emiatt elrántja a kormányt, akkor baj lehet. A fenntarthatósági kritériumokkal 
kapcsolatban sokszor meg lehet konkrétan határozni az elérendı célt (pl. az autó maradjon a 
menetirány szerinti jobb oldali sávban). 
 
Sokszor azonban csak illúzió marad ilyen célok kergetése; pl. hogyan lehet meghatározni, 
hogy a Budai-hegység kirándulóerdei maradjanak „szépek”? Lehet, hogy csak indirekt 
módon, vagyis nem magának a rendszernek a monitorozásával – hanem a mi értékítéletünk 
oldaláról. Ez részben objektív (pl. ha nem tiszta az ivóvíz, akkor elpusztulunk), részben 
viszont szubjektív, az élet „miértjeivel” függ össze, és emiatt nem általánosítható és nem 
mérhetı. További elemzéseket igényel az, hogy ilyen esetekben milyen módszerekkel lehet a 



fenntarthatóságot biztosítani. Ugyanígy, körültekintı elemzést igényel minden, kiválasztásra 
tervezett indikátor esetében, hogy tudunk-e követni „mozgó célt”: nem egy fenntartható 
állapotot keresünk, hanem a „pantha rei” világában dinamikusan megfogalmazható 
fenntarthatóságot. 
 
Célszerő olyan indikátorokat kell választani, amelyekkel nemcsak arra van remény, hogy a 
fenntarthatóság lényegi aspektusait monitorozhassuk, hanem olyanokat, amelyek alapján az 
általunk szabályozott rendszerbe történı beavatkozásra is lehetıségünk nyílik. Ez 
összefüggésben lehet azzal is, hogy hány, ill. mennyire aggregált indikátorral dolgozzunk: a 
gyakorlatban gyakran valóban célszerőbb kevesebb, de többet mondó indikátort választani. 
Az erdıgazdálkodásban pl. nagyon hasznos indikátornak bizonyult az erdıterület nagysága: 
annak belátása, hogy az erdıgazdálkodás tartamosságához az szükséges, hogy az erdıterület 
nagysága ne csökkenjen, ahhoz az egyszerő gyakorlati elıíráshoz vezetett, hogy minden 
erdıterületet az éretté váló fák letermelése után fel kell újítani. Mindez már évszázadok óta jó 
támpontot ad az erdészeknek, s az erdıterület megtartása számos más erdıjellemzı 
fenntarthatóságát is automatikusan biztosította. Ugyanakkor az utóbbi évtizedekben 
nyilvánvalóvá vált az is, hogy az erdıterület önmagában nem elég, de egyelıre nem találtunk 
más hasonló, megfelelıen aggregáló jellemzıt; ennek keresése fontos, aktuális feladat. 
 
Végezetül ahhoz, hogy a fenntarthatóság megvalósítható legyen, szükség lehet az egész 
társadalom bevonására, a környezeti állapot folyamatos és ıszinte bemutatására, a problémák 
és eredmények megfelelı kommunikálására. Nem szabad elfelejteni, hogy nem a megfelelı 
indikátorok megtalálása, nem a fenntarthatóság mérése, hanem a fenntarthatóság 
megvalósítása a cél.  
 
A feladat sokkal bonyolultabb, mint gondolnánk, vagy mint elfogadnánk. Óvatosan kell bánni 
az eddig kifejlesztett, sok helyen publikált indikátor-féleségek értelmezésével; további 
intenzív kutatásokra van szükség. A fentiek alapján az a következtetés fogalmazható meg, 
hogy minden, a fenntarthatóság szempontjából fontosnak látszó területen koncepcionális 
kutatásokat kell kezdeni annak megismerésére, hogy  

- milyen elvek szerint definiáljuk a fenntartottságot és a fenntarthatóságot; 
- milyen indikátorokat válasszunk ezek mérésére; 
- hogyan kell értékelni a mérésre kiválasztott indikátorok értékét és változását, és hogy  
- a különbözı, az indikátorok által jelzett helyzetekben mit lehet és kell tenni a kívánt 

állapotok elérésére, ill. fenntartására. 
 
Ilyen kutatások lehet, hogy elméletileg sikerre vihetık volnának, ám addig nyilván hosszú idı 
telik még el, s addig más módszert is ki lehetne találni. Vajon az ember méri-e saját testének, 
egészségének a „fenntarhatóságát”? Igen, méghozzá nemcsak a tudatos „civilizált” ember, 
hanem az ıserdei ember is, mégpedig azáltal, hogy figyel teste olyan jelzéseire, melyek az 
évmilliók alatt kifejlıdve a legtöbb esetben hatékonyan segítenek nemcsak az életben 
maradásban, hanem a kellemes közérzet fenntartásában is. Nem azokra a „modernebb” jelekre 
gondolunk, mint a testsúly, még kevésbé a már tényleg különleges mőszerrel mérhetı 
vérnyomás, mely már inkább csak a beteg szervezetnél kerül elıtérbe, amikor a test állapota a 
„fenntarthatótól” jelentısebb mértékben eltávolodott. Elsısorban olyan jelzésekre gondolunk, 
mint az éhség és szomjúság, a fáradság, a veszélyérzet stb. Lehet, hogy társadalmi szinten is 
kifizetıdıbb és hatékonyabb lenne ezekhez hasonló jelekre figyelni, s a zavaró jelzésekre 
idejekorán odafigyelni? 
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