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Magánerdő Magyarországon

� Jelen állapot kialakulása

1945 előtt és 1990 után

birtok mérete

elhelyezkedése

� Tulajdonosok általános jellemzői

tulajdonlás formája



Tények

� Magyarország elvesztette erdeinek –
ökológiai és ökonómiai értelemben véve is a 
kedvezőbb adottságú – 83%-át.

� 1935 óta az erdőterület megduplázódott

� Jellemzően nem természetközeli erdők 
jöttek létre.

� Az erdők természetességi kategóriáját 
elsősorban a fafajösszetételük határozza 
meg.



Magán erdőbirtok keletkezése

� Kárpótlás, tagi részarány, stb.

kijelölés menete 

kijelölt terület minősége, termőképessége

� Eredmény 

rendkívül elaprózódott birtokszerkezet,  

sokszor rendezetlen, gazdálkodói 

viszonyok



� Az eredeti tulajdonosi kör elhalálozása és az 
ebből származó öröklések miatt a 
tulajdonosok száma közel megduplázódott 
és jelen pillanatban már eléri az 550 ezer 
főt. 

� Az értéke és a jövedelmezősége is
aprózódik.

� Kritikus mérték alatt a tulajdonos nem kezdi
meg a birtokbavételt.



� A gazdálkodók nyilvántartott száma 38 ezer 
fő körüli

� Ezen gazdálkodók jelentős része vagy már 
elhalálozott, nem megtalálható, vagy nem 
végzi ténylegesen a gazdálkodó 
tevékenységet, 



� Az ország erdőgazdálkodási célú területe    
2 060,8 ezer ha.

� Erdőterületünk 22 %-a áll természetvédelmi 
oltalom alatt, 40 %-a pedig – a 
természetvédelmi területekkel jelentős 
átfedésben – a NATURA 2000 hálózat 
részeként került kijelölésre.



NATURA 2000 ERDŐK

� Az ország teljes területének közel 22%-a

� Az összes erdő 38%-a                                         
a 2 millió ha-ból 760 000 ha

�A 43.5 % magán tulajdonú erdőből                    
860 000 ha-ból 215 000 ha 

�Minden 4. ha magánerdő NATURA 2000 
területen van



Miért fontos a NATURA 2000
a gazdálkodónak

� Forrás lehetőség

o egyszerű egy „fordulós”  pályázat

o konkrét vállalható célok és előírások

o a köz érdekében tett szolgáltatások 

megtérülnek, megtérülhetnek

� Az előírások meghatároznak egy jól 
követhető technológiát



Az erdő mint élőhely

� Legtermészetesebb szárazföldi élőhely lánc

� Változatossága rendkívül nagy

� Sok faj egyedüli életlehetősége

� Eltűnése fajok sorozatát rántja magával

� Felújulás nélküli eltűnésekor az illető fafajok 
területre szelektálódott ökotípusa és 
annak génkészlete is megsemmisül



Az erdő által termelt nem anyagi javak:    
levegő

� Oxigéntermelés

� Széndioxid megkötés

� Levegőszűrés, porlekötés

� Klímaalakítás, klímamegőrzés



Az erdő által termelt nem anyagi javak:    
víz

� Párologtatás

� Vízfelvétel

� Erdőtalaj csapadékmegkötése

� Talajvédelem



Az erdő által termelt piacosítható nem 
anyagi javak:  

� Gyógyászat

� Üdülés

� Sport

� Rekreáció



Az erdő által termelt anyagi javak:  

� Faanyag 
piacképes erdőből kihozható
erdőben maradó

� Vad
élő
lőtt

� Vadászat
� Erdei melléktermékek



Gazdálkodás

� Befektetés

� Bevétel

� Megtérülés

időtartam

költségek     

gazdálkodással összefüggő közvetlen

elvárt szolgáltatásokból eredő



Erdőgazdálkodás

� Valódi gazdálkodás?  
Tisztán piaci körülmények?

� Mi a FŐ TERMÉK?   
kitermelt faanyag?
maga az erdő?

� Ki fogyasztja a terméket?
� Ki fizeti meg /legalább/ az előállítás költségeit? 

?  



Köszönöm a figyelmet


