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Igazságügyi szakértõként az utóbbi idõ-
ben több olyan esettel is találkoztam,
amikor az erdõsítésekben keletkezett
vadkárokat becslõ szakértõk egymástól
teljesen eltérõ módszerrel értékelték a
vadkárosítást és olykor sajnos nagyság-
rendben is különbözõ kárértékhez ju-
tottak. Nyilvánvaló, hogy nem szolgálja
sem az érintett felek, sem a szakértõk,
de az erdészszakma érdekeit sem, ha
adott esetben a bíróság elõtt azon kell
vitatkozni, kinek van igaza, ki, miért,
melyik módszert választotta, és fõként a
becsült kárérték – amit pedig valakinek
meg kell fizetnie(!) – miért ennyi és
nem annyi. Éppen ezért lenne kívána-
tos az egységes elvek szerinti vadkár-
becslés. Ha minden kárbecslõ szakértõ
azonos becslési módszert alkalmazna,
az megszüntetné e visszás helyzetet és
bizonyosan emelné az erdész szakértõk
tekintélyét.

A következõkben – a teljesség igé-
nye nélkül és helyenként jelentõsen le-
egyszerûsítve – szeretném bemutatni a
leggyakrabban használt becslési eljárá-
sokat, azok hibáit és korlátait, a gyakor-
latban elõforduló módszertani tévedé-
seket. Mielõtt erre rátérnék, néhány
alapfogalom tisztázása szükséges:

Az erdõsítés értéke
Aki kárértéket becsül, annak tisztában
kell lennie az adott tárgy, dolog, „jószág”
valós értékével. Mennyit is ér tehát 1 ha
erdõsítés? Az erdõérték-számítás elvei
szerint a fiatal erdõ faállományának érté-
ke az úgynevezett költségértékkel
egyenlõ. Ez leegyszerûsítve azt jelenti,
hogy egy adott korú erdõsítés annyit ér,
amennyibe a létesítése rendes körülmé-
nyek között az értékelés idõpontjáig ke-
rült. A költségérték becslése erdõérték-
számítási feladat, aminek az elvégzéséhez
már mélyebb ismeretek szükségesek.
Szerencsére, az esetek döntõ többségé-
ben erre nincs szükség, mert rendelke-
zésre állnak olyan adatsorok, melyek
megmutatják az egyes fõfafajok erdõsíté-
seinek költségértékét országos átlagban.
Az adatok az ERTI-tõl szerezhetõk be,
ahol dr. Marosi György vezetésével éven-
te számítják azokat. Példaként nézzük ki-
vonatosan a tölgyeseket, 2008. évi költ-
ségszinten, általános költségek nélkül:

A mennyiségi vadkár
Mennyiségi kárról akkor beszélünk, ha
az erdõsítés megsemmisül, a csemeték
elpusztulnak, tehát az erdõsítés értéke
nulla lesz. A mennyiségi kár után az er-
dõsítést meg kell ismételni, illetve a hi-
ányokat pótlással kell felszámolni.

A minõségi vadkár
A minõségi károsításnál a csemeték
nem pusztulnak el, csupán növekedé-
sük, fejlõdésük esik vissza az elvárthoz
képest. A véghasználati kor eltolódik,
illetve ismétlõdõ károsítás esetén olyan
minõségromlás következik be, amelyik
akár a véghasználati korban is befolyá-
solja az egyed minõségét, várható vá-
laszték összetételét.

A vadkár becslése a hatályos jog-
szabályok szerint

A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.
törvény (továbbiakban: Vtv.) jelenleg ha-
tályos 81. §-ának (4) bekezdése alapján, a
kár becslését „a miniszter által rendelet-
ben megállapított egyszerûsített vadkár-
becslési szabályok szerint” kell lefolytatni.
Kifejezetten a vadkárbecslésrõl szóló mi-
niszteri rendelet azonban nem jelent
meg. A Vtv. végrehajtási rendelete, a
79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiak-
ban: Vhr.), a 83. § (2) bekezdésében fog-
lalkozik az erdei vadkárok értékelésével:

„A Vtv. 75. § (1) bekezdése alkalma-
zásában erdõgazdálkodásban okozott
vadkár az erdõsítésben a vad rágása,
hántása, túrása, taposása, törése által a
csemeték elhalását elõidézõ, vagy a
csúcshajtás lerágásával, letörésével a cse-
meték fejlõdését akadályozó, továbbá az
erdei magok elfogyasztása által a termé-
szetes erdõfelújulás elmaradását okozó
károsítás. Az így keletkezett vadkárigény
legkésõbb az erdõtelepítés, illetve az erdõ-
felújítás befejezését követõ ötödik év végé-
ig érvényesíthetõ. A károsított csemetére
vegetációs idõszakonként egy alkalom-
mal érvényesíthetõ kárigény. A kár pénz-
értékben történõ megállapításához a kü-
lön jogszabály szerint számítandó újra-
erdõsítési költséget kell alapul venni.”

Az idézett jogszabályhelynek három
lényeges eleme van:

– Különbséget kell tenni az elhalást
okozó károsítás (mennyiségi kár) és a
fejlõdést akadályozó károsítás (minõsé-
gi kár) között.

– A kárigény vegetációs idõnként
egy alkalommal érvényesíthetõ.

– A kár pénzben történõ megállapí-
tásához az újraerdõsítési költséget kell
alapul venni.

A Vhr. 84. § (2) bekezdése a rendelet
19. számú mellékletére hivatkozik, ahol
mintajegyzõkönyv áll rendelkezésre.
Az erdõgazdálkodásban okozott károk
végleges becslésének mintajegyzõ-
könyve a 13. pontban tartalmazza az új-
raerdõsítési költséget. A 14. pontban
kell szerepeltetni a keletkezett kár érté-
két, ami a zárójelben található útmuta-
tást követve, a károsult redukált terület
és az újraerdõsítési költség szorzata.

Az újraerdõsítési költség fogalmát az
erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996.
évi LIV. törvény állapította meg, amit
azonban a 2009. július 10.-én hatályba lé-
pett új erdõtörvény (2009. évi XXXVII.
tv.) hatályon kívül helyezett. Ettõl elte-
kintve, és pusztán szakmai szempontból
vizsgálva, az újraerdõsítési költség az „er-
dõfelújítás és erdõnevelés normatív támo-
gatása befejezett értékének kétszeres
összege”, tehát egy állandó érték volt. Töl-
gyes esetében 2008-ban 602 eFt/ha, gép-
pel járható mesterséges felújításban. 

Összehasonlítva a tölgyes újraerdõsí-
tési költségét az elõbbiekben idézett
költségérték-adatokkal, látható, hogy
az újraerdõsítési költség az elsõ éves
költségértéktõl is elmarad, az idõsebb
erdõsítések költségértéke pedig lénye-
gesen magasabb.

Ha gépiesen követjük a vadkárbecs-
léshez közzétett mintajegyzõkönyv útmu-
tatását és a károsult redukált területet (si-
keres terület * kár %) az újraerdõsítési
költséggel beszorozzuk, egyfajta mennyi-
ségi kárértéket kapunk. Mivel az újraer-
dõsítési költség állandó érték, a különbö-
zõ korú erdõsítéseknek a korral növekvõ
értékét már nem lehet kifejezni vele és a
becslés a valós kártól eltérõ kárértékhez

DR. PÁLL MIKLÓS*

Hogyan becsüljünk vadkárt
erdõsítésben?

* igazságügyi szakértõ, Erdõmester 96 Bt.

1 éves 2 éves 3 éves 4 éves 5 éves  
eFt/ha

675 886 938 975 1060
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vezet. A tölgyes példánál maradva, a 100 %
mennyiségi kárt szenvedett erdõsítés be-
csült kárértéke így 602 eFt/ha 1 éves kor-
ban is, meg 5 éves korban is.

Az esetek többségében a minõségi ká-
rosítás, a rágáskár a jellemzõ, ami nem je-
lenti az erdõsítés teljes megsemmisülé-
sét, tehát a kárérték sem lehet azonos az
erdõsítés értékével. A 100% minõségi ká-
rosítással terhelt tölgy-erdõsítésben ke-
letkezett kár nem lehet ugyan úgy 602
eFt/ha, mint a mennyiségi kárnál. 

Az elmondottakból következik,
hogy a jogszabályban elõírtak mér-
legelés nélküli követése nem teszi
lehetõvé a mennyiségi és a minõsé-
gi károk megkülönböztetését, az új-
raerdõsítési költség alapul vétele
pedig, a valós értéktõl jelentõsen el-
térõ kárértékhez vezet.

Elfordul, hogy egyes kárbecslõk er-
dõtelepítés esetén – a jogszabályi elõí-
rástól eltérõen – az erdõtelepítés nor-
matív támogatásával számolják az újra-
erdõsítési költséget. Olyan esettel is ta-
lálkoztam, amikor a szakértõ uniós tá-
mogatású telepítésénél az uniós támo-
gatási egységárakkal számolt. Összeha-
sonlításul 1 ha tölgyes újraerdõsítési
költsége a különbözõ egységárakkal a
táblázatban látható.

Az egyes értékek jelentõs különbsé-
gébõl következik, hogy a felhasználá-
sukkal végzett kárérték-számítás nagy
valószínûséggel téves eredményre ve-
zet. A tényleges kár értéke nem lehet a
támogatás mértékének függvénye.

A vadkár becslése a Márkus-Mé-
száros módszerrel

Dr. Mészáros Károly „Az erdei vadkár
pénzbeni értékelése” cím alatt 2002-ben
publikálta elõször az eljárást, ami a dr.
Márkus László által kidolgozott rágás-
kár értékelési módszer továbbfejlesztett
változata. Ezt a módszert tanítják az
egyetemi oktatásban is és azóta már
számos helyen ismertették a szakkö-
zönség elõtt. Az eljárás az erdõérték-
számítás elvein nyugszik és a valós kár-
érték sokkal árnyaltabb, kifinomultabb
becslését teszi lehetõvé.

A becsült vadkár alapvetõen két rész-
bõl áll: a növekedés-elmaradásból
adódó kárból (S1) és a minõségromlás-
ból származó kárból (S2). Indokolt eset-

ben a kár értékéhez hozzáadódnak még
a kényszerû védekezési költségek (Kvéd)
és a kényszerû helyreállítási többletkölt-
ségek (Kelh). Képletben kifejezve:

Sösszes = S1 + S2 + Kvéd + Kelh

A növekedés-elmaradás alatt azt
kell érteni, hogy az erdõsítés a rágáskár
miatt elmarad fejlõdésében, állapota a
valós korának rendes körülmények kö-
zött megfelelõ állapothoz képest csak
egy korábbi kornak megfelelõ állapot-
ban van. A vadrágás következtében a
valójában ötéves tölgyes úgy néz ki,
mint ha csak hároméves lenne. A valós
állapothoz becsülhetõ kort gazdasági
kornak nevezzük. A növekedés-elmara-
dásból származó kár értéke:

S1= ÁKÉn-ÁKÉk

ahol: ÁKÉ = az erdõsítés költségér-
téke, n a valós kor és k a gazdasági kor.

A képlettel a mennyiségi kár és a mi-
nõségi kár egyaránt kifejezhetõ, hiszen
ha az erdõsítés megsemmisül, a gazda-
sági kornak megfelelõ költségérték
(ÁKÉk) 0 Ft lesz.

A minõségi kár esetében a jogsza-
bály csak az adott évi vadkár érvényesí-
tését teszi lehetõvé, tehát a valós kor és
a gazdasági kor különbsége legfeljebb
egy év lehet!

Lássuk a tölgyes példáját, ha ÁKÉ4 =
975 eFt/ha, ÁKÉ5 = 1060 eFt/ha. 

A 4 éves tölgyesben keletkezett 100%
mennyiségi kár értéke: S1 = ÁKÉ4 = 975
eFt/ha.

A 4 éves gazdasági korú tölgyesben
érvényesíthetõ 100 % minõségi kár: 

S1 = ÁKÉ5 - ÁKÉ4 = 1060 eFt/ha -
975 eFt/ha = 85 eFt/ha

A minõségromlásból adódó kár
becslése azon a feltevésen alapszik,
hogy a visszarágott vagy akár többszö-
rösen visszarágott csemeték minõsége a
késõbbiekben rosszabb lesz, a válasz-
ték-összetételtõl függõ értékkihozatal
elmarad az elvárttól. A kárérték becslé-
séhez el kell végezni a csemeték minõ-
sítését egy ötfokozatú értékelõ skála se-
gítségével. A minõsítés alapján számít-
ható egy 0,6 és 1,0 között változó átla-

gos minõségi szorzó (M), ami megmu-
tatja az adott erdõsítés minõségromlás
miatt csökkentett értékét.

4 éves tölgyesünk gyenge károsítása
esetén a minõségi szorzó (M) 0,85, tehát
a csökkentett érték M * ÁKÉ4 = 0,85 * 975
eFt/ha = 829 eFt/ha. A keletkezett kár
értéke:

S2 = (1 - M) * ÁKÉk = (1 - 0,85) * 975
eFt/ha = 146 eFt/ha

Ez az eljárás önmagában még csak az
eddig keletkezett összes minõségromlás-
ból adódó kárt mutatja ki, amit kumulált
kárnak neveznek. Ahhoz, hogy az adott
évi vadkárból származó minõségromlást
el tudjuk különíteni a korábbi károktól, a
minõsítést külön el kell végezni a koráb-
ban keletkezett károkra, az utolsó évben
keletkezett károkra és végül az együttes
kárképre. Az adott évben minõségromlás-
ból származó kár csak akkor érvényesít-
hetõ, ha az erdõsítés állapota romlott a ko-
rábbi állapothoz képest. A gyengén káro-
sított erdõsítés minõségi szorzója 0,85,
míg a közepesen károsítotté 0,75. Ha a
tölgy erdõsítés állapota eszerint romlott az
elõzõ évhez képest, az érvényesíthetõ kár:

S2 = (0,85 - 0,75) * ÁKÉk = 0,1 * 975
eFt/ha = 98 eFt/ha

Az eljárás fõbb elveinek ismeretében
megállapítható, hogy a Márkus-Mészáros-
féle módszer, ellentétben az elõször is-
mertetett jogszabály szerinti módszerrel,
alkalmas a mennyiségi és a minõségi ká-
rok elkülönítésére. A növekedés elmara-
dásból adódó kár az ERTI költségérték
adataival egyszerûen és gyorsan becsül-
hetõ. Ami nehézkes és számos szubjektív
elemmel terhelt, az a minõségromlásból
származó kárelem meghatározása.

Az alkalmazás során elõfordult hi-
bák, melyekkel találkoztam:

– az éves kár értékelésénél a szakér-
tõ nemcsak egy év növekedés elmara-
dásával számolt, hanem több év kü-
lönbözetét vette figyelembe,

– a szakértõ nem az ERTI költségér-
tékeivel számolt, hanem a normatív tá-
mogatás értékével,

– a szakértõ csak minõségromlással
számolt, a növekedés elmaradást figyel-
men kívül hagyta, pedig ha nincs növe-
kedési elmaradás, akkor kár sem lehet.

Javaslatok
Az elmondottakból levonható a követ-
keztetés: mielõbb jogszabály-módosí-
tásra van szükség a vadkárbecslés sza-
bályait illetõen! Miért?

Egységárak Újraerdõsítési költség  

Erdõfelújítás nemzeti 2*(280 eFt + 21 eFt) = 602 eFt  

Erdõtelepítés nemzeti 2*(540 eFt + 5 eFt) = 1090 eFt  

Erdõtelepítés uniós 2004-2007 2*(1979 € + 358 €) ~ 1309 eFt  (280 Ft/€)

Erdõtelepítés uniós 2007- 2*(1520 € + 236 €) ~   983 eFt  (280 Ft/€) 
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A hatályos Vhr. szerinti „egyszerûsí-
tett” vadkárbecslési szabályok gépies al-
kalmazása a valós kártól olykor jelentõ-
sen eltérõ kárértékekhez vezet, a mennyi-
ségi és a minõségi kár megkülönbözteté-
sét pedig, egyáltalán nem teszi lehetõvé.

A becslés alapjául rendelt újraerdõsí-
tési költség fogalmát meghatározó jog-
szabályt, az 1996. évi LIV. törvényt ha-
tályon kívül helyezték, tehát az újraer-
dõsítési költség „külön jogszabályban”
nem szabályozott.

A jogszabály módosítása akkor szol-
gálná leginkább a kívánt egységesítés
elvét, ha az alkalmazandó módszerek-
rõl nem rendelkezne, ellenben mûkö-
dési feltételként szabná a becslést vég-
zõ szakértõk számára a megfelelõ tan-
folyami szintû képesítés megszerzését
és a kötelezõ idõszakos továbbképzést.
A Vhr. jelenleg csak szakirányú közép-
vagy felsõfokú végzettséget és legalább
ötéves szakmai gyakorlatot ír elõ azok-
nak, akik fel kívánnak kerülni a vadá-
szati hatóság vadkárbecslõi névjegyzé-
kébe. Az erdõsítések vadkárosításának
becslésére legalkalmasabbnak tûnõ

Márkus-Mészáros-eljárást csak 2002-
ben publikálták a szerzõk, természetes,
hogy a szakértõk jelentõs része nem is-
meri azt.

A Márkus-Mészáros féle rágáskár érté-
kelési eljárásnak egy egyszerûsített válto-
zatát javaslom alkalmazni a mindennapi
vadkárbecsléseknél. A vadkár két eleme
közül a növekedés elmaradásból szárma-
zó kár az, amit viszonylag nagy bizton-
sággal és egyszerûen meg lehet állapíta-
ni! A minõségromlásból eredõ kár becs-
lése – eltekintve a szubjektív elemekkel
terhelt jelentõs munkaráfordítástól – el-
méleti oldalról is vitatható. 

Ha belegondolunk abba, hogy egy
8000 db/ha-os tõszámú erdõsítésbõl
véghasználatra csak néhány száz darab
egyed marad, akkor könnyen belátha-
tó: a minõségromlás feltételezése csak
100 %-os károsítás esetén lehet megala-
pozott, bár tényszerû kísérletekkel ed-
dig még ezt sem bizonyította senki. Mi-
nél kisebb a károsítási %, annál valószí-
nûbb a károsult egyedek kiszelektáló-
dása a nevelõvágások során, tehát alig
van vagy nincs minõségromlás.

A minõségromlás értékét kifejezõ mi-
nõségi szorzó 0,6 és 1,0 között változhat.
Vagyis a legjobban károsított erdõsítés ér-
téke az etalon-állomány 60 %-a, függetle-
nül a fafajtól és a termõhelytõl. A leggyen-
gébb minõségû faállomány csak tûzifát
biztosít. Az értékkülönbözet a leggyen-
gébb és a legjobb állomány között nem
lehet azonos és nem lehet 40 % egy cse-
resben ugyanúgy, mint egy minõségi töl-
gyesben, de nem lehet azonos a külön-
bözõ fatermési osztályokban sem.

E két érv a mellett szól, hogy a minõ-
ségromlásból eredõ kárt, ezen a mó-
don, csak kivételes esetben, megfelelõ
adatfelvétel és kellõ szakismeret birto-
kában alkalmazzuk. 

Összefoglalva az elmondottakat, sa-
ját gyakorlati tapasztalataim alapján azt
javaslom, hogy az erdõsítésekben kelet-
kezett vadkárok becslése egységesen a
Márkus-Mészáros-féle becslési eljárás
egyszerûsített, a minõségromlást figyel-
men kívül hagyó változatával történjen.
Ehhez elengedhetetlen az elavult jog-
szabályi háttér módosítása és a vadkár-
becslõ szakértõk továbbképzése.

Kiáltvány
Az elmúlt évek erdészeti szakmapolitiká-
jában és piaci környezetében bekövetke-
zett sorozatos változások, reformok miatt
az erdészeti szaporítóanyag-termelés na-
gyon nehezen vált kiszámíthatóvá. An-
nak ellenére, hogy pár éve még több tíze-
zer hektár elsõ kivitelû erdõ telepítésérõl
szóló hírek terjedtek a szakmai körökben,
napjainkra már oda jutottunk, hogy az er-
dõsítések elmaradása miatt sok erdészeti
szaporítóanyag-termelõ lesz kénytelen
felszámolni a tevékenységét. 

Károsan érintette az ágazatot az a
tény, hogy az erdõsítési pályázati támo-
gatások megnyerései, illetve az elnyert
összegek kifizetése olyan mértékben
megnehezedett, megváltozott, hogy so-
kak számára nehezen teljesíthetõ felté-
telrendszerek alakultak ki. A gyakorlat
azt igazolja, hogy a jelenlegi támogatási
rendszerben a támogatásokhoz való
hozzáférés olyan mértékben bonyolult-
tá vált, hogy – információink szerint –
2009-ben országosan alig pár ezer hek-
tár elsõ kivitelû erdõsítésre érkezett be
pályázat. Ezeknek eredményeként a pi-
ac erõsen kínálativá vált, a felvásárlások
pedig nyomott áron történnek.

A gazdasági válság miatt lelassult –
vagy elmaradt – infrastrukturális beru-
házások (pl.: autópálya-fásítások, par-

kosítások) ugyancsak piacszûkülést és
árcsökkenést eredményeztek.

Az amúgy is rossz piaci helyzetben
lévõ – és így likviditási gondokkal küz-
dõ – termelõk számára sokszor a külön-
bözõ hatósági díjak (szemledíjak) fize-
tése is nagy problémát jelent.

Mivel a külföldi piacokon is túlter-
melés jelentkezett, az exporttal, illetve
átszállítással (EU-n belüli) járó kereske-
delmi lehetõségek is csökkentek vagy
az üzletek erõsen nyomott árakon köt-
tetnek meg. 

A rossz piaci helyzetnek köszönhetõ-
en a termelõknél „bennszorultak” a
megtermelt erdészeti szaporítóanyagok,
amelyek nagy része az idei 2009/2010-es
szezonra már a túlméret (vagy túlkínálat)
miatt eladhatatlanná vált és megsemmi-

sítésre kerül/került, ami szintén költsé-
get jelent a termelõknek.

Az alkalmi munkavállalók után fize-
tendõ járulékok 2010-re nagymérték-
ben meg fognak növekedni (akár 40%-
kal/fõ). A jelenlegi rossz gazdasági
helyzetben nagyon nehéz lesz ezt az
összeget kigazdálkodni. Véleményünk
szerint az erdészeti szaporítóanyag-ter-
melés nem bír ekkora terhet kitermelni.

Az elmúlt idõszakban az MGSZH fel-
ügyelõi rendszerében (a felügyelõk
számában és területi lefedettségében)
bekövetkezett változások miatt a felü-
gyelõk önhibájukon kívül, fizikailag
nem/vagy csak jelenõs csúszásokkal
tudják a jogszabályokban elõírt ellenõr-
zéseket idõben elvégezni. Ennek ered-
ményeként a csemetetermelõk a folya-
matosan csúszó szemléket, ellenõrzése-
ket, mint felesleges bürokratikus terhe-
ket élik meg.

A fentiek fényében kérjük a döntés-
hozókat, hogy lehetõségeikhez mérten
segítsék termelõinket, könnyítsék a rá-
juk nehezedõ terheket.

A nehéz idõket átvészelni közös fe-
lelõsségünk! Erõsítések nélkül nem lesz
erdészeti szaporítóanyag-termelõ, de
szaporítóanyag-termelõ nélkül nem
lesz elültetendõ csemete, így jövõbeni
erdõ sem!

Erdészeti Szaporítóanyag
Terméktanács




