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Az erdő az Országos Erdőállomány Adattárban (OEA) nyilvántartott, 

legalább 0,5 hektár kiterjedésű, meghatározott fa- és cserjefajokkal 

fedett terület (1939,3 ezer ha). Erdőgazdálkodási tevékenységet közvet-

lenül szolgáló földterülettel együtt összesen 2 059,7 ezer hektárt foglal 

el, az országos erdősültségi arány 20,8%. Ökológiai szempontból  

erdőtársulásokról beszélünk, amelyeket meghatározott termőhelyi igé-

nyű fa-, cserje-, gyep-, moha- és gyökérszintet alkotó növények és állati 

életközösségek alkotnak. Ezeket csoportosíthatjuk a főbb állományal-

kotó fafajok, vagy a termőhelyi adottságok alapján. Eszerint hazánkban 

négy erdészeti klímaosztály létezik; bükkös, gyertyános-tölgyes, ko-

csánytalan tölgyes ill. cseres, és erdőssztyepp klíma (Bidló et al., 2014). 

Az erdők ősidők óta természeti (élő és élettelen) és antropogén hatá-

sokhoz alkalmazkodva változó rendszerek. Ma már nem található  

hazánkban olyan erdő, amelyet közvetlen emberi beavatkozás nem ért 

volna, ugyanakkor az erdőtörvény különbséget tesz a bennük található 

erdei életközösség természetességi állapota szerint; természetes, ter-

mészetszerű, származék, átmeneti, kultúrerdő és faültetvény. Az első két 

kategóriába tartozó erdők (431 ezer ha) nagyrészt megtartották az adott 

termőhelyre jellemző természetességüket, őshonos fajokból állnak. A 

kultúrerdőket (656 ezer ha) főleg erdészeti tájidegen fajokból és/vagy 

nemesített fajtákból mesterségen hozták létre. Tipikus példája az Alföl-

dön meghatározó, rövid vágásfordulójú akácosok. Az ültetvények  

(123 ezer ha) szintén idegenhonos fafajokból álló, szabályos hálózat-

ban ültetett, legalább 15 éves vágásfordulóval intenzíven kezelt erdők. 

Ennek a sajátos termesztéstechnológiájú fatermesztésnek célja minél na-

gyobb tiszta jövedelem előállítása minél rövidebb idő alatt (ERTI).  

Az erdőterületeink 63 százalékát őshonos, 37 százalékát idegenhonos 

és klónozott fajok alkotják.  

Az erdők által nyújtott hasznok számbavétele, azaz az erdőértékelés 

régóta fontos nemcsak az erdőgazdálkodóknak, vagy a természettudo-

mányok képviselőinek, hanem a társadalom számára is. Az ökoszisz-

téma szolgáltatások alatt azokat a kézzelfogható és kézzel nem fogható 

javakat értjük, amelyeket az ökológiai rendszerek természetes vagy em-

ber által átalakított formájában nyújtanak számunkra (Kelemen, 2013).

A Kormány T/14461 számon benyújtotta az erdőről, az erdő védel-

méről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

módosítását azzal a céllal, hogy az erdő gazdasági, közjóléti és  

védelmi funkcióit finomhangolja, reagáljon a társadalmi, gazda-

sági folyamatok és a klímaváltozás okozta kihívásokra, valamint 

megszüntesse a szabályozási ellentmondásokat.  

 Erdőnek minősül, a  
hivatalosan nyilvántar-
tott, legalább 0,5 hektár 
kiterjedésű meghatáro-
zott fa-és cserjefajokkal 
fedett terület.  

 Hazánk erdősültsége 
20,8%; a kormány  
hosszú távon a 27 száza-
lékos célértéket tűzte ki. 

 Az erdőterületek  
63 százalékát őshonos 
fajok alkotják. 

 Az erdők által nyújtott 
ökoszisztéma szolgálta-
tások értéke felbecsül-
hetetlen; évi 4,3 millió 
tonna CO2-t t kötnek le. 

 Az Országos Erdészeti 
Egyesület nem támo-
gatja az idegenhonos 
fajták nagyarányú tele-
pítését, de időszerűnek 
vélik a vegetációs idő-
szakra vonatkozó merev 
korlátozások enyhíté-
sét. 

 Hazánkban a klímavál-
tozás okozta erdőpusz-
tulások leginkább a  
lucfenyőt érintik.  

 Már most is tapasztal-
ható, hogy egy klíma-
osztállyal melegedett 
minden terület, és a  
legveszélyeztetettebb  
terület a Nagyalföld. 

 Az invazív fajok  
terjedése nemzetközi 
probléma, nagyon ne-
héz ellene védekezni.  

 A kormány 2020-ig 
50 ezer hektárnyi erdő 
telepítését tervezi, főleg 
uniós, vidékfejlesztési 
forrásokból.   

http://lq2015.georgikon.hu/wp-content/uploads/2014/08/03-Bidl%C3%B3-Andr%C3%A1s.pdf
http://www.erti.hu/hu/kutat%C3%A1sok/%C3%BCltetv%C3%A9nyszer%C5%B1-fatermeszt%C3%A9s
http://www.parlament.hu/heti-osszesites-a-benyujtott-onallo-inditvanyokrol?p_auth=td8IH0Pd&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_AnUIJksBobhg&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_AnUIJksBobhg_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D14461
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Az Ezredfordulós Ökoszisztéma Felmérés 

(MEA) kategorizálása szerint ezen belül  

ellátó, kulturális, szabályozó és támogató 

szolgáltatásokat különböztethetünk meg.  

Az EU Erdőgazdálkodási Stratégiájával össz-

hangban lévő EU Biodiverzitás Stratégiája 

előírja az ökoszisztéma szolgáltatások feltér-

képezését, kvalitatív, kvantitatív és pénzbeli 

értékelését. Erdő esetén nagyon sokféle szol-

gáltatást ismerünk – mint például faanyag, er-

dei méz, rekreáció, víz-és talajvédelem, kar-

bon-megkötés, talajképződés –, amelyek a tár-

sadalom és a gazdaság más-más csoportjainak 

hasznosak (Kovács et al. 2015). Két konkrét 

példa:  

 Felbecsülhetetlen szabályozó szolgáltatás: 

minden egyes m3 élőfakészletünk a gyöke-

rével együtt átlagosan 1,07 tonna CO2-t von 

ki a levegőből, és összességében a hazai er-

deink évente mintegy 4,3 millió tonna  

CO2-t t kötnek le (Somogyi 2009).  

 Egyre népszerűbbek a kulturális szolgálta-

tások; bakancsos turizmus (Országos Kék-

túra), Nemzeti Parkok programjai, erdei  

iskolák stb. 

 

A 150 éves Országos Erdészeti Egyesületnek 

(OEE) fontos szerepe volt az első, 1879. évi 

XXXI. polgári erdőtörvény megalkotásában, 

amely lefektette a „tartamos” erdőgazdálko-

dás és az erdészeti üzemtervezés alapjait, ezzel 

igyekezett megvédeni az erdőket a kizsákmá-

nyolással szemben (Áder, 2016). Napjaink jog-

szabályi keretét az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 

XXXVII. törvény (Evt.), és a számos jogsza-

bály közül ennek végrehajtására kiadott 

153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet adja. 

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) a 

szakma képviselőivel együtt 2012 óta dolgozik 

az Evt. megújításán (Nagy, 2016). 2015 őszén 

az OEE erdőtörvény módosítási munkacso-

portjának anyaga számtalan problémát neve-

sített meg, például magas a rendezetlen magán-

erdő aránya, erdőtulajdonosi közösségek ese-

tén nehézkes az erdő rendeltetésének, üzem-

módjának megváltoztatása.  

A következő módosítási javaslatokat fogal-

mazták meg, amelyhez részletes jogszabályi 

szövegmódosítás is készült. 

 A rendezetlen magánerdők okozta problé-

mák kapcsán a közös tulajdon esetén indo-

kolt lenne a tulajdonostársak 2/3-ának hoz-

zájárulása helyett az egyszerű többség  

bevezetése a döntéshozataloknál. 

 Javasolt a "közfeladat" és "közérdekű"  

helyett a "közcélú" és "közjóléti" kifejezé-

sek használata. 

 A természetvédelmi törvény párhuzamos 

rendelkezéseit meg kell szüntetni. 

 A vegetációs időszakra vonatkozó merev 

korlátozások enyhíthetőek. 

 Az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó állami 

bevételeket, különösen a CO2 kvóta értéke-

sítéséből származó bevételeket, valóban az 

erdőkre fordítsák. 

 Az erdei forrásvíz legyen erdei termék, az 

erdészeti magánutat definiálni kell. 

 Indokolt lenne az egy hektárnál kisebb fá-

val borított terület fásításnak nevezni, ez 

1600 erdőtulajdonos gazdálkodását tenné 

rugalmasabbá (jelenleg erdő min. 0,5 ha). 

 Az erdőt károsító abiotikus hatások körét 

bővíteni kell; aszály, belvíz tételével. 

2016. februárjában megjelent az FM módosító 

javaslatának dokumentuma, az 1. ábra látható 

főbb célkitűzésekkel. 

 

  

A TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁS FORDULÓPONTJAI 

1. ábra: Az erdőtörvény módosításának célkitűzései 

Forrás: Infoszolg/FM erdőtörvény módosítás 2016. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c1c71af-8384-11e3-9b7d-01aa75ed71a1.0002.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=URISERV:ev0029&from=HU
http://erdeszetilapok.oszk.hu/01804/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2015-06_164-166.pdf
http://erdeszetilapok.oszk.hu/01734/pdf/EL_EPA01192_2009_06_164-167.pdf
http://www.kektura.hu/
http://www.kektura.hu/
http://magyarnemzetiparkok.hu/
http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=22&Itemid=68
http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8&id=22&Itemid=68
http://www.oee.hu/
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5861
http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5861
http://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/ader_janos_beszed_oee_vandorgyules
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124614.328147
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=124614.328147
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126182.333667
http://magyarhirlap.hu/cikk/45827/Burokraciacsokkentest_hozhat_a_mar_keszulo_erdotorvenymodositas
http://www.megosz.org/wp-content/uploads/2015/12/Evt_m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%B3_%C3%B6sszegz%C3%A9s_OEE_2015-10.05.pdf
http://www.oee.hu/upload/html/2016-03/Evt_2015%2009%2021_OEE_7.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/2f/90000/Erd%C5%91t%C3%B6rv%C3%A9ny%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%202016.pdf
http://www.kormany.hu/download/0/2f/90000/Erd%C5%91t%C3%B6rv%C3%A9ny%20m%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1s%202016.pdf


 
 Erdőtörvény 

2017/12. 

2017. március 17. 
 

3 

Egyik állítása szerint felül kell vizsgálni a faál-

lományok indokolatlan túltartását, a termé-

szetvédelmi nyomásra gyorsan növőről lassan 

növő faállományokra való fafaj-cseréket, mert 

az a fakitermelési lehetőségek csökkenése mel-

lett a klímaváltozás elleni fellépést is hátráltatja.  

A 3 legnagyobb természetvédelmi szervezet 

a koncepciót követően közös petíciót írt, 

amelyben többek között elutasították az erdők 

gazdasági érdekének előtérbe helyezését  

(Sipos et al, 2016).  

AZ FM koncepciójáról Zámbó Péter, az OEE 

elnöke is nyilatkozott 2016 tavaszán, és fel-

hívta rá a figyelmet, hogy fenntarthatóság elve 

nem sérülhet. A 2013-as EU Erdészeti Straté-

gia prioritásai közül négy is ehhez kapcsoló-

dik. A magyar erdőkben a természetvédelem 

kompetenciái az uniós átlag felett teljesülnek; 

a védett erdők az összes erdőterület 21 szá-

zalékát adják, míg az unióban ez az arány  

12 %. 

A törvényjavaslat fő célkitűzései hasonlóak a 

korábbiakhoz, de – az indokolásban megfogal-

mazott törekvés szerint – a szükséges és elég-

séges szintű szabályozás elve alapján a fenn-

tarthatósági dilemmákat, vagy a feltárt sza-

bályozási ellentmondások körültekintőbben 

módosítják. Néhány példa a javaslatból: 

 A belterületi ingatlanokon található  

erdők egy részének kivonása a törvény ha-

tálya alól, valamint a szabad rendelkezésű 

erdő fogalmának bevezetése. 

 Új fogalmak bevezetése: őshonos, idegen-

honos, termesztésbe vonható idegenhonos 

fafaj, erdei magánút stb. 

 Az erdőfelújítás és fakitermelési módját le-

író, klasszikus 4 üzemmód elnevezésének 

változtatása; a szálaló helyett örökerdő, 

az átalakító helyett átmeneti kifejezés be-

vezetése, az európai erdészeti gyakorlatra 

történő indoklással. 

 Az erdei haszonvételek körének bővítése; 

erdei forrásvíz, legeltetés, az erdő közjó-

léti szolgáltatásainak üzleti célú hasznosí-

tása (turizmus).  

 A földalatti gomba gyűjtésének szabályo-

zása, amely korábban csak rendeleti szin-

ten létezett. 

 A törvény sarkalatos rendelkezéssel is bő-

vült. 

 

Napjaink éghajlatváltozásáról szóló cikkek 

egy része tényként kezeli a klímaváltozást, míg 

mások „klímavészbiznisz”-ként minősítve el-

utasítják a téma komolyságát (Somogyi, 2009). 

A felmelegedés ténye ugyanakkor vitathatat-

lan, ennek következtébe a vegetációs idősza-

kokban egyre hosszabbak a száraz periódusok, 

egyre kevesebb a csapadék annak eloszlása 

egyre szélsőségesebb, és a megváltozott klima-

tikus környezet próbára teszi a fafajok alkal-

mazkodóképességét is.  

Az erdőpusztulás világszintű méreteket öltött, 

ezáltal csökkenhet az erdőknek a földi szabá-

lyozó-folyamatokban betöltött jótékony sze-

repe, ami az éghajlatváltozás további fokozó-

dását eredményezheti. Hazánkban minimálisra 

csökkent a lucfenyvesek fennmaradási esélye, 

néhány éven belüli teljesen kiszorulhatnak a 

zalai erdőkből (MTI, 2013). Horváth Iván 

(2014), a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgató-he-

lyettese szerint a klímaváltozás komoly kihívá-

sok elé állítja az erdészeket, a lucfenyő mellett 

a Keszthelyi-hegység fekete fenyvesei is el-

tűnhetnek. Nem a szárazság vagy a meleg öli 

meg közvetlenül a fákat, hanem a legyengült 

szervezetet megtámadó kórokozók (szú) és  

KLÍMAVÁLTOZÁS 

1. ábra: A klímaosztályok területének változása 

Forrás: Führer et.al., 2011. 

http://greenfo.hu/hirek/2016/03/12/antizold-a-kormany-uj-erdotorveny-tervezete
http://www.oee.hu/upload/html/2016-03/Zamb%C3%B3_NFFT_v%200323_nyomtat_LG.docx
http://www.parlament.hu/irom40/14461/14461.pdf
http://erdeszetilapok.oszk.hu/01734/pdf/EL_EPA01192_2009_06_164-167.pdf
http://erdo-mezo.hu/2013/06/28/tomegesen-pusztulnak-a-lucfenyvesek-zala-megyeben/
http://klimadialogus.mfgi.hu/hu/temakor/pusztulnak-atalakulnak-erdeink-valtozo-eghajlat-hatasara
http://www.met.hu/doc/rendezvenyek/metnapok-2011/19_Fuhrer.pdf
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Az információs jegyzet az országgyűlési képviselők tájékoztatása céljából készült. 
A dokumentum az összeállítás elkészültének időpontjában fennálló aktuális helyzetet mutatja be. 

Az információs jegyzet szerzői jogvédelem alatt áll. 

 

károsítások. Führer és társai (2011) klímaszce-

náriója alapján a bükkös klíma drasztikusan le 

fog csökkeni, az Alföld északkeleti részéről el-

tűnik a gyertyános-tölgyes klíma, és az erdős-

sztyepp klíma válik uralkodóvá (2. ábra). Hor-

váth szerint már most is nyomon követhető, 

hogy egy klímaosztállyal melegedett minden  

terület, amely behatárolja az erdészek számára a 

fafajválasztást.  

Vityi és Marosvölgyi (2014) szintén kiemelték, 

hogy legveszélyeztetettebb területünk a 

Nagyalföld. A hagyományosnak számító 

agroerdészeti tevékenységek fokozatosan eltűn-

tek. Gyakorlatilag a fás vegetációt tudatosan 

kombinálták mezőgazdasági haszonnövény kul-

túrákkal, mint például tanyafásítás, a legelőkön 

a „deleltető” facsoportok telepítése, mezővédő 

erdősávok létesítése. Napjaink támogatási felté-

telrendszerének mindez kötelező részévé vált 

zöldítés címen. A hazai alkalmazásuknál azon-

ban gondot jelent, hogy az egyes jogszabályok 

nem különítik el ezeket a tevékenységeket. 

Gyorsan növő és az invazív fajták  

Az átalakított tájaink és az éghajlatváltozás 

együttese különösen kedvez az invazív fajok el-

terjedésének, amelyek új gombákat, rovarokat 

hoznak be. Néhány példa; az őrségi tájakon sár-

gálló aranyvessző, az Alföldön terjedő selyem-

kóró, vagy a bálványfa, japánkeserűfű, parlagfű, 

kései meggy, ostorfa. Habár az Evt. védi a „va-

lódi erdőket” az idegenhonos fafajoktól, és a 

gazdálkodás során jelentős mechanikus és ké-

miai eszközök kombinációival igyekeznek eze-

ket visszaszorítani, de ez sokszor szélmalom-

harc (Gálhidy, 2015). Egyik legújabb és sikeres 

kivétel a Pilisi parkerdőben történt injektálásos 

bálványfairtás. Az invazív fajok terjedése nem-

zetközi problémát jelent, 2014-ben az európai 

ökoszisztémákra veszélyt jelentő fajokról külön 

lista készült. A 1143/2014 EU rendelet célja 

ezek betelepítésének, behurcolásának megelő-

zése, és az okozott károk megoldása.  

A listán szerepel a Magyarországon 

hungarikummá minősített fehér akác is, ezért 

hazánk nem támogatta a lista elfogadását. 
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