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Mottó: „Tévedni emberi dolog,
de a tévedésben megmaradni:

ostobaság.”

Történeti áttekintés
A XX. században a magyar erdôgazdál-
kodás többféle – s nem mindig elônyös
– változáson ment át.

A század elejére, mivel az ipar és a
kereskedelem fejlôdése egyre több fa-
anyagot követelt, megnövekedett erde-
ink jelentôsége.

Trianon a magyar erdôgazdálkodás-
ban is óriási veszélyt és kárt okozott, azt
szinte derékba törte. Ezt látva kiváló
magyar erdészek – élükön Kaán Ká-
rollyal – hivatásuk és tudásuk teljes bir-
tokában azon voltak, hogy a magyar er-
dôgazdálkodást a lehetô legmagasabb
szintre emeljék, valamint hazánk erdô-
területét növeljék. Ezt akkor tették, ami-
kor az ún. „kis magánerdô-birtokok”
megközelítôen az ország területének a
felét – 1928-ban 47,8%-át – tették ki. Ám
ha ehhez hozzávesszük az egyházi, hit-
bizományi, községi, közbirtokossági és
részvénytársasági – ún. korlátolt forgal-
mú – erdôbirtokokat, akkor ez a terület
az ország összes erdejének már több,
mint 94%-át(!) jelentette.

Míg a korlátolt forgalmú erdôkben
az 1870. évi XXXI. törvénycikk (erdô-
törvény) óta üzemterv szerinti erdôgaz-
dálkodás folyt, addig a magánerdô-bir-
tokoknál csak 1935 után (1935. évi IV.
tc.) új erdôtörvény lett kötelezôvé. Így
az erdôgazdálkodásnál a nagy minôsé-
gi különbségek csak az ezt követô
idôkben egyenlítôdtek ki, amelyeket a
nagy gyakorlati és felügyeleti szaktudá-
sú erdômérnökök és erdész munkatár-
saik el is értek.

1945 után megtörtént az erdôterüle-
tek nagy többségének az államosítása.
Kiépült az új, egységes irányító szerve-
zet. A soproni Erdészeti Kutatóintézet
szerepét az Erdészeti Tudományos Inté-
zet vette át, megerôsített személyzettel.

Kitûnô szakemberek készítették el
az egyes erdôgazdasági munkákat fel-
ölelô szakmai utasításokat, mint a mag-
termelési, csemetekerti, erdônevelési,
erdôbecslési, gépesítési, erdôgazdasági
útépítési utasítások könyveit. Ezek nyo-
mán a táji erdôgazdálkodás követelmé-
nyeit mindenkor figyelembe vevô – s
mégis egységesnek mondható – erdô-

gazdálkodásunk nagymértékû fejlôdése
következett be.

1963-ban az állami erdô elérte az
összes erdôterület 84%-át, és a még
megmaradt közbirtokossági, valamint
az újonnan alakult termelôszövetkezeti
erdôknél is az üzemterv szerinti gazdál-
kodás folyt. Erdôtelepítésekkel az 1921-
es erdôsültségi %-ot 1963-ban már
14,7%-ra sikerült növelnünk.

1997-ben – elsôsorban a végrehajtott
kárpótlás és privatizáció (magánosítás)
folytán – a magánerdô-terület nagysága
már meghaladja az összes erdôterület
31,6%-át, azaz az 550 000 ha-t. Ez igen
jelentôs nagyságú és értékû erdô, amely
a mezôgazdaságon belül a második leg-
nagyobb ágazat.

Mivel a gyengébb adottságú szántó-
földek beerdôsítését kormányunk alter-
natív talajhasznosításként tervezi és tá-
mogatja, a magánerdô nagyságának je-
lentôs növekedése várható. Az eddig jól
kezelt és államilag hathatósan ellenôr-
zött községi, sôt az állami erdôknek egy
része is magántulajdonba került.

A privatizáció a magánerdô-tulajdo-
nosok számát túlzottan megemelte,
mert a magánosítás végén számuk már
meghaladta a 250 000 fôt, ami fejenként
átlag 1,4 ha erdôterületet jelent. [Valójá-
ban a tulajdonosok 25%-a 5,0 ha-nál na-
gyobb területtel rendelkezik. A magán-
erdô-gazdák zöme tehát ez alatti, job-
bára jóval ez alatti erdôcskét vall magá-
énak. Értesülésem szerint ez idô tájt a

legkisebb magyar erdôbirtok mind-
össze 47(!) m2, tehát kerekítve sem tesz
ki 1 árt.]

Ilyen nagyságú erdôterületen pedig
hasznot hozó erdôgazdálkodás nem
folytatható.

Rontja továbbá a helyzetet az, hogy
egy-egy erdôtulajdonos erdeje nem egy
tagban, hanem több erdôrészletben, sôt
több községhatárban van.

Itt jegyzem meg: az Állami Erdészeti
Szolgálat tavalyi felmérése szerint – a
tulajdonosok bevallása alapján – a váro-
si magánerdô-tulajdonosok 35%-a még
soha nem volt erdejében: így pedig
egyáltalán nem lehet erdôgazdálkodni!
Hozzávéve ezt a tényt: a tagok jelentôs
része nem is akart erdôgazda lenni,
majd meglepôdött azon, hogy rövid tá-
von inkább ráfizetéses az erdôgazdál-
kodás. Márpedig az új erdôtulajdono-
sok többsége mielôbb szeretne az erde-
je letermelésével meggazdagodni.

A magánerdô-tulajdon területe
jelentôsen megnôtt!

Tekintettel arra, hogy hazánk erdejé-
nek közel egyharmada magánosított:
ezeknek a területeknek szakszerû keze-
lését mielôbb meg kell oldanunk.

Az új erdôtulajdonosoknak az erde-
jükkel való kapcsolata nem egységes.
Ezek nagy többségének nincs erdôgaz-
dálkodási tapasztalata, gyakorlata, kép-
zettsége. Az erdôt sokan sajnos, csak a
mielôbbi gyors meggazdagodás, ha-
szonszerzés miatt szerezték meg. Ezek

A magánerdô-tulajdon jelentôségérôl
és hasznosításáról
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erdejük gyors „kihasználására” töreked-
ve nem gondolnak annak felújítására.
Önzô felfogásuk nemcsak az erdôgaz-
dálkodás szempontjából, hanem nem-
zetgazdasági és társadalmi szempont-
ból is káros, ami ellen minden erônkkel
küzdenünk kell.

A veszély megelôzésének legbizto-
sabb módja: az erdészeti társulások mi-
elôbbi teljes és országosan történô meg-
szervezése, azok megerôsítése és támo-
gatása.

Az erdôtársulások vezetésével kap-
csolatban el kell érni, hogy itt a jó felké-
szültségû és hivatásukat szeretô erdé-
szeti szakemberek irányítása hatékony
és döntô súlyú legyen. Ezt törvényileg
is biztosítani szükséges.

Erre már volt pozitív példa és tapasz-
talat hazánkban, amikor a volt közbirto-
kossági és magánerdôknél a járási taná-
csok szervezésében mûködô járási er-
dészek eredményes és hathatós tevé-
kenysége jelentôs erdôvagyont mentett
át a társadalom, s egyben a jövô számá-
ra. Így az üzemterv szerint gazdálkodás
általánosan lehetôvé, ill. kötelezôvé
vált, ezt törvény írta elô.

Ha az ország erdôterületének jelen-
tôs részét nem csak megkívánjuk men-
teni, hanem még – ami kötelességünk –
növelni, gyarapítani is szeretnénk: ezen
az úton kell tovább haladnunk!

A meglévô és az újonnan alakult er-
dôszövetkezetekben kívánatos és szük-
séges a folyamatos egységesítés elôse-
gítése, megvalósítása.

Az egységesítésnek több akadálya is
van. Ilyenek a bizalmatlanság, az önzés,
önmaga értékének túlbecsülése, a má-
sik fél lebecsülése, tudatlanság stb.
Ezek ellen sikeres harcot folytatni nem
könnyû, mégis ennek megvalósítására
törekednünk kell.

A magántulajdonú erdôk területe vár-
hatóan emelkedni fog. Ezt a folyamatot
az egyre erôsödô természet- és környe-
zetvédelem is támogatja. Ezzel kapcso-
latban megfelelô kompromisszumot
kell kialakítani az ôshonos és a megho-
nosodott fafajok alkalmazásával. (A ma-
gánerdô-tulajdonosok inkább a gyorsan
növô fafajokat kultiválják.)

A magánerdô-tulajdonosok egy
része szereti erdejét és jól gazdálko-
dik.

Ez a kisebb, de jelentôs rész jobbára
erdészeti szakemberekbôl, volt erdôbir-
tokossági tagokból és azok leszármazot-
taiból, valamint a múltban is erdôvel fog-
lalkozókból, természetet ismerô és szere-
tô egyénekbôl áll. Ôk kisebb erdôterüle-
ten is képesek biztosítani a szakszerû er-

dôgazdálkodást. Nemcsak az erdô hasz-
nával, hanem annak fenntartásával, ne-
velésével, felújításával is törôdnek. Szív-
ügyüknek tekintik az erdô érdekeit is.
Így megérdemlik az Erdôfelügyelet törô-
dését, támogatását és segítségét.

Munkájuk szakszerû, példájuk von-
zó, ezért azokban a kis területû erdôbir-
tokokban, amelyekben szakszerû erdô-
gazdálkodás folyik, ezek fenntartása
mindaddig indokolt, amíg ez így törté-
nik – sôt ezek fokozott figyelmet és tá-
mogatást is érdemelnek.

Az ilyen birtokon való gazdálkodás
nem veszélyezteti – ellenkezôleg: erôsí-
ti – a társadalmi érdekeket.

A vázolt feladatok megoldása a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium, azon belül az Erdészeti Hivatal
és az Erdészeti Szolgálat munkája.

Az erdészeti szakemberek idejében –
de hiába – mutattak rá arra, hogy az er-

dôket érintô privatizációt nem az erdô-
gazdasági szempontok alapján tervez-
ték meg és folytatták le. Így történhetett
meg az ország erdôterülete egyharma-
dának szétdarabolása. Mentsük tehát,
ami még menthetô.

A jelenlegi lehetôség szerint a javí-
tásnak három módja van:

– A magánerdôk többségében elô
kell segíteni az elôvásárlást és az egysé-
gesítést.

– Gondoskodnunk kell az erdôszö-
vetkezetekben a tervszerû, szakszerû és
folyamatos erdôgazdálkodásról.

– A jól, példásan mûködô kis magán-
erdô-birtokok mûködését államilag se-
gíteni, támogatni kell.

Mindezt addig tegyük meg, amíg en-
nek értelme van: amíg a romló állapot
visszafordítható.

Hajdú István
ny. erdôfelügyelô

Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlanok
adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó
jogokat és jogi szempontból jelentôs
tényeket tartalmazza. Elsôdleges tehát,
hogy ingatlan vásárlása esetén meg-
gyôzôdjünk az ingatlan-nyilvántartás
tartalmáról. Az ingatlan-nyilvántartási
tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül
megismerhetô, arról feljegyzést készít-
het vagy hiteles másolatot kérhet.

A tulajdonilap-másolatot a területi-
leg illetékes földhivatalból lehet
besze-rezni. A tulajdonilap-másolat
díjtétele jelenleg 2000 Ft, amelyet
számla ellenében készpénzben kell
befizetni. Vannak díjmentes eljárások
is. Ebben az esetben azonban a díj-
mentességet igazolni kell. Például ha-
gyatéki eljárás lefolytatásához az érin-
tett tulajdonos halotti anyakönyvi ki-
vonatának bemutatása szükséges.
Szintén díjmentes eljárás, amikor vala-
mely hatóság kér tulajdonilap-másola-
tot a földhivataltól.

A tulajdonilap-másolat megrendelé-
séhez a megrendelô személyi igazolvá-
nyának bemutatása is szükséges. A má-
solatot a körzeti földhivatal a megren-
deléssel egyidôben elkészíti és kiadja a
megrendelô részére. A tulajdonilap-má-
solat postai úton is megrendelhetô. Eb-
ben az esetben a megrendelés beérke-
zése után a földhivatal befizetési csek-
ket küld a megrendelô részére és ennek

teljesítése után a feladóvevényt ismétel-
ten meg kell küldeni a földhivatal részé-
re. A hivatal a befizetési csekk beérke-
zése után fogja teljesíteni a megrende-
lést, vagyis ezután küldi meg az érde-
kelt részére a másolatot. A tulajdonilap-
másolat érvényessége általában 30 nap,
de vannak olyan hatóságok és pénzin-
tézetek, ahol csak 15 napnál nem ré-
gebbi tulajdonilap-másolatot fogadnak
el. Amennyiben a tulajdoni lapon elin-
tézetlen beadvány van széljegyezve, a
hitelesítési záradékban a széljegy tartal-
mát is fel kell tüntetni.

Az ingatlan-nyilvántartás vezetése és
az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézé-
se az ingatlan helye szerint illetékes
körzeti földhivatal hatáskörébe tartozik.
Az ingatlan-nyilvántartást településen-
ként vezetik.

A körzeti földhivatal az ingatlan
helyrajzi száma alapján ad felvilágosí-
tást az érintett tulajdoni lapról. Az ingat-
lan tulajdoni lapja tartalmazza az ingat-
lan egyedi azonosítóját, amely az ingat-
lan helyrajzi száma, területe, mûvelési
ága, fekvése, valamint az ingatlan tulaj-
donosát vagy kezelôjét, illetve vagyon-
kezelôjét. Továbbá tájékoztatást tartal-
maz az ingatlant terhelô egyéb jogokról
és tényekrôl. Az ingatlan-nyilvántartás-
ba a jogot mindig valakinek a javára,
míg a tényt valakinek az érdekében
jegyzik be.

Mi a teendô 
ingatlan vásárlása esetén?


