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Területi adatok

• Erdőgazdálkodás alá vont terület:
- 1.974 ezer hektár
• Faállománnyal borított terület:
- 1.843 ezer hektár
• Erdősültség:19,8 %
• Védett erdőterületek
- 387 ezer hektár   20 %
- Natura 2000 (763 e. ha, 556 e. ha, 207 e. ha)



Az erdőgazdálkodás keretei

Nemzetközi keretek:
• 1992. évi Rió Környezet és Fejlődés konferencia
• 2002. évi második Föld csúcs Johannesburg
• Kyoto-i jegyzőkönyv
• UNFF ajánlásai

Európai Uniós keretek:
1990 Strasbourg
• Európai Erdők Védelme Miniszteri Konferencia
     - Helsinki 1993 - Liszabon 1998 - Bécs 2003
• Unió erdészeti stratégiája
• Unió erdészeti akcióterve

Nemzeti keretek:
• Nemzeti erdészeti politika
• Nemzeti jogi szabályozás
• Nemzeti Erdőprogram



A fenntartható
erdőgazdálkodás alapelemei

gazdasági közjóléti

környezeti

irányítás



EU erdészeti akcióterv
 gazdasági célok

Az erdőgazdálkodás hosszú távú verseny-
képességének megőrzése:

- A többcélú fenntartható erdőgazdálkodás
gazdasági életképességének elősegítése,

-    Az új és újszerű erdőalapú termékek, javak és
szolgáltatások fejlesztése,

- Az erdőalapú energia használatának az
elősegítése,

- Az erdő termelésének mobilizálása és a
nyersanyag elhelyezésének az optimalizálása.



EU erdészeti akcióterv
 környezeti célok

A biodiverzitás, az erdei ökoszisztémák
épségének, egészségi állapotának és
változatosságának a fenntartása és bővítése:

-Az éghajlat- és földhasználat-változásoknak az
erdei ökoszisztéma dinamizmusára gyakorolt
hatásainak a felmérése,

-Az erdei ökoszisztémák hosszú távú
alkalmazkodóképességének és változatos-
ságának megvalósítására irányuló gazdálkodás
elősegítése.



EU erdészeti akcióterv
 környezeti célok

−Az erdőpusztítás, az élőhelyek
degradációja, az elaprózódás, az
erdőtüzek, az elsivatagosodás elleni
küzdelem, az erdőfelújítások és az erdei
ökoszisztémák leromlásának megaka-
dályozása,

− Az erdők védelmi funkcióinak a bővítése 



EU erdészeti akcióterv
 közjóléti célok

Életminőség javítása az erdők és erdőgazdálkodás
társadalmi és kulturális hatásainak megóvásával
és bővítésével:

-    Az erdők, az erdőgazdálkodás, valamint javaik és
szolgáltatásaik hozzájárulása a vidék gazdasági
életéhez,

- Felüdülés, egészség, pihenés és kultúra az
elvárosiasodott társadalom részére,

- Védelmi funkciók a biztonsági infrastruktúra
érdekében,

-    Az erdők által a társadalomnak nyújtott javakra
és szolgáltatásokra vonatkozó információk és a
kommunikáció javítása.



EU erdészeti akcióterv
Irányítás

A gazdasági, környezeti és közjóléti célok
egyensúlyának megteremtése:

−A fenntartható erdőgazdálkodás különféle
szinteken történő tervezésének a fejlesztése,

− Az ágazati politika koordinálása és a politikák
integrálása,

−A tudomány-politika erdészeti kapcsolatának
biztosítása,

−A gazdasági, környezeti és közjóléti
fenntarthatóságra irányuló folyamat egységes
mérési és ellenőrzési rendszerének kidolgozása.



Nemzeti erdőprogram

A társadalom  erdőgazdálkodással kapcsolatos
célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a
tavalyi évben az 1110/2004. számú
kormányhatározattal a Nemzeti Erdőprogram
elfogadásra került.

A Nemzeti Erdőprogram alapelveket fektet le és
stratégiai célokat határoz meg, amelyek
megvalósítását 10  célprogramhoz köti.

A Nemzeti Erdőprogram célprogramjainak
megvalósítását 2006-2015 között évente kell
megtervezni.



 Állami erdőgazdálkodás
fejlesztése célprogram

Olyan tulajdonosi, kezelői intézményi szervezet
kialakítása szükséges, amely hosszú távon
biztosítja az állami erdővagyon megőrzését, a
közcélú feladatok állami biztosítását, a termelés
fejlesztését és az azt kezelő szervezet
működőképességét.

 Alcélok:
a) az állami erdővagyon megőrzése, értékeinek

gyarapítása,
b) az állami erdőgazdálkodás hosszú távú

működőképességének biztosítása.



 Állami erdőgazdálkodás
fejlesztése célprogram

Várható eredmények:
– az állami erdővagyon értékének (területi,

minőségi, gazdasági, ökológiai stb.)
növekedése;

– az erdővel szembeni társadalmi elvárások
széleskörű megismerése, és azoknak a
jelenleginél teljesebb kielégítése az állami
tulajdonú erdőben;

– gazdaságilag stabil, hosszú távon működőképes
kezelői szervezet létrejötte.

 
.



Nemzeti Támogatások
átalakítási lehetősége

Az Erdészeti Feladatok jogcím három
feladata:

- erdőfelújítások anyagi elősegítése
- erdészeti támogatások megvalósítása
- közfeladatok működtetése  

 



Nemzeti Támogatások
átalakítási lehetősége

A járulék három funkciója:
- Kiegyenlítő funkció
- Garancia funkció
- Közérdekből ellátandó feladatok funkció  

E funkciók fenntartása ma is és a jövőben is
kívánatos, azonban megvalósításuk
formáján szükséges változtatni.

 
 



Nemzeti Támogatások
átalakítási lehetősége

    - Az állami szektorra vonatkozóan a
kiegyenlítő funkcióra mindenképpen
szükség van.

Megoldási lehetőségek:    
- 1 tulajdonosi joggyakorló
- 1 gazdálkodó szervezet
-  ellenőrző állam

- Alapon keresztül
- Támogatáson keresztül



Pénzügyminisztérium,

ÁPV Rt. Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság

19 Állami Erdőgazdasági részvénytársaság

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium

Nemzeti Földalap

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium

Társasági tulajdon 100% állami Földtulajdonosi jogok gyakorlása

Erdőgazdálkodási tevékenység Vagyonkezelési szerződések

Hatósági és szakhatósági ellenőrzés az erdő és természetvédelmi  tv. alapján



Gazdálkodó állam.

Ellenőrző állam

Tulajdonos állam
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