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M agyarországon a rendszervál-
tás elôtt az erdôingatlanok for-
galma gyakorlatilag nem léte-

zett, mivel magántulajdonú, szabad
rendelkezésû erdô alig akadt. Napjaink-
ra hazánk 1,8 millió ha erdôterületének
mintegy 40%-a került magántulajdonba
túlnyomórészt a kárpótlási árverések és
a termelôszövetkezeti részaránytulaj-
donok kiadása útján. Ennek következ-
tében az ingatlanpiacon az erdô, mint
új „áru” jelent meg. Nem érdektelen te-
hát az erdôrôl, mint az ingatlanforga-
lom tárgyáról néhány alapvetô tudniva-
ló ismertetése.

Ingatlan-nyilvántartási és ingatlan-
forgalmazási szempontból az erdô is
termôföldnek minôsül, ezért a termô-
föld tulajdonlására és forgalmára vonat-
kozó általános szabályok és korlátozá-
sok (maximált tulajdonnagyság, a lehet-
séges tulajdonosok körének szûkítése)
az erdôre is érvényesek.

Az erdô azonban különleges termô-
föld, és ez két meghatározó jellegzetes-
ségébôl fakad. Az erdôgazdálkodás
mint termelési folyamat, igen nagy cik-
lusidejû. A befektetések és megtérülé-
sek idôben messze esnek egymástól. A
ma fakitermeléssel hasznosított erdôket
dédapáink, nagyapáink kezdték el ne-
velni. Annak az erdôsítési munkának
pedig, amelyet ma végzünk, a gazdasá-
gi eredményét csak unokáink, déduno-
káink fogják élvezni.

A második jellegzetesség, hogy az
erdôk tulajdonosuknak nyújtott legfôbb
közvetlen gazdasági hasznukon (fa-
anyagtermés) túl a társadalom egészé-
nek nyújtanak – pénzben igen nehezen
kifejezhetô, de egyre inkább felértéke-
lôdô – szolgáltatásokat. Mégpedig az-
zal, hogy tisztítják a vizet, a levegôt,
tompítják a klimatikus szélsôségeket,
védik a talajt, védett növény- és állatfa-
jok élôhelyéül, kirándulások és sportte-
vékenységek helyszínéül szolgálnak,
vagy éppen esztétikai élményt nyúj-
tanak. A fentiek is indokolják, hogy az
erdôkre és az erdôgazdálkodásra a vi-
lág minden civilizált országában, így
hazánkban is szigorú törvényi korláto-
zások, az erdôtulajdonosokra pedig ko-
moly kötelezettségek legyenek érvé-
nyesek.

Ezek közül a legfontosabbak: az
üzemterv szerinti gazdálkodás, a ha-
szonvételek szabályozása, az erdô-
fenntartási járulék, az erdôfelújítási
kötelezettség, az erdôterületek igény-

bevételének korlátozása és hatósági
engedélyhez kötése, az erdôk védel-
me és ôrzése, a társult erdôgazdálko-
dás követelménye. Ezen kötelezettsé-
gek tartalmának bôvebb ismertetésére
sorozatunk további írásaiban kerül
sor.

Fontos még tudni, hogy az általá-
nos közhiedelemmel ellentétben jogi-
lag nem csak a faállománnyal borított
terület minôsül erdônek. A törvény
szerint erdô a felújítatlan vágásterület,
az erdei tisztás, a vadföld, a nyiladék,
az erdei rakodó, a csemetekert, az er-
dôtelepítés céljából csemeteültetéssel,
dugványozással, magvetéssel érintett
terület is.

Ha a valós, természetbeli állapot ezt
alátámasztja, úgy más mûvelési ágban
(nem erdôként) nyilvántartott területek-
re is érvényesek az erdôtörvény elôírá-
sai.

Az erdôk védelme, az erdôgazdálko-
dás szabályozása és az erdôkkel kap-
csolatos társadalmi célok elérése érde-
kében az állam külön szervezetet (Álla-
mi Erdészeti Szolgálat) hozott létre és
tart fönn. Az Állami Erdészeti Szolgálat
hatósági feladatait területi igazgatóságai
útján látja el. Az országban tíz igazgató-
ság mûködik. Térségünkben az Állami
Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazga-
tósága (Kecskemét, József A. u. 2.) az il-
letékes.

A nem állami erdôk (erdôingatla-
nok) tulajdonjogának megváltoztatásá-
hoz (adásvétel, ajándékozás) 1997 óta –
a modern európai jogállamiságnak
megfelelôen, a tulajdonhoz való alkot-
mányos jog tiszteletben tartásával – elô-
zetes hatósági hozzájárulás nem szük-
séges. Ezek az erdôk tehát forgalomké-
pesek. (Természetesen a bevezetôben
említett, minden termôföldre vonatko-
zó általános korlátozások az erdôkre is
vonatkoznak.)

Az ingatlanvásárlás jellemzôen
hosszú távra szóló, jelentôs anyagi rá-
fordítást igénylô gazdasági döntés. A

döntés elôtt ezért a vevônek saját érde-
kében ajánlatos alaposan tájékozódnia.
Erdôingatlan vásárlása esetén ennek a
korábban ismertetett, az adott ingatlan-
ra vonatkozó konkrét erdészeti hatósá-
gi elôírások és korlátozások megisme-
résére is ki kell (ki kellene) terjednie.
Mivel ezen kötelezettségeket az ingat-
lannyilvántartás nem tartalmazza (ezek
a tulajdoni lapokon feltüntetve nincse-
nek), mindenképpen ajánlatos ez ügy-
ben az erdészeti hatóságot felkeresni. A
következô, lehetôség szerint felmerülô,
fontosabb kérdésekre célszerû válaszo-
kat kérni:

Fennáll-e a területen erdôfelújítási
kötelezettség? Van-e folyamatos erdô-
sítés? Ha igen, mennyi az arra már
igénybevett állami támogatás? Van-
nak-e és melyek a nevelôvágási elôírá-
sok? Vannak-e véghasználati lehetôsé-
gek? Mi azok lehetséges idôpontja, mi
a véghasználatok nyomán keletkezô
erdôsítési kötelezettség üzemtervben
elôírt módja? Van-e az erdôterületre
bejelentkezett erdôgazdálkodó? Ha
igen, milyen jogcímen gazdálkodik?
Meddig érvényes az erdôterv? Lehetsé-
ges-e az egyéni erdôgazdálkodás,
vagy az adott területen társulási köte-
lezettség áll fönn? Lehetséges-e az er-
dôterület igénybevétele? [Ha erdôterü-
letet más célú igénybevétel (pl. épít-
kezés) szándékával kívánunk megvá-
sárolni.]

Mód van-e az erdôterület megosztásá-
ra? (Ha az adásvétel egy nagyobb terüle-
tû erdônek csak egy részére irányul.)

Fenti kérdések tisztázása elsôsorban
az ingatlan megszerzôje, a vevô érdeke,
mivel az erdôterülethez kötôdô kötele-
zettségek teljesítéséért elsôsorban a tu-
lajdonos tartozik felelôsséggel. Fontos
lehet azonban az eladó számára is,
hogy ezen információk birtokába jus-
son, hisz a vevô korrekt tájékoztatásá-
val elejét veheti a késôbbi jogi, anyagi
következményekkel is járó eljárások-
nak. Mindkét szerzôdô félnek érdeke
tehát, hogy az adott erdôterületre vo-
natkozó kötelezettségeket a szerzôdés-
ben szerepeltesse.

Az Állami Erdészeti Szolgálat Kecs-
keméti Igazgatóságának erdôfelügyelôi
szívesen segítenek a még alá nem írt
szerzôdések ilyen szempontú felülvizs-
gálatában.
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