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A rendszerváltozás után a magyar gaz-
daság egyik legdöntõbb kérdése az
volt, hogy miképpen képes a világgaz-
dasági és európai kapcsolati rendsze-
rekkel együtt mûködni, hiszen a globa-
litás és integrációk korában ez minden
gazdaság döntõ kérdése, másrészt a
magyar gazdaság exportorientált ala-
pon fejlõdhetett tovább. E döntõ problé-
ma megoldása sikeresen ment végbe,
hiszen az ország társult tagjává vált az
Európai Gazdasági Közösségnek, sza-
badkereskedelmi megállapodást kötött
az EFTA-val és élvezte a Világbank és
IMF támogatását és együttmûködését a
hazai gazdaság elõtt álló bonyolult fel-
adatok megoldásában.

Jelentõs eredményeket ért el a gaz-
daság az exportnak piacgazdasági or-
szágokba történõ „átorientálásában” is.
Emellett a külföldi tõke növekvõ szere-
pet vállalt az ország gazdasági életében.

2004. május 1. történelmi lépés kez-
detét jelentette az ország gazdasági, tör-
ténelmi és társadalmi életében. Az Euró-
pai Unióba való belépésünk és tagsá-
gunk megszerzése az elsõ pillanatban ta-
lán nem teljes körûen ismerve a
lehetõségeket és feltételeket, eleinte tá-
volinak tûnt, de azután apránként mind
több területen érezhetõvé váltak hatásai.

A belépés elsõ évében még csak
könnyebbé, késõbb szinte „észrevétlen-
né” váló határátlépés a tagországokba
ugyanúgy fontos hozzájárulás ehhez,
mint az egyre több államban adottsággá
váló szabad munkavállalás, a kezdettõl
fogva Unió-szerte elérhetõ tanulási
lehetõségek sora, vagy éppen a külön-
bözõ agrártámogatási formák kitanulása.

Mindezek számos újdonság megisme-
rését, alkalmazását tette szükségessé.

Köztudott tény, hogy a piacgazda-
ságra való áttérés folyamatában (a re-
cessziós periódusban) relatíve kisebb,
késõbb (pl. a megélénkülés idõsza-
kában) nagyobb mértékben kerül sor a
természeti erõforrások igénybevételére.
Ebben a folyamatban azonban nem
csak a piachoz, hanem a természeti po-
tenciál megõrzésének követelményei-
hez is igazodnunk kell.

A természeti erõforrásokkal való racio-
nális gazdálkodás eddigi is, továbbá az
EU-ba való belépésünkkel sorsdöntõ kér-
déssé vált az ország gazdasági életében.

Annál is inkább, mert az uniós csatla-

kozással felértékelõdnek a történelmi tá-
jak, a tájképi értékek megõrzésének igé-
nye és alapvetõ változáson mennek át a
tájhasználat szempontjai is.

Mindezen belül kiemelt szerepe van a
természetes környezet védelmének, kü-
lönös tekintettel a hazai erdõknek, mint a
környezet- és természetvédelem, vala-
mint a fa – mint nyersanyagforrás – szem-
pontjából igen fontos nemzetgazdasági
ágazatnak.

Az erdõk nagy jelentõsége különösen
abban domborodik ki, hogy a mezõgaz-
dasági növényeknél sokkal igénytele-
nebb fás növények olyan termõhelyeken
(hegység, kopár, homok, szik) is megél-
nek, amelyeken a mezõgazdaság nem
tud dolgozni. Az erdõ megvédi a közös-
ség javait a hirtelen lezúduló árvizek és a
kõomlások ellen.

Az erdõ ezenkívül mezõvédõ erdõsá-
vok alakjában elõmozdítja a mezõgaz-
daság hatékonyabb termelését, mert
mérsékeli az éghajlat szélsõségeit, csök-
kenti a szél erejét, növeli a levegõ pára-
tartalmát, és így több nedvességet bizto-
sít a környezõ mezõgazdaság részére.

A nép egészségügyét úgy szolgálja,
hogy tiszta és oxigénben gazdag leve-
gõt biztosít az embereknek, a nyári
hõség ellen menedéket nyújt ember-
nek, állatnak egyaránt.

Az erdõ magas rendû életközösség,
benne az élõlények milliói élnek egy-
más mellett, kölcsönös egymásra hatás-
ban. A benne élõ növények, állatok
szoros kapcsolatban vannak a szerves
és szervetlen anyagokkal, a talajjal és a
környezõ éghajlattal.

A magyar erdõgazdálkodás 
múltja és jelene

Honfoglaló õseink az ország jelenlegi te-
rületén a becslések szerint, mintegy
40–45%-os erdõsülséget találhattak. Ter-
mészetesen az 1100 évvel ezelõtti állapot
sem tekinhetõ érintetlen õsállapotnak,
hiszen a honfoglalás elõtti korokban itt
élõ népek is jelentõs mértékben befolyá-
solták az erdõk kiterjedését. Az emberi
behatást megelõzõ idõkben országunk
területének mintegy 85%-a lehetett erdõ,
ennek jelentõs része azonban alacsony
záródású erdõs sztyepp volt.

A honfoglalás 1000. évfordulóján, a
mai Magyarország területén már csak
13%-os volt az erdõsültség, azaz ott-

honra lelt õseink meglehetõsen hatéko-
nyan csökkentették a magyar erdõk ki-
terjedését. Megjegyzendõ, hogy a kora-
beli Magyarország erdõsültsége ez idõ
tájt 27% körüli volt.

Európa szerte Magyarország lehet az
egyik legjellemzõbb példája annak,
hogy egy adott ország erdeit minden-
kor az illetõ ország történelmének is-
meretében kell értékelni.

A számos történelmi háttértényezõ kö-
zül itt csak egyet említünk: az I. világhábo-
rút követõ Trianoni diktátum tragikus
kényszerpályákat jelölt ki az országnak és
egyben az erdõgazdálkodásnak is. Az or-
szág erdõterületeinek 84%-át (!) elveszítet-
te, az erdõsültség 26%-ról 11,8%-ra esett
vissza. A veszteség különösen súlyos volt
a fenyvesek vonatkozásában. Az 1,8 mil-
lió ha fenyvesbõl mindössze 48 000 ha
maradt meg, azaz 97%-a elveszett. A vesz-
teség súlyát még tovább fokozta a tény,
hogy az ország faipara korábban túlnyo-
mórészt a kiváló ipari fát biztosító kárpáti
fenyvesekre épült. Az égetõ fahiány a két
világháború között is, de különösen a II.
világháború után határozott és egyértelmû
társadalmi igényt fogalmazott meg az
erdõgazdálkodás irányában: növelni kell
az ország erdõsûrûségét és a lehetõ legna-
gyobb mértékben függetleníteni Magyar-
országot a faimporttól.

E megfogalmazott céloknak megfe-
lelõen igen jelentõs erdõtelepítési prog-
ram indult be, mely különösen az 50-es
években vett nagy lendületet.

Napjainkig 60%-ot meghaladó mérték-
ben növeltük a 11,8%-os mélypontot
jelentõ erdõsûrûségi értéket. Magyaror-
szágon 1950–1990. között 600 000 ha új
erdõ létesült. Ezzel a teljesítménnyel világ-
viszonylatban is vezetõ helyet foglalunk el
az emberi erõfeszítések terén, mestersé-
gesen létrehozott erdõk arányát illetõen.

Nemzeti erdôprogram és az 
EU-csatlakozás

1. sz. táblázat. Az ország erdôsültségének
változása %-ban 1930 – 2000. között

Évek Erdõsültségi %  

1930 11,8  
1940 11,9  
1950 12,5  
1960 14,0  
1970 15,8  
1980 17.8  
1990 18,2  
2000 19,2  
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Az ország területének jelenleg 19,2%-
a (1 787 398 ha) erdõ. Erdeinkben a
lomb- és tûlevelû fajok aránya 86/14. Er-
deink élõfakészlete 326,4 millió m3, ez
évenként és hektáranként átlagosan 6,7
m3-rel, azaz 12 millió m3-rel növekszik.
Ezzel szemben az éves fakitermelés 7,3
millió m3 körüli, azaz erdeink fakészlete
a fakitermeléseket figyelembe véve is 4,7
millió m3-rel gyarapszik évente. Erdeink
66%-ában a fatermesztés, 34%-ában pe-
dig egyéb cél az elsõdleges rendeltetés.
A magyar erdõk fafajtánkénti megoszlása
terület, illetve élõfakészlet szerint a 2. sz.
táblázatban látható.

19 megyénk erdõsültsége jelentõs el-
téréseket mutat. Míg Békés megye terü-
letének csupán 4,2%-át borítják erdõk,
addig Zalában 29,4%-át, Nógrádban pe-
dig közel 37,1%-ot éri el az erdõk ará-
nya. A nagy tájegységeket tekintve leg-
nagyobb erdõsültséget Észak-Magyaror-

szágon találunk (27,7%) ez az érték a
Dunántúlon 23,5%-, az Alföldön 12,9%. 

Köztudott tény, hogy a földfelszíni
(relief-, orografikus) tényezõk általában
közvetve, az általunk elõidézett klimati-
kus hatásokkal, a hõ- és csapadékviszo-
nyok módosításával befolyásolják a nö-
vényzet életét.

A tengerszint feletti magasság 
hatása az erdõ faunájára

A tengerszint feletti magassággal megvál-
tozik a hõmérséklet – a hegy lábától
emelkedve általában 100 méterenként 0,5
C°-kal csökken a levegõ hõmérséklete –,
a fény, a csapadék és ennek megfelelõen
a növénytakaró is. Más lesz az erdõ jelle-
ge, fafajösszetétele és termõképessége.

A tengerszint feletti magasság ugyan-
olyan szerepet játszik a növénytenyé-
szeti övek függõleges kialakításában,
mint a földrajzi szélesség a vízszintes el-

terjedésben. A síkságról elindulva
elõször a tölgyek találhatók. A tölgye-
ket követi a bükkös, majd a lucfenyves,
a törpefenyves, a havasi legelõ és az
örök hó öve.

A magyar erdõk tengerszint feletti
magasság szerinti megoszlását 4. sz.
táblázat ismerteti.

A magyar erdõk tulajdon-
viszonyainak változása a

rendszerváltozás után
A rendszerváltást megelõzõen erdeink
túlnyomó része állami kézben volt, je-
lenleg mintegy 60%-a az állami erdõk
és 40% a magánerdõk aránya. Ez az
arány várhatóan a jövõben sem változik
jelentõsen az állami erdõk rovására. Az
erdõk nem termelési jellegû szolgáltatá-
sait (természetvédelem, tájvédelem,
közjóléti funkciók stb.) ugyanis legin-
kább állami erdõkben lehet érvényesí-
teni, megvalósítani.

A teljes magyar erdõterületen üzem-
terv szerinti gazdálkodás folyik. Ez azt
jelenti, hogy egyes erdõrészletekre (né-
hány hektártól néhány tíz hektárig ter-
jedõ területû gazdálkodási egységek) az
erdõgazdálkodóktól függetlenül szerve-
zet végzi el az erdõk leltározását, fogal-
maz meg elõírásokat, az elõírások betar-
tását pedig ugyancsak független szerve-
zet végzi (Állami Erdészeti Szolgálat).

Az üzemterv szerinti gazdálkodás az
egyik legfontosabb záloga annak, hogy
a pillanatnyi gazdasági érdekek ne ve-
szélyeztessék erdeink jövõjét, hosszú
távú (fenntartható) tartalmas erdészeti
céljainkat.

Az EU feltételrendszere értelmében
az újonnan csatlakozó tíz országnak te-
rületeket kell kivonni a mezõgazdasági
mûvelésbõl.

E területek legcélszerûbb hasznosí-
tásának az új erdõtelepítés látszik.
2035-ig az uniós és nemzeti források
igénybevételével 780 000 ha új erdõ lé-

2. sz. táblázat. Fôbb fajok (fafajcsoportok) részaránya az ország erdôterületébôl és élõfakészletébõl
2000. évben, %-ban

Fafaj megnevezése Erdõterület, % Élõfakészlet, %  
Tölgyek  21  25  
Cser  11,4  13  
Bükk    6,2  12  
Gyertyán    5,7       5,5  
Akác  21,6  12  
Egyéb kemény lombos    4,6       4,5  
Nyár   9,7       6,5  
Egyéb lágy lombos    5,6    6  
Erdei fenyõ    8,4     10,1  
Fekete fenyõ   4,1       3,4  
Egyéb fenyõ    1,7    2  

3. sz. táblázat. Megyéink erdôsültségi adatai 2000-ben

Megye Terület, ha Erdõterület, ha Erdõsültség, %  
Baranya 442 951 105 116 23,7  
Bács-Kiskun 844 515 153 202 18,1  
Békés 563 105 23 593 4,2  
Borsod-Abaúj Zemplén 724 717 193 652 26,7 
Csongrád 426 268 31 573 7,4  
Fejér 435 876 53 757 12,3  
Gyõr-Moson-Sopron 408 870 73 015 17,9  
Hajdú-Bihar 621 056 61 710 9,9  
Heves 363 741 83 905 23,1  
Jász-Nagykun-Szolnok 558 171 31 029 5,6  
Komárom-Esztergom 225 058 60 114 26,7  
Nógrád 254 418 94 501 37,1  
Pest + Bp. 691 867 160 483 23,2  
Somogy 603 586 165 320 27,4  
Szabolcs-Szatmár-Bereg 593 645 94 897 16,0  
Tolna 370 331 63 739 17,2  
Vas 333 620 91 958 27,6  
Veszprém 461 259 134 701 29,2  
Zala 378 411 111 132 29,4  
Összesen:           9 302 915 1 787 398 átlag 19,2  

4. sz. táblázat. A magyar erdôk megoszlása a
tengerszint feletti magasság függvényében
2000. évben

Tengerszint feletti százalékos 
magasság megoszlás

Ártér  4,6  
150 m alatt 36,8  
151 – 250 m 28,5  
251 – 350 m 17,1  
351 – 450 m   7,7  
451 – 550 m   3,0  
551 – 650 m   1,4  
651 – 750   0,5  
751 m felett  0,4  
Összesen: 100,0  
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tesítése várható, amelynek révén Ma-
gyarország  erdõsûrûsége 26%-ot meg-
haladó értékre növelhetõ.

Ennek megvalósulása esetén keve-
sebb, mint egy évszázad alatt (1950–
2035) Magyarországon az erdõterület
1 380 000 ha-ral növekedne.

Az uniós erdõgazdálkodási támoga-
tás az alábbi célok teljesítését szolgálja:

– a fenntartható erdõgazdálkodás és
erdészet fejlesztése,

– az erdészeti erõforrások megóvása
és javítása,

– az erdõsített területek növelése.
A támogatás csak magánszemélyek

és/vagy társaságaik, önkormányzatok
és/vagy társaságaik tulajdonában lévõ
erdõkre és területekre adható. (Állami tu-
lajdonú vállalatok birtokában lévõ erdõk,
erdõs területek, illetve olyan jogi szemé-
lyek tulajdonában lévõ erdõ, amelynek
50%-a a fenti intézmények tulajdonában
van, nem részesülhet támogatásban.)

Az erdõgazdálkodási támogatás az
alábbiakra használható:

– helyi körülményekhez alkalmaz-
kodó és a környezeti viszonyokkal
összeegyeztethetõ telepítésre,

– erdõk gazdasági, ökológiai vagy
társadalmi értékének növelésére vonat-
kozó befektetés,

– erdészeti termékek betakarítási,
feldolgozási és értékesítési módszerei-
nek fejlesztésére, a fa nyersanyagként
történõ feldolgozására, ipari feldolgo-
zást megelõzõ munkamûveletekre,

– erdészeti termékek új felhasználási és
értékesítési lehetõségeinek elõsegítésére, 

– erdõtulajdonos társaságok létreho-
zására,

– tüzek által károsított erdészeti ter-
melõképesség helyreállítása.

Az erdõsítési támogatásban részesít-
hetõ olyan mezõgazdasági földterület,
amelyen rendszeres gazdálkodás fo-
lyik, az állam határozza meg. A támoga-
tás csak akkor folyósítható, ha a telepí-
tés alkalmazkodik a helyi követelmé-
nyekhez és megfelel a környezeti felté-
teleknek. 

A támogatás a telepítési költségeken
túl tartalmazhatja:

– az erdõsített területek gondozási
költségeinek 5 éven keresztül történõ
hektáronkénti támogatását,

– az erdõsítés miatti jövedelemkiesés
fedezését azoknak, akik korábban ma-
ximum 20 éven keresztül azon a terüle-
ten gazdálkodtak.

Az elõnyugdíjazásban részesülõknek
és a karácsonyfa-nevelõ telepek létesí-
tésére nem adható támogatás. 

A gyors növekedésû fajták (ahol a

rotációs idõ 15 évnél kevesebb)
erdõsítési támogatása csak a telepítés
költségeit foglalhatja magába.

Az elmaradt jövedelem fedezésére
az alábbi támogatás igényelhetõ:

– gazdálkodók, vagy azok társulásai
számára: 177 380 Ft/ha (724 €/ha)

– minden egyéb magánjogi személy
számára: 45 325 Ft/ha (185 €/ha)

Támogatásban részesíthetõk azok a
jogosultak, akik az erdõk védelmi és
ökológiai értékeit biztosítják, valamint a
végrehajtandó intézkedéseket és költ-
ségeiket szerzõdésbe foglalták. A támo-
gatási összegek a végrehajtott intézke-
dések tényleges költségei alapján kerül-
nek kifizetésre 9800 – 29 400 Ft/ha kö-
zött (40–120 €/ha).

Következtetésképpen meg kell jegyez-
ni a magyar gazdaság és ezen belül az
agrárium számára csakúgy, mint az egész
ország számára a következõ idõszak leg-
fontosabb kérdése meglévõ természeti
értékeink hosszú távú megõrzése és raci-
onális módon történõ továbbfejlesztése.
Ma már a magyar lakosság számára köz-
tudott, hogy csatlakozásunkkal a termé-
szeti értékek vonatkozásában az EU
jelentõsen gazdagodik, aminek több oka
és magyarázata is van.

A legfontosabb talán az, hogy a Kárpát-
medence és ezen belül Magyarország ter-
mészetes okok miatt rendkívül gazdag,
változatos élõvilágnak ad otthont. Ez
egyfelõl a medence és a környezõ hegyek
klimatikus viszonyai magyarázzák, neve-
zetesen, hogy a szárazföldi, az atlantikus
és a mediterrán klíma találkozási területén
helyezkedik el. Ezek mindegyikéhez kap-
csolódik egy rá jellemzõ sajátos élõvilág,
illetve a határzónákban ezek találkozása
tovább növeli a változatosságot, a biológi-
ai sokféleséget.

Az Európai Unióban belépésünkkel
lezárult egy hosszú és a fejlesztés szem-
pontjából átmeneti idõszak és kezdetét
vette egy folyamatos fejlesztés korszaka.
A hazai vidék és természeti erõforrásaink
fejlesztésének jövõképe, tehát a megél-
hetést biztosító munkahelyek megterem-
tése a kis- és középméretû városokban,
valamint a falvakban, aminek bekövet-
kezte a nemzetgazdaság fejlõdésétõl és a
regionális fejlesztéstõl függ.

E cél teljesítésére hivatott az uniós és
nemzeti források igénybevételével
megvalósítandó erdõgazdálkodásunk
fejlesztése is.
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