
Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 3. szám (2001. április) 111

Az egyéni és a 
társult forma

Az évtizeddel ezelôtti rendszer-, illetve
tulajdonváltás megváltoztatta a magyar
erdôk tulajdoni struktúráját. Megszûnt az
állami erdô dominanciája. A magántulaj-
donba került erdôk ma már 40%-os arányt
képviselnek. A magánerdô-tulajdonlás
szembetûnô jellemzôje egyrészt a néhány
ha-nyi vagy még ennél is jóval kisebb szét-
szórt erdôbirtok, másrészt a sokszereplôs,
tarka szociális összetételû erdôtulajdonosi
kör. Úgy is lehetne fogalmazni, hogy az
erdôtulajdonlás a társadalom csaknem
valamennyi szegmensét érintette. A
magánerdô-tulajdonra épülô, alakuló, for-
málódó erdôgazdálkodás két formában ölt
testet. Az egyik forma, amikor az erdôtula-
jdonos maga gazdálkodik erdejében.
Másként szólva, ô az egyéni (nem magán!)
erdôgazdálkodó. A 31/2000. (VI. 26.) FVM
rendelet 12. §-a ezt pontosan definiálja. A
másik forma a társult erdôgazdálkodás,
amit a 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 14. §
(4) bekezdése és az ezt módosító és már
említett 31/2000. (VI. 26.) FVM rendelet 10.
§-a pontosít. A társult erdôgazdálkodásban
szembetûnô a kialakult formagazdaság,
nevezetesen pl. az erdôbirtokossági társu-
lat, az erdôszövetkezet, a szövetkezeti
erdészet, gazdasági társaság (kft., rt.),
közös képviselô (megbízott). Megállapít-
ható, hogy a magántulajdonra épülô
egyéni és társult erdôgazdálkodás kiala-
kulásával egy új történet kezdôdött a mag-
yar erdôgazdálkodásban.

A négy „S”-rôl
A magánerdô-tulajdonlás egy hosszú, szá-
mos problémával terhelt folyamat. Ha
lehetséges egyáltalán ezt a sokszor kusza
folyamatot valamiféle jelzôvel illetni, akkor
talán a négy „S”-sel lehetne leginkább.

1. Sokszínûség. A sok erdôtulajdonos
(mintegy 300 ezer fô) kétségkívül sokféle
nézetet, felfogást, magatartást képvisel az
erdôvel kapcsolatosan, nevezetesen az er-
dô féltésétôl és a gátlás nélküli erdôhasz-
nálatig bezárólag. Tény azonban az, hogy
kevés erdôtulajdonosnak van valamiféle
(múltbeli, családi) kötôdése az erdôhöz.
Az erdôtulajdon megszerzésére irányuló
okok közül érdemes néhányat megemlíte-
ni. Pl. egykor volt erdôm. Ez a legkedve-
zôbb eset. Megjelenik valamiféle nosztal-
gia, romantikus érzelem az erdô iránt

(csend, a fák szépsége, tiszta levegô, érzel-
meket kiváltó hangulat stb.). Szerepe van a
jó üzlet, netán a gyors meggazdagodás re-
ményének is. Meg kell említeni azt is, hogy
a kárpótlási jeggyel erdôre is lehetett „lici-
tálni”. Az erdôtulajdonlás két szélsôséges
esetére is érdemes rámutatni, szóvá tenni.
Az egyik – ez a negatív –, amikor az új er-
dôtulajdonos mit sem törôdve a vonatko-
zó jogszabályi elôírásokkal, engedély nél-
kül erdejéhez nyúl. A másik – és ez a pozi-
tív példa –, amikor erdészeti szakemberrel
beszéli meg a szükséges teendôket, szak-
könyvet vesz a kezébe. Elévülhetetlen ér-
deme Pápai Gábor erdômérnöknek, hogy
az általa szerkesztett „Erdôgazdák köny-
vé”-vel, illetve a bôvített újbóli kiadásával –
„Erdôgazdák új könyve” – átfogó szakis-
mereteket nyújtó, szemléletet formáló, jól
használható és korszerû kézikönyvet adott
az új erdôtulajdonosok kezébe. Fontolóra
kellene venni, hogy a 10 ha-nyi vagy az ezt
meghaladó erdôtulajdonnal rendelkezôk
– kivéve az erdész képzettségûeket – er-
dôtulajdonlási jogosítvánnyal rendelkez-
zenek abból a megfontolásból kiindulva,
hogy az erdô magán- és köztulajdon egy-
szerre. Elégséges itt XIII. Leó pápa „Rerum
novarum” címû, 1891-ben megjelent en-
ciklikájának a magántulajdonra vonatkozó
fejtegetéseire gondolni. A sokszínûség –
ami önmagában nem lenne baj, sôt éltetô
elem is lehetne rendezett tulajdoni viszo-
nyok között – egyelôre inkább sok, nem-
kívánatos hordalék forrása. A sokszínû er-
dôtulajdonlás negatív tapasztalatait össze-
gezi az a megállapítás, hogy „nehéz teher
az erdô”. A sokszínûség nehéz feladatokat
ró az erdészeti szakigazgatásra és nem ke-
vésbé a számos nehézséggel küszködô
magánerdô-tulajdonosi érdekképvisele-
tekre (egyesületekre).

2. Sérülés. A távozó század utolsó évti-
zedének erdôprivatizációja számos erdô-
sérüléssel járt. Néha az agyrém képzetét
súroló erdôprivatizáció terméke – mint
erdôsérülés – az erdôk túlzott szétaprózó-
dása. Kaán Károly, a neves erdészpoliti-
kus hangsúlyozta, hogy „az erdôfelosz-
tás” nem felel meg „az erdôgazdaság ter-
mészetének”, pontosabban fogalmazva,
illetve értelmezve: az erdônek. Sérülés
forrása a tulajdonosi rendezetlenség, illet-
ve a 340 ezer ha-nál nagyobb, mûködés-
képtelen erdôstruktúra, ami az összes
magánerdô 45%-a. (Erdôgazdaság és Fa-
ipar 2000. júniusi számában megjelent

Bartha Pál erdômérnök, szakfôtanácsos
cikkének 1. számú melléklete.) Sérülést
okoz továbbá a negatív tulajdonosi maga-
tartás, a szakszerûség hiánya és a hozzá
nem értés, a vadkárosítás, a magántulaj-
donú erdôk szervezett védelmének a meg-
oldatlansága. Erdôsérüléssel jár az általá-
nos erdôkultusz hiánya is. A magas
erdôkultúrájú társadalmakban kevesebb
az erdôsérülés. Nemcsak az erdôkultusz
hiánya, hanem az erdôtulajdonláshoz
kapcsolódó fogyatékos vagy inkább hi-
ányzó erdôetika is kiváltója a nemkívána-
tos erdôsérüléseknek. Az ember és a fa,
az ember és az erdô közötti viszony nincs
a helyén. A helyére kerülés megoldása a
szemlélet, a gondolkodás és a magatartás
megváltozása lehet.

3. Sokk. Az erdôprivatizáció vadhajtá-
sai egyaránt sokkolták az erdôk féltôit és
az erdészetet. Kétségkívül az erdészszak-
ma kudarcként élte meg a szakmai véle-
ményt figyelmen kívül hagyó döntéseket,
amelyek nem mérték fel az erdôügy, illet-
ve az erdôprivatizáció következményeit.
Az erdészlobby bizony gyengének bizo-
nyult befolyásának érvényesítésére. Az er-
dészszakma egy törésvonal mentén tábo-
rokra oszlott, egyrészt a privatizáció me-
rev ellenzôire, másrészt a megoldást, kiu-
tat keresôkre, a hordalékot eltakarítókra, a
káoszból kozmoszt akaró építôkre. A ma-
gánerdôk ügye közel sem kapott olyan tá-
mogatást, figyelmet és segítséget, mint
aminôt egyáltalán megérdemelt volna.
Úgy tûnt, hogy a magántulajdonú erdôk
problémája inkább a „kevesek”, a „meg-
szállottak” ügye. A rendszerváltás után
egy évtizeddel a magántulajdonra épülô
erdôgazdálkodás nincs a helyén, félolda-
lasan mûködik. Igazi „pálfordulás” még
nem következett be. A damaszkuszi út
még hosszúnak és keservesnek ígérkezik.

4. Siker. Noha árnyékban van kissé, a
sok sérülés nyomasztólag hatott rá. Az el-
ért inkább kis sikerek ellenben azt bizo-
nyítják, hogy mégsem volt minden ku-
darc. Sikernek könyvelhetô el az, hogy
sorra alakultak a társult erdôgazdálkodó
szervezetek, Bartha Pál szerint a rende-
zett tulajdonú erdôterület 82%-án társult
erdôgazdálkodás folyik. Ez arra a régi,
felismert filozófiára épül, hogy az erdô
akkor „mûködik” jól, ha együtt van, nin-
csen szétdarabolva, felaprózva. A szak-
kezelés, a tartamosság, a hozam folyama-
tos biztosítása, a többcélú és funkciójú
erdôgazdálkodás csakis összefüggô,
nagy területen, társult formában valósít-
ható meg. Szükséges és indokolt a mû-
ködôképesség alapját képezô erdôbir-
tok-rendezés, nem kevésbé annak tisztá-
zása, hatálya alá! Siker az is, hogy a ma-
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gánerdô-tulajdon megjelenésével szinte
egy idôben érdekképviseletek (egyesüle-
tek) alakultak. A létrejött különbözô szin-
tû érdekképviseletek közel sem jelentet-
tek olyan súlyt, erôt, mint amekkorát a
magántulajdonú erdôk megérdemeltek
volna. Többéves útkeresés után ma a
MEGOSZ-ra (Magán Erdôtulajdonosok
és Gazdálkodók Országos Szövetsége)
vár az a szerep és feladat, hogy a magyar
magánerdô-tulajdonlásnak meghatáro-
zója legyen. Azon kell munkálkodnia,
hogy a magánerdô-tulajdonlásban a zilált
viszonyokat rendezett viszonyok váltsák
fel, és minél kevesebb erdôsérüléssel jár-
jon a történelmi léptékû tulajdonváltás a
magyar erdôkben. Feladata továbbá,
hogy a magántulajdonra épülô erdôgaz-
dálkodást stabilizálja, színvonalát emelje
és hozzáillessze az európai folyamatok-
hoz. Ezt a célt szolgálja a MEGOSZ-nak
„A magyar magántulajdonon alapuló er-
dôgazdálkodásnak közelítési programja
az Európai Unió erdôgazdálkodásához”
címû elfogadott hivatalos programja. A
program megjelent és olvasható a
MEGOSZ „Erdôgazda” címû szaklapjá-
nak I. évfolyam, 1. számában. Siker az is,
hogy az FVM Erdészeti Hivatalában a
„Magánerdô-gazdálkodási és Szabályo-
zási Osztály” gazdája a magánerdô-ügy-
nek, továbbá az Országos Erdészeti
Egyesület (OEE) egyik alelnöke és a „Ma-
gán és Társult Erdészeti Szakosztály”
ugyancsak gazdája, gondozója a magán-
erdôk ágas-bogas ügyének.

Az erdôépítés százada
Összegzésként leszögezhetô, hogy napja-
inkban a magánerdô-ügy sok problémá-
val terhelt folyamat. Amíg erdôk lesznek,
lesznek erdôügyek is. Nem mindegy,
hogy ezek erdôépítôk avagy erdôrombo-
lók. Azon kell munkálkodnunk, hogy az
elôttünk álló 21. század az erdôépítés szá-
zada legyen! A magántulajdonra épülô er-
dôgazdálkodás mûködôképességét szol-
gáló erdôépítés fôbb tennivalói: az alap-
törvények, különösen az erdôtörvény fe-
lülvizsgálata és korszerûsítése, minél több
társult erdôkezelô szervezet létrehozása,
szervezése, szakemberek alkalmazása és
az erdôôrzés megoldása, az egyéni és tár-
sult erdôgazdálkodóknak számottevô
kedvezmények nyújtása, a Magánerdô-
tulajdonosok Országos Szövetsége mû-
ködésének támogatása, erdôtulajdono-
sok szervezett továbbképzése és végül,
de nem utolsósorban megismételve dr.
Solymos Rezsô akadémikus javaslatát: „Ki
kell dolgozni és kormányzati szinten jó-
váhagyatni a 21. század magyar erdészeti
politikáját”.

Az emberek szeretnek jó hírt hallani. Ab-
ban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy szakmánk egészének örömhírrel
szolgálhatok.

Annakidején, 1963–64-ben – már akik
közülünk akkor éltek és gyakorolták er-
dész hivatásukat – az erdészszakma bra-
vúrja volt a „Magyarország erdôgazdasági
tájainak erdôfelújítási, erdôtelepítési irány-
elvei és eljárásai” címû, dr. Danszky Ist-
ván által szerkesztett erdészeti alapmû.

Akkor az Országos Erdészeti Fôigazga-
tóság irányítása mellett az erdésztársada-
lom megmozdult, a maga hasznára és jö-
vôjének alakítására az erdômûvelôk mun-
kaközössége nagyot alkotott.

Az elmúlt évben a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Erdészeti Bizottsága sok
magyar erdészben rég megfogalmazódott
kívánságát fejezte ki azzal, hogy a fenti
szép hosszú címû írásmû – amit erdészge-
nerációk csak „Zöld könyvek”-ként emle-
getnek – megújítására tett javaslatot. A ja-
vaslatot kibôvített Erdészeti Bizottsági ülé-
sén megtárgyalták, majd az Erdôgazdál-
kodási Albizottság kidolgozásában elôter-
jesztés készült, melynek alapján Mátyás
Csaba elnök az FVM Erdészeti Hivatal el-
nökéhez fordult a „Zöld könyvek” megújí-
tásának támogatását kérve. Barátossy Gá-
bor elnök felkarolta az ügyet, és az Állami
Erdészeti Szolgálatot bízta meg a munka
elvégzésével. Az Erdészeti Bizottság elvi
irányítása és az Erdészeti Hivatal program-
ellenôrzése mellett az ÁESZ rám bízta a
program koordinációs és szerkesztési fe-
ladatainak ellátását.

Mindnyájan nagyon megtisztelônek
érezzük a feladatot, az intézmény nevé-
hez méltó szolgálatnak és bízunk benne,
hogy az erdészszakma összefogásával is-
mét maradandót tudunk alkotni.

A megújítási munka idôszerû és szük-
séges ismérveit az alábbiak szerint foglalja
össze az elôterjesztés:

– megújított formában, az újabb kutatá-
si-fejlesztési eredményeket is magában
foglalva, hosszabb távra rögzítse az erdô-
gazdálkodási alapelveket;

– összhangban az új erdô- és termé-
szetvédelmi törvénnyel szabja meg a táj-
szintû tervezés és táji erdôgazdálkodás
legfontosabb gyakorlati teendôit;

– döntôen a magánerdô-gazdálkodás-
ban várható erdôtelepítések vezérfonala
legyen;

– adjon lehetôséget a gyakorlat és az
elmélet szakembereinek a közös, az erdô-
gazdálkodás, a természetvédelem és a vi-
dékfejlesztés kívánalmait is egyaránt fi-

gyelembe vevô szakmai irányelv-gyûjte-
mény elkészítésére.

A megújítási munka alapelvei is – a fen-
tiekhez hasonlóan, szépen csokorba szed-
ve – nemes törekvések.

A megújított mû
– tartalmazza továbbra is a táji erdômû-

velési irányelveket és eljárásokat;
– használja ki a korszerû adatszolgálta-

tásban rejlô lehetôségeket, bôvíthetô és
aktualizálható adatokra épüljön;

– a táji erdômûvelési irányelvek kellô
súllyal vegyék figyelembe az erdôk több-
célú funkcióit, a természetvédelmi szem-
pontokat;

– az erdôtelepítésekben – különös te-
kintettel a magánerdô-gazdálkodókra –
termôhely-tipológiai alapelveken nyugvó
irányelveket és eljárásokat tartalmazzon;

– segítse az erdészeti igazgatás, terve-
zési és hatósági ellenôrzô tevékenységét;

– járuljon hozzá az általános érvényû
vidékfejlesztési feladatok sikeres megol-
dásához.

A munka elindításának történetéhez
tartozik az a tisztelgô látogatás, amit tavaly
augusztusban az eredeti mû szerkesztôjé-
nél dr. Danszky István kollégánknál tet-
tem. Elmondtam terveinket, törekvésein-
ket és „áldását” kértem a munkánkra.
Danszky kollégánk örömmel vette a jó
hírt és fiatalos lelkesedéssel szíves közre-
mûködését is készséggel ajánlotta.

Kedves Erdész Barátaim!
Ezzel a rövid tudósítással az volt a cé-

lom, hogy társakat szerezzek ehhez a
nagy munkához. Az eredeti mû, a szerzôi
munkaközösségnek kilencvenkét nevesí-
tett tagját és további harminc, az alapozó
és erdészeti tudományok képviselôit ne-
vezte meg. Bizonyos, hogy ennél többen
vannak azok, akik munkájukkal – amibôl
a tapasztalatokat lehetett meríteni –, véle-
ményükkel, javaslataikkal hozzájárultak a
könyv megszületéséhez.

A „Zöld könyvek” újraszerkesztésérôl
szeretném folyamatosan tájékoztatni az
Erdészeti Lapok olvasóit, melyhez a tisz-
telt Szerkesztôbizottság szíves jóindulatát
is kérem.

Azoktól pedig, akikben a fentiek és a
késôbbiek alapján segítô szándékú gon-
dolatok ébrednek, azt kérem, ne restelljék
papírra vetni. Minden – a kitûzött célok
megvalósítását segítô – közremûködést
köszönettel veszek. (Cím: Állami Erdésze-
ti Szolgálat, Halász Gábor, 1355 Budapest,
Pf. 10.; e-mail; halasz.gabor@aesz.hu)
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