
Növekedés, felelős törődés
Jelentés az állami erdészeti társaságok 2006. évi tevékenységéről

ÁPV Zrt. Erdészeti és Agrárgazdasági Portfoliókezelő Igazgatóság



Jó kezekben az állami erdők – tények és adatok

• Magyarország területének 20%-a erdő.

• Az erdőterületek az elmúlt 80 évben 1 millió hektárral

nőttek és folyamatosan nőnek.

• Erdősültségünk a közeljövőben meghaladja az ország

területének 25%-át.



• Ez a hazai erdőterületek 60%-át jelenti.

• Minden magyar állampolgárra több mint

1000 köbméter állami erdő jut.

• Magyarországon 19 + 3 állami

tulajdonban lévő erdészeti társaság

működik.

Jó kezekben az állami erdők – tények és adatok

•  Hazánkban 1,2 millió hektár erdő állami tulajdonban van.

• Hosszú távon biztos az állami erdők jövője Magyarországon.



Tulajdoni viszonyok



Tulajdoni viszonyok



Gazdasági mutatók
•  Az ÁPV Zrt.-hez tartozó 19 erdőgazdaság 970 ezer hektáron, több mint 1000

    milliárd Ft állami erdőt kezel, 57 milliárd Ft saját vagyonnal.

•  A kezelt terület közel 40 %-án természetvédelmi szolgáltatásokat végeznek,

   közjóléti feladatokat látnak el.

•  Az ÁPV Zrt. 2006-ban sem vont el osztalékot a társaságoktól. Ezt az összeget

   erdővagyon-kezelési feladatokra fordítják az erdészetek.

•  A társaságok 2006. évi költségvetési befizetései 4,2 milliárd forinttal haladják

   meg a költségvetési támogatások összegét.



Gazdasági mutatók

•  Az elmúlt évben minden erdészeti társaság nyereségesen gazdálkodott.

•  A saját tőkearányos jövedelmezőség mértéke a bázis időszaki 1,8%-ról

   2006-ban 3,2%-ra nőtt.

•  Az erdészeti társaságok 2006-ban:

  61,1 milliárd Ft nettó árbevételt,

  1,4 milliárd Ft üzemi eredményt,

  1,8 milliárd Ft adózás előtti eredményt értek el.



Sokoldalú erdőgazdaság
•  Tevékenységek:

  Fakitermelés
3,5 millió m3 az éves fakitermelés, amely kevesebb, mint a megtermelt fanövedék.

  Erdőtelepítés
Magyarországon jogi személy nem vásárolhat földterületet, ezért a magán erdőtelepítésekben,
mint integrátor (kivitelező, szolgáltató) vesznek részt.

 Erdőfelújítás
Nincs felújítatlan erdőterület, a természetes felújítási technológia elsődlegességet élvez.

  Faipar
Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeképpen a jövedelmezőség javult, a termékek
korszerűek, széles piacképes termékkör, a bútoripari alapanyagtól a kész faházakig.

  Vadászat, vadgazdálkodás
Világhírű vadállomány kezelése jövedelmezően.

  Természetvédelem
A legérzékenyebb természetvédelmi területek kezelése (az összes védett erdőterület 90 %-a).

  Szakképzés
A gyakorlati oktatás helyigényének biztosítása, az oktatásban tevőleges részvétel.



Sokoldalú erdőgazdaság

• Integrátori szerepkör az erdőtelepítésben, illetve a magánerdő-

gazdálkodásban (szakirányítás, technológiai szolgáltatás, fakereskedelem).

• Jelentős egyéb vállalkozási tevékenység: autópályák fásítása, örökzöld- és

dísznövény termesztés, öko- és konferenciaturizmus, stb.

• Kiemelt közjóléti szolgáltatás: erdei turizmus, parkerdei infrastruktúra és

kirándulóközpontok kiépítése, erdei kisvasút üzemeltetése, természeti és

kulturális értékek bemutatása, erdei iskolák működtetése, stb.



Munkahelyeket teremt az erdő

•  Az elmúlt évben az erdészeti társaságok közel 6000 főnek adtak közvetlenül

   munkát, továbbá 10 ezer vállalkozásnak és 40 ezer családnak biztosítottak

   közvetve megélhetést.

•  Az idei közmunkaprogramban

  több mint 400 településről,

  átlagosan 2100 regisztrált állástalan dolgozik,

  1,713 milliárd Ft-os projektköltséggel.



Köszönöm a figyelmüket!
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