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és fafajszerkezetû parkerdõt feltétele-
zünk. A nemzeti parkok kiemelt vé-
dettséget élvezõ, mindennemû fater-
mesztésbõl kivont erdõterületein az ér-
tékelemek kiegészülnek biológiai
szempontokkal is, ilyenkor lényeges
értékelemmé válik a helyettesíthetet-
lenség (az unicum jelleg, illetve a ve-
szélyezettség mértéke), valamint a lá-
togatottság (nézõszám), függetlenül at-
tól, hogy a belépés lehetõsége térítés-
re kötelezett vagy sem.

A védelmi rendeltetés gazdasági
következményei

Az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett
természeti védettség, illetve az üzem-
tervben, fatermesztési célként megjelölt
védelmi vagy parkerdõ-gazdasági érte-
lemben vett korlátozó hatását részben
az átlagoshoz képest gyengébb válasz-
tékszerkezet, részben a magasabb vá-
gáskor, és ehhez kötött pénzügyi jelle-
gû gazdasági hozamcsökkenés fejezi ki.
A gazdasági hozam csökkenése alapve-
tõen két tényezõn alapszik. 

– Az állományok mûszaki-pénzügyi
optimumot adó vágáskora kitolódásá-
val a faanyag egészségi állapotának
romlásából ered, ami magasabb értékû
választékok degradációjával jár, hiszen
a vágáskor kitolódik a biológiai halál ál-
lapota irányába.

– Abból a pénzügyi jellegû követ-
kezménybõl fakad, mely a banki ka-
matlábak és az ettõl lényegesen alacso-
nyabb erdõállományi belsõ kamatlábak
különbözetével fejezhetõ ki, és a faállo-
mány, mint lekötött tõke, idõszakos
hozzáférhetetlenségét eredményezi

Számítás szerint a normatív vágás-
korban kinyerhetõ nettó hozam és a ki-
tolt, jövõbeni vágáskorban kinyerhetõ
hozam nettó jelenértékre diszkontált ér-
tékének különbözetébõl adódó értéket
jelent. A különbözeti érték persze lehet
pozitív elõjelû is, de csak addig, amed-
dig az erdõállomány növekvõ fatöme-
ge, és annak értéke a diszkont kamatlá-
bat meghaladó mértékben növekszik,
ám a biológiai halál közelében már a fa-
tömeg-növekmény gyakorlatilag ela-
pad, és az egészségi állapot is rohamo-
san romlik, koronavesztés, csúcs- és
gyökérszáradás lép fel, és az erdei kár-
tevõk megtelepedése is fokozott kon-
centráció mellett zajlik.

A normatív jellegû mezõgazdasági és
erdészeti támogatások az agrárgazdasá-
gi termelés olyan elemét jelentik, me-
lyeket a hozamalapú értékelésekben
nem lehet figyelmen kívül hagyni. 

A vágáséretlenségi veszteség
A vágáséretlenségi veszteség olyan ér-
tékelem, amely a tulajdon használatá-
val, vagyis az erdõgazdálkodással áll
összefüggésben. A gazdálkodásra jogo-
sult oldalán keletkezik annak révén,
hogy adott erdõállományok véghaszná-
latára, vagy gazdálkodói jogosultság
idõtartamához képest a gazdálkodásból
történõ kivonására a vágáskort megelõ-
zõen úgy kerül sor, hogy emiatt fatöme-
gében, illetve méreteiben az adott ál-
lomány jelenkori számítható vágásérté-
ke a várható jövõbeni érték nettó jelen-
értéke alatt marad. 

A gazdálkodót ugyanis ilyen eset-
ben a két érték különbözeteként szá-

mítható kár éri akkor is, ha a jelen ér-
tékhez hozzájut.

NPV típusú diszkont érték, melyet az
állomány értékének megállapításakor a
véghasználati állományra vonatkozó er-
dõértékelési elveknek megfelelõen kell
meghatározni, mind a jövõben várható,
mind a jelenlegi tényleges fakészlet-
adatok alapján. 

A vágáséretlenségi veszteség kiemelt
elméleti problémák forrását jelenti. A
számítás sarkalatos kérdését éppen az
alkalmazott kamatláb jelenti. 

Ugyanis alkalmatlan kamatláb alkal-
mazásakor rendszeresen elõfordul,
hogy a jövõbeni érték nettó jelenértéke
alacsonyabb, mint az azonnali leterme-
lésbõl számítható hozam. Ilyenkor még
azt is a fejünkhöz vághatnák elvileg,
hogy az erdõ helyére épített mûszaki lé-
tesítmények miatt jogtalan gazdagodást
nyerünk, vagyis még mi fizessünk.

Ám ez nyilvánvalóan téves felfogást
jelent. Vágáséretlen faállományokban a
jövõbeni várható érték nominálisan
ugyanis idõ elötti levágás esetén mindig
magasabb kell legyen, mint a jelenlegi.
Az ok nyilvánvaló, legalább az idõközi
növedék többletértéke jelentkezik, nem
számítva az állománydimenzió változá-
sához köthetõ (a választékszerkezet
módosulásából fakadó) értéknövekmé-
nyeket.

Ilyenkor a diszkont kamatláb a prog-
nosztizálható reálkamat, vagyis az állo-
mányok saját belsõ kamatlába (IRR) re-
ciprok értéke. 

Az erdõgazdálkodásban a belsõ ka-
matlábat sajátos módon is számíthatjuk.
Tekintve, hogy az ország erdõállomá-
nyainak átlagos vágáskora 56,7 év, en-
nek megfelelõen 100/56,7 = 1,764% át-
lagos belsõ kamatlábbal kalkulálha-
tunk. Ez az erdõsítések fenntartására és
hozamára fordított tõkeköltségekre ve-
tített 0,85%-os reálkamatnak felel meg.

Természetesen, egyedileg számítva,
minden állomány saját  belsõ kamatláb-
bal rendelkezik, melyben az értékalap
számításában a leglényegesebb tényezõk
a fafaj-szerkezethez, a fatömegviszo-
nyokhoz és a vágáskorhoz kötõdnek. 

A gazdasági küszöb alatti erdõkben
ez a belsõ kamatláb negatív értékû, és
rajta keresztül éppen a folyamatos (jára-
dékszerû) fenntartási költségek finan-
szírozási szükséglete számítható.

A természetvédelem alá vont terüle-
tek esetében ezzel ellentétes idõinter-
vallum felé ható értékváltozásokat szá-
mítunk, nem a jövõbõl a jelenbe, ha-
nem a jelen állapotból kiindulva a jövõ-
be tekintünk.

Csontos Péter (2007) (szerk.):
Feketefenyvesek ökológiai kuta-
tása. – Scientia Kiadó, Budapest,
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Csontos Péter, az MTA-ELTE Elméleti
Biológiai és Ökológiai Kutatócsoportjá-
nak tagja régóta foglalkozik a hazánk-
ban ültetett feketefenyvesek vizsgálatá-
val. A kötetben öt kollégájával együtt
hét tanulmányt adnak közre, amelyben
a feketefenyvesek telepítésének törté-
netével, talajaik és a dolomitgyepek ta-
lajainak összehasonlításával, az avartö-
meg vizsgálatával, a szárazsági viszo-
nyok változásával, a tûzveszélyességi
helyzet elemzésével, magbank-kutatás-
sal, dolomitgyepek regenerálódásával

foglalkoznak. A fenti, ökológiai szem-
pontú megközelítések sok, gyakorlati
szempontból is hasznosítható eredmé-
nyeket hoztak, amelyeket nemcsak a
természetvédelmi kezeléseknél, hanem
az erdõgazdálkodásnál is lehet(ne)
hasznosítani. Fontos ez azért is, mert az
õshonosság témaköre újból és újból fel-
színre kerül, s ez a kötet tanúsága sze-
rint is szoros kapcsolatban van a termé-
szetességgel, az állományok stabilitásá-
val, ellenálló képességével. A könyv tár-
gyilagosan, tudományos megalapozott-
sággal mutatja be a feketefenyvesítés
hatásait és következményeit a Pannon-
medence egyik legértékesebb élõhely-
típusára, a dolomitgyepekre nézve.
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