
Erdőgazdálkodásunk jelene 
és jövője, aktualitások

Balatonszemes, 2022. március 29.

Agrárminisztérium

Erdőkért  Felelős Államtitkárság

Csókáné Dr. Szabados Ildikó



Az erdőgazdálkodás és faipar párhuzamos 
együttműködése elengedhetetlen

Mai témáink:
1. Erdőgazdálkodásunk legfőbb 

célkitűzései

2. Fenntarthatóság és a körforgásos 
gazdálkodás

3. Jogszabályi változások (DEFOR)

4. Megoldandó feladatok



a) Erdővel és fával borított terület növelése 
a klímaváltozás figyelembe vételével

b) Minőségi, egészséges erdők fenntartása
c) Környezetbarát alapanyag biztosítása
d) Ökoszisztéma-szolgáltatások emelése
e) Biodiverzitás megőrzése

1. Az erdőgazdálkodásunk legfőbb célkitűzései



1.a) Erdővel és fával borított terület növelése
Fásítási lehetőségek felmérése

• Gyenge minőségű vagy meredek szántóterületeken
• Legelőkön
• Út- és vasútfásításként
• Mezővédő erdősávként
• Felesleges honvédségi területeken
• Agrárerdészeti rendszerekben
• Egyéb felajánlások, kezdeményezések keretében
• Barnamezős beruházási helyszíneken



1.a) Erdővel és fával borított terület 
növelése
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1.a) Erdővel és fával borított terület növelése
Erdőtelepítések fafajmegoszlása 2018. és 2020. 

években

Adatforrás: Országos Erdészeti Adattár
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• Fenntartható erdőgazdálkodás –stabil 
biomassza termelés

• Az erdők sokféleségének védelme, több fafajú 
erdők  szélesebb alapanyagválaszték

• Technológiai fejlesztés a talaj és a 
visszamaradó fák védelmére

• Az erdők egészségének védelme – egészséges 
faanyag

1.b) Minőségi, egészséges 
erdők fenntartása



1.b) Minőségi, egészséges erdők 
fenntartása

• A jövő termőhelyének megfelelő
célállomány 

• Ellenállóbb fafajok, megfelelő szaporító
anyag

• Stabilabb faállomány- szerkezet
• Kórokozók féken tartása
• Biológiai védekezés lehetőségei
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1.c) Környezetbarát alapanyag 
biztosítása – mennyiségileg

Adatforrás: Országos Erdészeti 
á
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1.c) Környezetbarát alapanyag 
biztosítása

fafajonkénti fahasználat 2020.

Adatforrás: Országos Erdészeti Adattár
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2020. évre
akác % nemesnyár

%

hazai nyár 
%

Lemezipari rönk 0,0 14,8 0,0

Fűrészipari rönk 4,7 46,0 25,8

Egyéb fűrészip. alapanyag 3,4 8,9 9,7

Bányászati faanyagok 0,0 0,0 0,0

Papírfa 0,0 5,3 22,7

Rostfa 0,0 12,6 17,8

Összes többi iparifa 13,0 3,6 3,2

Ipar célú erdei apríték 0,9 0,0 0,0

IPARIFA ÖSSZ. 21,9 91,1 79,2

Energia célú erdei apríték 2,8 2,0 2,3

Vastag tűzifa 67,3 5,6 15,4

Vékony tűzifa 7,9 1,1 2,2

TŰZIFA ÖSSZ. 77,9 8,7 20,0

Vágáslap feletti nettó 100 100 100
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1.c) Környezetbarát alapanyag 
biztosítása

Fakitermelés választékonként 2020.

Fűrészipari áru
Papír és rostfa
egyéb iparifa
Ipar célú erdei apríték



2. Fenntartható és körforgásos gazdálkodás
A körforgásos gazdaságban a termékek és alapanyagok értéküket a lehető leghosszabb
ideig megőrzik; a hulladéktermelés minimális. Az élettartamuk végét elért termékek bent 
maradnak a gazdaságban, és ismételt felhasználásra kerülnek.



2. Fenntarthatóság és körforgásos gazdálkodás

Problémák:

• számbavétel módszertanának,
• definíciók,
• jogszabályok hiánya.

Megoldandó:
• szelektív gyűjtés és válogatás
• technológiai fejlesztés
• termelés dekarbonizációja
• termékek élettartam növelése

Kutatás és innovációs tevékenység 
szükséges!
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3. Deforestation rendelet 

„Az EPés a Tanács rendelete az erdőirtással és erdőpusztulással összefüggő 
egyes árucikkek és termékek uniós piacon történő forgalmazásáról”
(azaz az EUTR rendelet módosítása/leváltása)

Célja: a globális erdőirtás, erdőpusztulás csökkentése, ezzel a világméretű 
biodiverzitási veszteségek csökkentése, és erdőirtástól mentes, "tiszta áruk" 
termelése

Oka: mezőgazdasági területek növelése az erdők rovására szarvasmarha, kakaó, 
kávé, pálmaolaj, a szója előállításához.

Érintett piaci szereplő: természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi 
tevékenysége keretében az érintett árut vagy terméket az Unió piacán 
elérhetővé teszi vagy az Unió piacáról exportálja; erdőgazdálkodó 
magánszemély is piaci szereplőnek minősülhet. 

Feladat: Kellő Gondossági Nyilatkozat (DDS) feltöltése az uniós Nyilvántartásba 



1. EU-s erdőtulajdonos fát termel 
ki. A faanyag „az EU-ra 
piacára”kerül a kitermelés  helyén 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az  infografika példa egy lehetséges ellátási lánc forgatókönyvére, és nem reprezentálja az összes faanyag-ellátási láncot-

2. A jelöléssel ellátott 
rönköket a  

fűrésztelepre szállítják 

3. Fűrészüzem csak az 
erdőirtásmentes,nyomon 

követhető faanyagot fogadja be 
további feldolgozásra

4. A fakereskedő több 
fűrészüzemből vásárol úgy, hogy 

az erdőirtás mentes, nyomon 
követhető faanyagot elkülönítve 

tartja

5. A bútorgyártó fűrészárut vásárol 
különböző kereskedőktől, az 

elkülönítve tartott erdőirtásmentes 
faanyagot  használja a végtermékekben

6. Bútorexport az EU-ból harmadik 
országba történő eladás

EU piaci szereplő 
DD kötelezettség

Benyújtja a DD 
nyilatkozatot

EU-kereskedő 
DD kötelezettség 

Benyújtja a DD nyilatkozatot

Az erdőirtásmentes hazai fát az EU-ból bútorként
exportálják



3. Jogalkotás, jogszabályváltozás

 A Soproni Egyetemért közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában 
történő létrehozásáról

 Erdőtervezés NÉBIH-től NFK-ba történő áthelyezés

 Erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vétele és kötelező továbbképzése

 Az erdőterületek kiemelt jelentőségű beruházáshoz kapcsolt közérdekű 
igénybevételekor nincs már megkötve a csereerdősítés helye

 az erdőgazdálkodásra jogosult szakirányító vállalkozások személyi 
feltételeinek korrekciója



Együttműködések és feladatok

 Megállapodás történt a nagy hazai faanyag-felhasználók, 
biomassza erőművek és az állami erdőgazdasági zrt.-k között 

 Magán erdőgazdálkodók fapiaci részvételét is érdemes lenne 
megszervezni

 Faipari kerekasztal újabb megbeszélése lesz áprilisban
 Kutatási és technológiafejlesztési háttér biztosított lesz a Soproni 

Egyetemen
 Faipari Stratégia kidolgozása folyamatban
 Körforgásos gazdaság ökonómiai és technológiai kidolgozása
 Kutatás és tudásmegosztás
 Faanyag felhasználásának szélesebb kommunikációja 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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