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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!
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