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Erdőbirtokhitel, erdőgazdasági hitel, 
ingójelzáloghitel 
(Befejező közlemény.) 

A z ingójelzáloghitel kérdésének megtelő megoldását 
az erdőgazdaságra nézve igen fontosnak, sőt bizonyos mér
tékig szükségesnek tartom. 

Nem vagyok jogász s távol áll tőlem az, hogy idevágó 
gondolataimnak jogi szempontból a szakszerűséget ki vonnám 
vindikálni, mégis azt hiszem, hogy ez a kérdés a szakértő 
jogászt is gondolkodóba ejtheti, mert a faállomány tulajdon
jogának kérdését nem látom teljesen tisztázottnak. 

A telekkönyvezett „erdő" fogalma felöleli nemcsak a 
talajt, d e a i r a j t a fakészlet gyanánt felhalmozódott függő 
termést is. 

Eladás esetén, történjék ez bár szabadkézből, vagy árve
rés útján, az utóbbi egyszerű velejárója a talajnak s annak 
sorsában osztozik. 

Jelzálog bekebelezése esetén fedezet gyanánt szolgál 
nemcsak a talaj, hanem a telekkönyvezés egész tárgya, tehát 



a fakészletek is és ha az erdő a jelzálogkövetelésből kifolyó
lag árverésre kerül, a vásárló a fakészleteket is megveszi. 

Laikus szemmel tehát úgy látom, hogy a telekkönyvezett 
tulajdonjog tárgya nemcsak az 'erdő talaja, de a rajta kész
let gyanánt felhalmozódott függőtermés is. 

Ezzel szemben nagyobb, egy gazdasági év alatt ki sem 
termelhető fakészleteknek tövön való eladása egészen hét
köznapi dolog, anélkül, bogy ezt a vételt a telekkönyv be
kebelezné. 

A bekebelezés — amennyire a nem teljesen egységes el
járásról tájékozva vagyok — legfeljebb haszonbérlet formá
jában lehetséges. A z ilyen faeladást azonban még sem lehet 
egészen haszonbérletnek minősíteni, mert az az ingatlan 
egyéb hasznaira (pl. legeltetés, vadászat, 'gyümölcsszedés 
stb.) nem terjed ki; ezenkívül csak a legritkább esetben ter
jed ki az egész tkvi ingatlanra, hanem olyan üzemtervileg 
megállapított területekre, amelynek határai a telekkönyvi 
jószágtestek határaival nem esnek össze s így a telekkönyvi 
bekebelezés alig vihető keresztül. Gyakori az eset, hogy a 
vásárló az egész vételárat egy összegben előre fizeti ki s így 
ninos meg a haszonbérletnél szokásos időközönként vissza
térő ellenszolgáltatás. Végül míg a szerződés a bekebelezés 
tárgyának egyik felére, a talajra, a vásárló részére semmi
nemű használati jogot nem biztosít, addig a bekebelezés tár
gyának másik Ifelét, ía fakészletet, teljesen a vásárló ren
delkezésére adja, anélkül, hogy ennek használatába, eltávolí
tásába, feldogozásába stb. a telekkönyvi tulajdonosnak a 
továbbiakban beleszólása volna. 

A haszonbérlet mindennapi fogalmától tehát az ilyen 
eladás jelentékenyen eltér, a vásárló részére egyik vonatko
zásban kevesebb, a másikban sokkal több jogot biztosít, mint 
amennyi a haszonbérletnél szokásos s ebben a formájában, úgy 
hiszem, még sem kebelezhető be. 

Varrni jogbizonytalanságot érzek a mostani helyzet
ben, mert lehetségesnek tartóin azt, hogy — el lehet adni a 
jelzálogos hitelező tudta és hozzájárulása nélkül az egész fa
készletet vagy annak számottevő részét ánékül, hogy a 
tkvi tulajdonos mással, mint vagyoni felelősséggel tartoznék. 



Viszont meg' lehet terhelni a favásárló megkérdezése nélkül 
olyan erdőt, amelynek fatermóse évekre előre el van adva. 

Már a jogbizonytalanság elkerülése végett is módját 
kellene tehát — szerény véleményem szerint — ejteni annak, 
hogy a fakészletekre, vagy azok egy részére szerzett jogokat 
valamilyen formában telekkönyvileg is lehessen biztosítani, 
minden különös nehézség és költséges eljárás nélkül. 

A z ingójelzálog kérdésének az 5—10 éves használatra 
vonatkoztatott megoldása — szerény véleményem szerint — 
sokkal közelebb hozná ezt a kérdést a végleges megoldáshoz. 

Keressük már most a megoldás lehetőségét. 
A jelzálogként leköthető famennyiség kijelölését végez

tetné az állam annál is inkább, mert hiszen — bár csak ren
deleti alapon — ma is minden használatot ő engedélyez. 

A mennyiségi felvételt végezhetné maga a birtokos s 
mivel ott, ahol megfelelő szakképzett személyzet van, ez a 
felvétel amúgyis szokásos, valami túlságos megterheléssel ez 
nem járna. 

A mennyiségi felvétel ellenőrzése és az érték megállapí
tása már a hitelnyújtó féladata volna, ez azonban aligha 
okozna a hitelösszeg 3 százalékánál nagyobb költséget. 

A hitel alapjául áz adott esetben nem a nettó tiszta j ö 
vedelem, hanem a nyers tőár szolgálhatna, vagyis az az ér
ték, amit a faanyag a termelési és szállítási költségek levoná
sával képvisel. 

Ez pedig, igen jó tudjuk, többszöröse annak az értéknek, 
ami az összes adminisztrációs és egyéb költségek levonásával 
fennmarad. 

A jelzálog gyanánt lekötött fatömeget a hitelnyújtónak 
valamilyen formában zálog gyanánt birtokba is kellene 
vennie. 

Ez a birtokbavétel történhetnék o ly módon, hogy a bir
tokos gazdálkodási szabadságát lehetőleg kevéssé korlátozza. 

Véleményem; szerint, a birtokos termelhetné, sőt értéke* 
síthetné is a. fatermést, csupán azt kellene kikötni, hogy az 
eladásra vonatkozó kötlevelet a hitelnyújtónak bemutatni 
köteles s a hitelnyújtó megkövetelheti azt, hogy a vásárló 
a vételárat, vagy legalább is annak az eladott készletre eső 



hitelösszeggel és kamathányaddal felérő részét az eladott 
anyagok elszállítása előtt nála fizesse be. 

. A zálogbavétel a nyújtott hitelösszeg fedezete és a hite
lező kielégítése szempontjából elsőbbséget jelentene más hite
lezőkkel szemben. 

A l i g hiszem, b o g y ennek akadálya volna, mert hiszen 
ma alig lesz olyan erdőbirtok, amelyre számottevő jelzálogos 
követelés volna bekebelezve. 

Ezenfelül ez a birtokbavétel nem érintené magának az 
ingatlannak a tulajdonjogát s így maga a talaj, valamint a 
jelzáloggal nem terhelt későbbi használatok fedezetül marad
nának. • 

A z adók és közterhéknek a fedezetéül ez feltétlenül elég 
volna, de ezenkívül igen ritka eset lesz az, hogy az erdő
birtokos ne rendelkezzék ugyanabba, vagy más telekkönyvbe 
bejegyzett mezőgazdasági földekkel is. Mivel pedig az ilyen 
terheket telekkönyvbe felvett összes jószágtestekre szokták 
bekebelezni, az erdőgazdasági hitellel egyáltalán nem terhelt 
ingatlanok ezekre a követelésekre majdnem mindig elegendő 
és könnyen mobilizálható fedezetet nyújtanának. 

Egyedül az esetleges erdősítési biztosítékot tartom olyan
nak, aminek a jelzálogot meg kellene a kielégítés sorrendjé
ben, előznie, de erre viszont fedezetet nyújtana az a körül
mény is, hogy a hitelnyújtó amúgysem adna sohasem a tel
jes értékkel felérő hitelt rendelkezésre. 

Igen lényeges kérdés a kamatláb megállapítása. 
Szerény véleményem szerint itt nem kellene fix kamat

lábbal dolgozni, hanem a kamatlábat a j egy intézeti kamat
láb nagyságához kellene szabni. 

H o g y a kettő közötti különbség minél kisebb lehessen, 
az állam anyagi támogatására feltétlenül szükség van. 

Ha. a hitelnyújtásnak ezt a módját egy pénzintézethez, 
pl. az OKH-hoz utalják, aligha lenne akadálya annak, h o g y 
$k ehhez szükséges tőke egyrészét az állam mérsékelt kamat
láb mellett bocsássa az illető intézet rendelkezéséré, amiért 
azután más módon is találhasson kárpótlást. 

; Ezzel egyidejűleg azonban módot kellene keresni arra 
is, hogy a hitelnyújtás alapjául szolgáló okmány tovább ér-



fékesíthető .iegyen, nehogy' túlnágy összegét kelljen állan
dóan a pénzintézet rendelkezésére bocsátani. 

A. l e g c é l s z e r ű b b fonna erre — véleményen) szerint — 
a váltó volna, amelynek a Nemzeti Banknál való leszámíto
lását kellene lehetővé tenni: 

Itt kell azután újra kitérnünk a bevezető részben már 
említett nehézségre. 

A Nemzeti Bank szabályai szerint' hitéit csak szabály
szerű áruváltóra nyújthat. ;— Ez a hitel tényleg áruhitel, sőt 
a váltó; ha a zálogbavétel megfelelő formában történik s a. 
váltóval együtt a. zálogbavételre vonatkozó okmányt is be
mutatják — lényegében a raktárjegy jellegével birna, mert 
hiszen a zálogtárgyat csak büntetőjogilag is üldözhető cse
lekményekkel lehetne a nyújtott hitel kielégítésétől elvonni. 

A váltóknak korlátlan mennyiségig való leszámítolba-
tása tehát aligha ütköznék a Nemzeti Banknál akadályokba. 

Sőt módját lehetne találni annak is, hogy a váltó három 
aláírással kerüljön a Nemzeti Bankhoz oly formán, hogy az 
aláírók közül, az egyik az adós, a másik a hitelező, a harma
dik a zálogtartó volna. 

A megoldás legegyszerűbb módja volna, ha a hitelt 
nyújtó pénzintézet kötelékébe bekapcsolt fakereskedelmi vál
lalat, melynek munkáját az állam is ellenőrizné, venné át a 
zálogtartó szerepét. 

Ez végezné a becslések felülvizsgálását és a hitelnyújtás 
alapjául szolgáló érték megállapítását, a folyósításkor 
egyszer s mindenkorra fizetendő 2—3 százalékos .költségmeg
térítés ellenében. 

Viselné az ezzel járó felelősséget mái' azáltal is, hogy 
a váltót és a zálogbavétel i okmányt 1 mint zálogtartó írná alá. 

Az t hiszem a váltó és a zálogbavétel formája, nemcsak 
a biztonságot fokozná, hanem szükség esetén a követelés 
bírói behajtását is gyorsítaná, mert talán módját lehetne ej
teni annak, hogy á megóvatolt váltó és a zálogbavételi okmány 
felmutatása esetén a bíróság minden különleges, h o s s z a d a l 

mas eljárás nélkül biztosítsa a. zálogtartónak a zálog felett 
való teljes rendelkezési jogát. 



Síri 

i D e módot lehetne találni arra is, hogy ez a megoldás 
további előnyöket biztosítson mindegyik fél részére. 

Biztosítani kellene a zálogtartó részére azt a jogot , 
b o g y ha a zálog tárgyáért a bemutatott kötlevélben foglalt 
árral szemben legalább 3 százalékkal többet fizet, egyébként 
azonos feltételek mellett a zálog tárgyát maga vásárol
hassa meg. 

Ez a megoldás nyilt anyagi előnyt jelent az adósra 
nézve; messzemenő kereseti lehetőséget a hitelező, mint a 
fa-vállalat tulajdonosa részére; végül az ily módon elérhető 
nyereség bizonyos hányadát az állam részére kellene lekötni 
kifejezetten erdőgazdasági célokra, elsősorban elkopárosodott 
területek megszerzésére és beerdősítésére. 

A nyújtott hitelekről az erdőhivatalok vezethetnének egy 
lehetőleg egyszerű nyilvántartást s a hitelösszeget, illetőleg 
a zálogjogot az erdőhivatal hivatalos bizonyítványa alapján 
a felekkönyvben is fel kellene jegyezni . 

I lyenformán legfeljebb árra lenne szükség, hogy az erdő-
hivatalok amúgy is elégtelén személyzetét némileg szapo
rítsák. 

Ennek' a szaporításnak a költségeit azonban — vélemé
nyem szerint — a kiszabandó bekebelezési illetékek valószínű
leg fedeznék. 

Távol áll tőlem, még csak vitatni is azt, hogy az így 
köj'vonalozott keretnek a részkdei jogi lag helytállók, de ebben 
a vonatkozásban nem is volt más a célom, mint felvetni , a 
gondolatot, aminek elbírálása, a keresztülvitel módjának meg
állapítása, már a szakértő dolga volna. 

.Nézzük már most a kérdés jelentőségét gazdasági 
oldalról. 

A bir tokosra.előnyös azért, mert valószínűleg ugyan
akkora, sőt esetleg nagyobb hitelt kaphatna, a 8—10 évi fa-
termésre, mint az egész ingatlanra; nem volna megkötve a 
termékek feldolgozásánál és értékesítésénél, sőt bizonyos 
mértékig védve volna a túlságosan olcsó értékesítés ellen is; 
a lekötöttség sokkal rövidebb időre szólna s a kamatláb 



mindenkor a pénzviszonyokhoz igazodnék; végül a végre
hajtás nem lenne egyoldalú közigazgatási útra utalva. 

A hitelezők előtt is rokonszenvesebb lenuo a megoldás
nak ez a formája. 

Elsősorban a jelzálog tárgya olyan áru, amelyből ter
melésünk belföldi fogyasztásunknak csak egy részét fedezi, 
jelentős közszükségleti cikk, melynek értékesítése úgyszólván 
soha nem okoz gondot. 

Másodsorban a lekötöttség nem oly hosszú, a kamatláb 
a gazdasági viszonyokhoz igazodhatik, az elsőrendű váltó
anyag elhelyezése gondot aligha okozhatna. 

Harmadsorban az előnyösebb áron való megvásárlás joga 
további kereseti lehetőséget is nyújt. 

Az t hiszem, az elmondottakkal sikerült beigazolnom azt, 
hogy a kérdés gyors és megfelelő megoldása az erdőgazda
ságra nézve számottevő előnyt jelentene. 

Jelentene pedig annál is inkább, mert egy évi hozadék, 
vagy már termelt készletek lekötése esetén a bekebelezést és 
a körülményesebb eljárást el lehetne kerülni s maga a zálogba
adás is elegendő biztosítékot nyújtana. 

A . nem megfelelően kezelt, vagy adóssággal túlterhelt 
erdőbirtokok megváltását feltétlenül ki kell ezekből a kérdé
sekből kapcsolnunk, mert bár sok olyan területet ismerek, 
amelyiknek az állam részére való megszerzését elsőrendű 
közérdeknek tartom, az ilyenek megszerzése — véleményem 
szerint — csak szabad megegyezés, vagy külön törvényileg 
szabályozott eljárás útján lehetséges, a. hitelkérdéssel azonban 
kapcsolatba nem hozható. 

Foglalkoznunk kell még azzal a kérdéssel, kinek, il
letve kiknek kellene a kérdés szabályozását célzó mozgalom 
élére állani. 

Véleményem szerint a mozgalom megindítására és irá
nyítására két fórum, az Országos Erdészeti Egyesület és az 
államerdészeti adminisztráció hivatottak. 

Azt hiszem az erdészeti adminisztráció vezetősége nem 
térne egyszerűen napirendre az egyesület esetleges ily irányú 
kezdeményezése felett, hanem teljes erejével és súlyával az 



Az Alföld erdősítéséről 
Irta: Békj Alber t m. kir. főerdőtanácsos. 

„Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról" szóló 
törvény életbe lépvén, nekünk erdészeknek az a közvetlen fel
adatunk, hogy- azt örömmel üdvözölve, törekedjünk annak jó 
végrehajtásával minél sikeresebbon közreműködni ama 
mindnyájunk előtt óhajtott cél elérésében, amelyet a törvény 
címe megjelöl. 

E z ellen: a célkitűzés ellen bizonyára nincs észrevétele 
senkinek. H o g y a törvényben megadott út a legcélraveze
tőbb-e, arról lehet csak vitatkozni, amibe azonban nem bo-

egyesület mellé állna, hogy az erdőgazdaság egyik fontos gaz
dasági kérdését dűlőre juttatni- segítse: 

Van még egy harmadik tényező, az erdőbirtokosok ma
guk, akiknek érdekeit az egész kérdés megoldása szolgálni hi
vatott. Reméljük, h o g y ez a kérdés az ő érdeklődésüket is 
felkelti. 

Végül egy; jóhiszemű tévedés kiigazításával tartozom. 
A cikk elején hivatkoztam arra,, hogy az erdőbirtok-

bilelre vonatkozó törvény végrehajtási utasításában említett 
s az erdők becslésére vonatkozó rendelet még nem jelent meg. 

Itt tényleg tévedtem, mert a földmívelésügyi miniszté
rium 1925. évi december h o l l ó é n kelt 7826/1. B. 2. számú 
körrendeletében adott már utasítást alárendelt szerveinek a 
becslések foganatosítására. 

A rendelet tudomásom szerint a. hivatalos lapban sem 
jelent meg. 

Tény, hogy a rendelet alig tartalmaz mást, mint az érték
becslési munkálat mellékleteinek, részletes - felsorolását s a 
becslés keresztülvitelénél meglehetős szabad kezet hagy. A 
végrehajtás kérdését p e d i g . — legalább véleményem szerint 
-— alig viszi a megoldáshoz közelebb. 

Talán ez volt az oka, hogy az érdekelt erdőbirtokosoknak 
nem is iparkodtak tudomására hozni. 

Biró Zoltán. 


