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A hazai magán 

erdőgazdálkodás 

szervezetrendszerének 

helyzete

Heterogén gazdálkodói 

szerkezet, sok kis 

gazdálkodóval

Heterogén 

birtokszerkezet, sok 

osztatlan közös 

tulajdonnal

Nagy arányban 

használati jogon 

folytatott gazdálkodás

Az erdőgazdálkodók 

nagy része szakmailag 

képzetlen

A rendezetlen vagy 

bizonytalan használati 

viszonyú magánerdők 

aránya magas (kb. 40%)

A kivezetésre kerülő 

megbízási jogviszony 

aránya magas (kb. 

25-40%)



A jogszabályi 

környezet változásai

A tulajdonosi jogon folytatott 

egyéni vagy társult 

erdőgazdálkodás lehetősége 

közel hasonló szabályozással 

megmarad

Osztatlan közös tulajdon 

egyszerűsített 

felszámolási lehetősége 

Magánerdőt a továbbiakban 

csak meghatározott szakmai 

vállalkozások vehetnek 

használatba, kezelésbe

A használati jogon folytatott 

erdőgazdálkodás formái és 

szabályozási keretei 

megújultak



A magán erdőgazdálkodás jelentős tulajdonosi és 

szervezeti átrendeződés elé néz, amelynek során a 

bizonytalan sorsú magánerdők akár meghatározó része 

az előbb említett szakmai vállalkozások használatába, 

illetve kezelésébe kerülhet.

Ez jelentősen növelné az ágazat hatékonyságát,

szakmaiságát, versenyképességét és 

„válságállóságát”.

TUDUNK ÉLNI A LEHETŐSÉGGEL???



Jelenleg egy-két tucat nagyobb, fejlődésre képes 

magánerdészeti vállalkozás működik az országban.

Az általuk gazdálkodásba vont erdőknek azonban a 

többszöröse lehet az, amit a helyzetbe hozott erdészeti 

szakirányító vállalkozásoknak használatba, illetve 

kezelésbe kellene venniük.

Több, nagyobb és stabilabb gazdasági helyzetű 

szakmai vállalkozásra van szükség!!!



Jelenleg hozzávetőlegesen 700 nyilvántartott erdészeti 

szakirányító vállalkozás van az országban. Közülük 

értesüléseink szerint 160 vállalkozás kapott 

erdőgazdálkodásra jogosult kiemelt minősítést. Mindkét 

kör, ha kisebb mértékben is, de várhatóan még 

növekedni fog. 

A hiányolt újabb erdőgazdálkodó szakmai vállalkozások 

elsősorban ebből a körből kerülhetnek ki.



Hogyan segíthetik a gazdálkodói együttműködések a 

magánerdészeti vállalkozások fejlődését?

A vállalkozások fejlődésének egy meghatározó sarokköve a 

mérethatékonyság!

Az együttműködések a kis-közepes vállalkozásokat elsősorban 

ebben a tekintetben segíthetik.

Példák:

- menedzsmentfeladatok közös megszervezése (pl. közös értékesítés, 

beszerzés, szakmai, könyvviteli, jogi tanácsadás, pályázatmenedzsment)

- közös beruházások (pl. termelőkapacitások kialakításához, a tevékenység 

diverzifikációjához, a piaci kiszolgáltatottság csökkentéséhez)



Ezek az együttműködések általában önfinanszírozás 

mellett is versenyképes megoldások!!!

Az agráriumban ehhez ráadásul bejáratott támogatási 

lehetőségek is társulnak, és erre a „buszra” a 

magánerdészeti vállalkozások is „felszállhatnak”.



Egy példa a lehetséges támogatásra, és az ahhoz elvárt 

paraméterekre:

- 15 tag

- átlagosan 2000 m3/év fakitermelés, amelyből 50%-ot közösen 

értékesítenek

TELJESÍTHETŐ???

23-25 millió Ft/év támogatás!!!

Ez önmagában is 3-4 fő foglalkoztatására biztosít finanszírozási 

forrást, akiknek a teljes éves kapacitása a tagok épülését 

szolgálhatja.



Köszönöm a figyelmet!


