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Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi 
VII. törvény és végrehajtási kormányrendeleteinek 

módosításáról 
F E K E T E G Y U L A 

Az Elnöki Tanács 1970. évi 28. sz. törvényerejű rendelettel (tvr.) módos í 
totta az 1961. évi VII. törvény (EVT) egyes rendelkezéseit. A tvr. végrehajtásá
ról a 32/1970. (VIII. 21.) Korm. sz. rendelet (Vhr.) intézkedik. 

Mielőtt a módosítás szükségességét és a főbb változásokat ismertetnénk, te
kintsünk vissza a legutóbbi ilyen tárgyú törvényeinkre. Az első vüágháború 
után még hatályban volt az 1879: X X X I . t. c. E törvény alkotóinak az volt a 
törekvésük, hogy gátat vessenek a túlzott mértékben elszaporodó erdőirtások 
elé. A z akkori jogrend és birtokviszonyok között azonban csak annyit tudtak 
elérni, hogy a törvény a véderdők, a futóhomokon és a feltétlen erdőtalajon 
álló erdők fenntartását tette kötelezővé, a nem feltétlen erdőtalajon álló 
erdők fenntartására nem rendelkezett. A z erdőgazdasági üzemterv szerinti gaz
dálkodásra és az erdészeti szakember által történő erdőkezelésre csak a korlá
tolt- és kötöttforgalmú erdők tulajdonosait kötelezte. A törvénynek az erdei l e 
geltetés korlátozására vonatkozó rendelkezései is fogyatékosak voltak. A kopár 
területek erdősítésére irányuló rendelkezései elindítói voltak a későbbi nagyobb 
arányú erdőtelepítési programoknak, a törvény időszakában azonban kevésbé 
érvényesültek. Hazánk mai területén 1920-ig 6500 ha kopár erdősítése történt. 

A törvény liberális rendelkezései az erdők irtását nem akadályozták meg. 
Fényes Elek statisztikájából gyűjtött adatok szerint hazánk mai területének erdő
sültsége 1847-ben kereken 26% v o l t Bedő Albertnek az 1879. évi törvény alapján 
végzett erdőösszeírása szerint hazánk mai területén már csak 17%-nak megfe
lelő erdőterületet találunk. (Dr. Benkovits Károly adatgyűjtése). A nem feltét
len erdőtalaj kategórián felül az erdőpusztításokat tetézték még az első világ
háborús erdőirtások. Az 1921. évi adatok már mindössze 11,8%-os erdősültséget 
mutatnak. Bár a Kaán Károly által kezdeményezett 1923. évi alföldfásítási tör
vény végrehajtásaként az alföldi területeken 52 000 ha erdőtelepítés és fásítás 
létesült, ezek a telepítések azonban a földnyilvántartási adatokban nem emel
ték az ország erdősültségét. 

. A 1879. évi erdőtörvény helyett korszerűbb, új törvényjavaslat összeállításán 
Egyesületünkben is sokat fáradoztak. Bár az új törvényjavaslatot a földműve
lésügyi miniszter már 1917-ben vitára bocsátotta, csak 1935-ben sikerült elérni 
az 1935. évi IV. t. c.-ként beiktatott új törvény kihirdetését. A z alapvető szem-
léletbeni fejlődést a törvény bevezető indokolása tükrözi: 

„Az a sokoldalú szerep, amit az erdő egyrészt- a faellátás, másrészt pedig a 
talaj megóvása, a természeti erők megfékezése és egyensúlyban tartása, nem

különben a közegészség előmozdítása tekintetében betölt, olyan jelentőséget ad 



az erdőnek, amely már eleve kizárja azt, hogy az erdő fenntartását és az erdő
gazdálkodást tisztán csak magánjogi szempontok szerint ítéljük meg, különösen, 
ha figyelembe vesszük, hogy az erdő védőhatásai mások földterületeire is kiter
jednek. Az erdők fenntartását tehát közgazdasági, közbiztonsági, közegészségi 
és természeti rendeltetésük folytán közérdekű szempontok követelik. De megkö
veteli a közérdek a helyes erdőgazdálkodást azért is, mert ismertetett védőha
tásait az erdő csak akkor tudja betölteni, ha mind a talaja, talajtakarója, mind 
a faállománya is jó állapotban van. 

Ezért kell az erdők fenntartására és a helyes erdőgazdálkodás biztosítására 
a legmesszebbmenő gondossággal törekedni. 

Ennek a célnak az elérése érdekében a jelen törvény megköveteli, hogy min
den erdő gazdálkodásának a fontosabb szabályait és elveit minden erdőre üzem
tervben előre megállapítsák és minden erdő szakszerű kezelésben részesüljön." 

Az 1930-as évek feudál-kapitalista környezetében erdeinknek mindössze 
4,6%-a volt állami tulajdonban. A törvény és az 1938-ban kiadott végrehajtási 
rendelete alkalmas lehettet volna, hogy az előzőhöz képest korszerűbb erdő
gazdálkodás alakuljon ki, az erdőtelepítések növelésére is megfelelőek voltak a 
rendelkezések. A háborús események azonban ezt a fejlődést megakadályozták. 

Erdőgazdálkodásunk fejlesztésének igazi feltételeit végül is a felszabadulá
sunkat követő földreform törvény teremtette meg. A z erdők 68%-a állami tu
lajdonba került. A magántulajdonban maradt 8,5%-nyi erdőkben folyó gazdál
kodás szabályozására az 1935. évi erdőtörvény, illetve a végrehajtására kiadott 
jogszabályok átmenetileg megfelelő rendelkezéseket tartalmaztak. Felmerült 
azonban a kérdés, hogy miért csak 1961-ben került sor a szocialista erdőgaz
dálkodásnak megfelelő új erdőtörvény kiadására. Bár az erdők túlnyomó része 
1945 után állami tulajdonba került, a mezőgazdaságban a szocialista termelési 
viszonyok 1960-ban váltak uralkodóvá. Ezzel összhangban nyílt meg a lehető
sége annak, hogy az erdők tulajdoni és használati viszonyait az erdőgazdálkodás, 
valamint a vadgazdálkodás és az erdészeti igazgatás alapvető kérdéseit új erdő
törvényben szabályozzuk. 

A z 1961. évi VII. törvényt megjelenése után Az Erdő hasábjain részletesen 
ismertettük, méltattuk. Most csak az eddigi végrehajtás leglényegesebb kérdé
seire térünk ki. A 19,4%-ot képviselő erdőbirtokossági társulati erdők zömé
ben a termelőszövetkezeti tagok révén a termelőszövetkezetek, az állami arány
részek révén pedig az erdőgazdaságok voltak érdekelve. Ez a körülmény szá
mos ellentmondás forrása lett. A z 1961. évi törvény a termelőszövetkezeti köz
ségekben elrendelte az erdők kezelési, használati viszonyainak rendezését, és 
az erdőbirtokossági társulatok felszámolását. E nagy feladat végrehajtása során 
kereken 235 ezer ha erdőterületen rendeztük a kezelési, használati viszonyokat. 
Felszámoltunk 2424 erdőbirtokossági társulatot. Ennek eredményeként a tör
vény végrehajtása után állami tulajdonú erdők területi aránya 76,9%, termelő
szövetkezeti használatba, tulajdonba jutott 22,1%, a még megmaradt erdőbirto
kossági társulatok és egyéb nem állami szervek, egyéni termelők kezelésében, 
tulajdonában maradt mindössze 1%. Elmondhatjuk tehát, hogy erdeinkben a 
törvény végrehajtása eredményeként szocialista szervezetek, — állami szervek, 
termelőszövetkezetek — gazdálkodnak 1970. év végéig valamennyi erdőről ké
szült üzemterv. Az üzemterv szerinti gazdálkodás általánossá tétele, valamint a 
fejlettebb gazdálkodási módszerek általános bevezetése és érvényesítése számot
tevően hozzájárult ahhoz, hogy élőfakészletünk az elmúlt 25 év előttihez képest 
35—40%-kal nőtt. A z 1950-ben megkezdődött erdőtelepítési-fásítási program szé
lesebb körűvé vált. A z elmúlt 20 év alatt 340 000 ha új erdő és fásítás létesült. 



Folyamatosan most már egyre inkább érvényesül, hogy az erdők nemcsak fát 
adnak, hanem ezen felül számottevő szerepük van a talajvédelem, egészségvéde
lem és tájesztétika terén is. 

A legutóbbi években gazdasági életünkben alapvető változások történtek. A z 
erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás szabályozása ezért már néhány vonatko
zásban nem tükrözte a végbement változásokat, illetve minden tekintetben 
nem volt összhangban az új gazdasági mechanizmus rendszerével, és néhány 
intézménye már nem volt alkalmas a szocialista termelési viszonyok tovább
fejlesztésére. E változások következtében elkerülhetetlenné vált, hogy az erdő-
és vadgazdálkodásra vonatkozó jogi szabályozást az időközben történt fejlő
déssel összhangba hozzuk. A módosítani, illetőleg újonnan szabályozni kívánt 
kérdések mennyisége azonban n e m számottevő, ezért elegendő volt a törvény
erejű rendelettel történő módosítás. 

A tvr. és az új hr. tervezeteinek összeállítását széles körű tájékozódás előzte 
meg. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium meghallgatta a társa
dalmi szervek — közöttük Egyesületünk — véleményét is. A törvénymódosítás 
a következő kérdésekre terjed ki. 

A z EVT a termelőszövetkezeti községekben levő erdőbirtokossági társulato
kat megszüntette. A nem termelőszövetkezeti községekben jelenleg 87 erdő
birtokossági társulat van. Erdőterületeik nagysága 6500 ha. Ezeknek az erdő
birtokossági társulatoknak legalább harmadrészénél vitatható, hogy további 
fenntartásuk indokolt-e. Csak formálisan léteznek, tagjaik a községtől távol 
laknak, legtöbb esetben tartózkodási helyük is ismeretlen. Ezek a társulatok 
nem tesznek eleget az ál lammal 'szemben fennálló kötelezettségeiknek, az ál-
lamerdészeti üzemeltetés ráfizetéses, és e forma erőltetett fenntartása akadá
lyozza az erdőterületek célszerű kialakítását. A z erdőbirtokossági társulatok 
megszűnésének eddig is szabályozott feltételein túl az új Vhr lehetőséget ad a 
mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszternek, hogy azokban a községekben, 
ahol a társulat életképtelen, vagy működése nem gazdaságos, a társulatot 
feloszlathassa. 

A megszűnt társulat területének tulajdoni és használati viszonyait az új 
Vhr. a korábbi szabályokhoz azonos módon rendezi, mégis azzal az eltérés
sel, hogy az egyéniek használati illetőségének megfelelő erdőterületek nem szo
cialista szervezetek haszonbérletébe, hanem állami megváltásra kerülnek. A 
fennmaradó erdőbirtokossági társulatok erdejében továbbra is az erdőgazdasá
gok gazdálkodnak államerdészeti üzemeltetés keretében. A társulati erdők 
kényszerhaszonbérletének rendszerét viszont a tvr. megszünteti. 

A z 1967. évi IV. törvény (FTT) alapján lefolytatandó zártkertrendezések ered
ményeként a jelenleg zártkertben levő erdők a zártkert határán kívül eső te
rületre is kerülhetnek. A z ilyen magánerdőket a termelőszövetkezeti tagok tu
lajdonában levő erdők kivételével az új tvr. megváltás ellenében állami, vagy 
szövetkezeti tulajdonba veszi. 

A gazdaságirányítás új rendszerének megfelelően elmarad az éves tervek 
kötelező jóváhagyására vonatkozó rendelkezés. A z erdők kezelői, használói 
azonban továbbra is kötelesek hosszú távra szóló erdőgazdasági üzemterv sze
rint gazdálkodni. A z erdőkezelők, használók éves fakitermelési, erdősítési és 
erdőnevelési tervet készítenek, amelyet az állami erdőrendezőség vizsgál meg 
abból a szempontból, hogy megfelelnek-e az üzemterv előírásainak. 

Az erdők kezelési és használati viszonyainak rendezési eredményeként a ter
melőszövetkezetek használatába 335 000 ha erdő és fásítás került. A törvény 
végrehajtása idején a termelőszövetkezetek még nem voltak ellátva erdészeti 



szakemberekkel. Gondoskodni kellett egyben az erdőgazdálkodás ellenőrzésé
ről. Helyes volt ezért az EVT-nek az a rendelkezése, hogy ezekben az erdők
ben az erdőgazdálkodás szakmai irányítását, beleértve az ellenőrzést is, az ál
lami erdőgazdaságok, illetve a 30 ha-on aluli erdőkben a járási szakigazgatási 
szervek lássák el. Az új gazdasági mechanizmusban ez a megkötöttség az ön 
álló gazdálkodás kibontakozását már akadályozná. A módosítás a kötelező 
szakmai irányítás rendszerének megszüntetésével az erdők és fásítások keze
lőinek (használóinak, tulajdonosainak) kötelezővé teszi, hogy szakszerű erdő
gazdálkodásuk érdekében állandó jelleggel erdészeti szakképzettséggel rendel
kező szakembert kell foglalkoztatniuk. Az üzemterv szerinti gazdálkodás ellen
őrzését pedig az állami erdőrendezőségek látják el. 

A z iparifa felajánlásának kötelezettsége nem egyeztethető össze a termék
forgalom új rendszerével, ezért a tvr. ezt a rendelkezést' hatályon kívül he
lyezte. 

A z erdőik közjóléti szerepének fokozott érvényesítését segíti elő a tvr. azzal, 
hogy a városok és ipartelepek körül elterülő, elsősorban egészségvédelmi ér
dekeket szolgáló állami tulajdonban álló erdőkre visszaállítja a tanácsi keze
lés lehetőségét. 

A 33/1962. (IX. 12.) Korm. sz, rendelet módosítását egyrészt a tvr., másrészt 
a már említett alapvető változások tették szükségessé. A módosító Vhr. to
vábbi új rendelkezéseket is tartalmaz, ezek sorában lényeges az erdőgazdál
kodással összefüggő egyes feladatok decentralizálása: 

— Vitás esetben azt, hogy az erdőkre és fásításokra vonatkozó rendelkezé
sek hatálya kiterjed--e valamely területre vagy nem, 30 ha területnagyságig 
az állami erdőrendezőségek szakvéleménye alapján a megyei mezőgazdasági és 
élelmezésügyi szakigazgatási szerv, egyéb esetekben a Mezőgazdasági és Élel
mezésügyi Minisztérium dönti el. 

— Erdőnek állami szervtől más állami szerv kezelésébe való átadása, to
vábbá erdő művelési ágának megváltoztatása, vagy természetben való meg
osztása előtt be kell szerezni az illetékes állami erdőrendezőségnek az üzem
terv szerinti gazdálkodás szempontjából adott szakvéleményét. 

— A 30 ha-t meghaladó állami erdő kezelői jogában bekövetkezett válto
záshoz a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium hozzájárulása szük
séges. 

— Erdő művelési ágának megváltoztatásához, megosztásához a hozzájáru
lást 30 hektáron alul a földhivatalok, azon felül a Mezőgazdasági és Élelme
zésügyi Minisztérium adja meg. 

— Az erdő rendeltetésszerű használatát akadályozó tevékenység folytatá
sát, ha a tevékenység nem fatermelést szolgáló és 10 ha-t meghaladó erdő
területet érint, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, egyéb esetben 
az állami erdőrendezőség szakvéleménye alapján állami tulajdonban levő er
dőben a kezelő, nem állami tulajdonban levő erdőben a megyei mezőgazdasági 
és élelmezésügyi szakigazgatási szerv engedélyezi. 

— Az új Vhr. rendelkezik arra nézve ás, hogy az erdő kezelője, használója 
erdeje, fásítása őrzéséről mikor köteles erdész vagy erdőőr útján gondoskodni. 

— Az erdei legeltetés tilalma alól a felmentést az állami erdőrendezőség 
szakvéleménye alapján a megyei mezőgazdasági és élelmezésügyi szakigazga
tási szerv adja, egyben meghatározza az erdőben való legeltetés feltételeit. 

— Az állami erdőrendezőségek jogszabályokban meghatározott feladataikon 
kívül megállapítják a közérdekű erdőtelepítésre, fásításra elszámolható költ
ségvetési juttatás és költségtérítés összegét. 



— A mezőgazdasági és élelmezésügyi szakigazgatási szervek erdészeti tevé
kenységük során az állami erdőrendezőség munkáját érintő kérdésekben köte
lesek kikérni az erdőrendezőség szakvéleményét. 

A z elmúlt néhány hónap alatt szerzett tapasztalatok alapján még korai lenne 
véleményt nyilvánítani a módosított jogszabályok hatékonyságáról. Annyi azon
ban máris megállapítható, hogy a .hatáskörök újabb rendezése elősegíti az ér
dekelt szervek eredményes együttműködését, e legfontosabb jogszabályaink 
célkitűzései pedig még fokozottabban szolgálják erdőgazdálkodásunk fejlesz
tését. 

OeKeme n.: 3AK0H VÍI 01 1961 TOIIA O JIECAX H OXOTHMMbEMO X3fiHCTBE M nOnPABKA 
HCnO.HHHTEJlbHOrO nOCTAHOBJ7EHMH nPABMTEJlbCTBA. 

HacToamHe ycnoBHíi fljifl pa3BHTHíi iiauiero jiecHoro xo3flíícTBa C03naji 3aK0H o 3eMej7bH0fí pe(J)opMe, nocne-
.aoBaBLUHft sa.BTopofí MHPOBOÍÍ BofiHofi. JlecHofí 33K0H 1961 rona ynopíinoimi BeaeHne xo3»HCTBa COOTBCT-
CTBeilHO H3MeHeHHbIM OŐmeCTBeHHblM yCJlOBMflM. B CBA3H C npOH30UieflU]HMM B nOC/ieAHHe ronhl OCHOBHbIMH H3-
MeHeiiMíiMH B HauieiJ xo3íiHCTBeHHon WH3HH CTajiH neoöxoflHMbiMH HeöojibuiHe nonpaBKH. npoH3Be^eHHoe B 
1970 roAy H3MeHeHHe eme Gojiee yKpenji*reT couHajiHCTnqecKyio coöcTBeHiiocTb, yBejwMHBaeT xo3íiHCTBeHHyio 
ca.MocTOHTe/ibHOCTb H nejiaeT uiar K AeueiiTpaj7H3ai4HH npo(l)eccnoHajibHoro pyKOBOACTBa. 

Fekete, Gy.: ABOXJT THE AMENDMENT OF THE 1961 ACT VII AND ITS EXECUTIVE DECREES 
DEALING WITH THE FOItESTS AND WILDLIFE MANAGEMENT. 

The proper conditions for improving our forestry were established by the Land Reform Bili after the Second 
World War. It was regulated aeeording to the altered social conditions by the 1961 Forest Act. A minor altera-
tion of the Act beeame necessary regarding the basie ehanges carried out in our economic life in reeent years. 
The amendment accomplished in 1970 is further strengthening the social ownership, increasing the economic 
ndependénce of the operator and takes measures forward to the decentralization oí'the specialized agencies. 

A vadgazdálkodás és a vadászat 
új jogszabályai 

I) It. C S Ö K E P Á I , 

Az 1970. évi 28. tvr. az Erdőtörvénynek a Vadgazdálkodásról és vadászatról 
szóló IX. fejezetét alaposan átalakította. Annak ellenére, hogy az alapvető kér
désekben (vadászatra jogosultak köre, alapvető vadgazdálkodási feladatai, vad
őrtartási kötelezettség, a vadkárok megtérítése stb.) n e m sok tekintetben tár 
el az eddigi rendelkezésektől, mégis lényegesen más, sokkal bővebb, mint az 
eredeti IX. fejezet. A vadászati jog alapvető kérdéseinek rendezése ugyanis 
törvényi és miniszteri rendeleti szinten történt, ellentétben az 1961/62. évi j og 
alkotással, amikor a vadászati jog legfontosabb kérdéseit kormányrendelet 
[1/1962. (II. 9.) Korm. sz. r.] tartalmazta. A z új elgondolás szerint ugyanis 
célszerűbb a legalapvetőbb kérdések törvényi szintű szabályozása után, a to
vábbiakat miniszteri rendelettel szabályozni. A vadászat és vadgazdálkodás 
aránylag kevés tárcát érint, továbbá a gazdasági élet változásai által meg
követelt módosítások egy miniszteri rendeletben gyorsabban megvalósíthatók. 

A kibővített — bár továbbra is csak öt paragrafusból álló — IX. fejezet 
két vonatkozásban hoz. újat, illetve lényegesebb módosítást. 

Űj a vadászatra jogosult és a mezőgazdasági termelő vadóvás érdekében tör
ténő együttműködésének megalapozása. Jogszabály már eddig is kötelezte a 
mezőgazdasági termelőt arra, hogy a hasznos vadállományt kímélje. Ez a ren
delkezés azonban nem kívánt semmi cselekvést a vadállomány megóvása ér
dekében a termelőtől. Elég volt, ha ügyelt arra, hogy a mezőgazdasági munkák 
végzése közben ne pusztítsa el a hasznos vadat, annak kölykeit, fiókáit vagy 
tojásait. A törvény most túlmegy ezen az alapjában véve bizonyos cselekmé-


