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A miniszter állást foglalt a hatósági
jogkörök és az erdõvagyon-kezelés
rendszerének megtartása mellett.

Gráf József, az FVM minisztere tisz-
telettel köszöntötte a 200 éves Erdõ-
mérnöki Kart, a magánerdõk tulajdono-
sait, gazdálkodóit és szervezetüket, a
MEGOSZ-t. Többen is féltették a ma-
gántulajdonosoktól és gazdálkodóktól
az erdõt, ugyanakkor az idõ megmutat-
ta, hogy nagy felelõsséggel végzik
munkájukat. 

Elõadásában az erdõgazdálkodást
hamarosan legnagyobb mértékben be-

folyásoló várható új Erdõtörvényt, vala-
mint a már élõ és hamarosan megjele-
nõ rendeletek szerinti EU társfinanszí-
rozott és nemzeti támogatásokat mutat-
ta be. Az Erdõtörvény változtatása elõ-
ször módosításnak indult, azonban lát-
va a mintegy 2/3 részt érintõ módosítá-
sokat, végül új Erdõtörvény van szüle-
tõben, melyet az FVM-nek erõs szándé-
ka még az õsszel a Parlament elé ter-
jeszteni. Az Erdõtörvénnyel és a támo-
gatásokkal kapcsolatos miniszteri elõ-
adást hamarosan külön cikkben részle-
tezzük. Ugyanakkor említést érdemel a

miniszter azon két kijelentése, melyek
szerint: 

„Az erdészeti hatóság az FVM-hez
tartozik. Szívesen mûködünk együtt
másokkal, de a szakmai jogosítványok-
ból nem kívánunk átadni.”

„A 150-350 ezer hektárnyi erdõterü-
letekkel kapcsolatos ismert kezdemé-
nyezések minden szakmai alapot nél-
külöznek, ilyen változtatásokra az FVM
nem készül.”

h t t p : / / w w w . f a g o s z . h u / f a -
taj/2008/09/150/200809150_MEG-
OSZ_nagyrendezveny.php

Miniszteri állásfoglalás

A privatizáció elindítása, tehát az
1990-es évek eleje óta az osztatlan
közös tulajdon(kezelés) megítélése
tekintetében markánsan két irány-
zat rajzolódik ki az erdészeti szak-
mában.

Az egyik szélsõértéket képvise-
lõk a minél nagyobb mûködési te-
rületû egy kézben tartott magán-er-
dõgazdálkodást szorgalmazzák.
Legfontosabb érvük, hogy a tarta-
mosság csak szabályozott folyama-
tok mellett és azokat kézben tartva
biztosítható, aminek legfontosabb
peremfeltétele a gazdaságos üzem-
méret megtartása. Nem mellesleg a
nagyobb üzemméret kedvezõbb
piaci hatásait és az alacsonyabb faj-
lagos és összes üzemirányítási költ-
séget is érvül hozzák. 

Az erdészeti igazgatásban dolgozók
többsége is ezen az állásponton van-
(volt), ami sajátságos helyzetüket és sze-
repüket tekintve egyáltalán nem megle-
põ. Egy erdõsült megye egy nagy állami
erdõgazdasággal és 60-80, néha igen ki-
terjedt erdõterületû mgtsz-szel, á.g.-gal
mûködött egykor. Egy-egy erdõfelügye-
lõre 5-10 gazdálkodó, és legfeljebb 10
ezer ha terület ellenõrzése jutott. Az er-
dõtervezés minden gazdálkodónál élt a
hozamszabályozással, mint a legerõ-
sebb eszközzel a tartamosság megõrzé-
se érdekében. Mindehhez feszes elvo-
nási (erdõfenntartási járulék) és támoga-

tási (K-1,K-2,K-3) rendszer is párosult. A
privatizáció kezdetekor az állami kár-
pótlás során már érezhetõ volt az ellent-
mondás a földrészlet alapokon nyugvó
értékesítés, az abból származó tulajdo-
nosi megközelítés és a természetbeni
összefüggõ állapotú kezelés erdészeti
hatósági követelménye között. 

Az 1996. évi LIV. tv., a Vhr. és az Er-
dõrendezési Szabályzat kissé finomítot-
ta a szabályozást. Mindenekelõtt a kör-
zeti erdõtervezés új elveivel és a magán-
szektor hozamszabályozásának eltörlé-
sével növelte a gazdálkodók mozgáste-
rét. A természetbeni összefüggõség
erõltetett alkalmazását az idõ „erodálta”.
A körzeti erdõtervezés egyre inkább el-
mozdult az önálló erdõgazdálkodási
egységek alakulásával a hrsz.-határ egy-
ben erdõrészlet határ irányába. 

Az elmúlt évi Evt. módosításig lénye-
gében 1500 m2 területig joga volt az er-
dészeti hatóságnak engedélyezni az er-
dõ természetbeni megosztását, azon-
ban „javasolt” minimális méret híján ez
mindkét irányban visszaélésre adott le-
hetõséget. 2007. óta az Evt. 74. § (3) be-
kezdése egyértelmûvé tette, ezáltal az
egyedi döntések felelõsségét csökken-
tette, hogy az erdészeti hatóság szakha-
tóságként „természetszerû” erdõben 3
ha-nál, ültetvényszerû erdõben 1,5 ha-
nál kisebb földrészletek kialakításához
az új eljárások során nem járulhat hoz-
zá. Egyéb feltételként a minimálisan át-

lagos 30 m szélességet (nagyjából egy
famagasság) és a közúton vagy magán-
úton való megközelíthetõséget is elõír-
ja. Utóbbit kiválthatja a megalapított
szolgalmi jog is. 

Ezekkel a kitételekkel az igazgatás a
múltból hozott státusú területektõl elte-
kintve a két kategóriában a legkisebb
üzemméretet deklarálta. A jogi szabá-
lyozás adós még a természetszerû és
ültetvényszerû erdõk fogalmának meg-
határozásával, de értõ szakemberek az
akácosokat és nemes nyárasokat a nyu-
gat-magyarországi régióban egyértel-
mûen ültetvényszerû erdõnek tekintik.
Oda sorolható még néhány nem õsho-
nos fafaj elegyetlen állománya (vörös
tölgy, fekete dió, zöldjuhar, amerikai
kõris, esetleg másodlagos termõhelyre
ültetett lucos, vörösfenyves, fekete-
fenyves és erdeifenyves), míg termé-
szetszerûnek tekinthetõ valamennyi
bükkös, gyertyános, tölgyes, cseres,
égeres, hazai nyáras, magas és magyar
kõrises, természetes erdeifenyves és
kombinációik. 

Az elvek tiszták, ráadásul az egyre iz-
mosodó magánszektor önszervezõdése
(szakszemélyzet és integrátorok növek-
võ szerepe, súlya) mindinkább a meg-
osztás mellett érvelõk táborát növeli.
Jogos felvetés részükrõl, hogy magán-
erdõgazdálkodásban a tulajdonosi ér-
zés nagyobb jelentõségû, mint az állami
szektorban. Fontos tény, hogy az erdõ

Az osztatlan közös erdõtulajdon
megszüntetésének elvi lehetõsége 
a nyugat-magyarországi régióban



kezelése a magánszektor-
ban jellemzõen nem meg-
élhetési, legfõképp pedig
nem önálló gazdasági te-
vékenységként történik,
tehát a gazdaságos erdé-
szeti üzemméret fogalma
értelmetlenné vált. 

A becslések szerint az
erdõmûvelési ágú föl-
drészletek 95 %-a osztat-
lan közös tulajdonú, ami
már a forgalmazásnak és a
birtokkoncentrációnak is
gátjává vált. A megosztást szorgalmazók
igaz állítása az is, hogy az osztatlan kö-
zös tulajdonú erdõ kisebbségi tulajdo-
na, mint vagyonelem számottevõen le-
értékelõdik (50 % felett már jogszerû ke-
zelés lehetséges). Az erdõfenntartási já-
rulék 2008. január 1-tõl történõ eltörlé-
sével, valamint a nemzeti és közösségi
támogatási rendszer átalakításával az er-
dészeti hatóság újraelosztó szerepe
megszûnt, a gazdálkodók nagykorúsítá-
sa befejezõdött. 

Ezeknek a folyamatoknak az eredõ-
jeként az erdõ forgalmi értéke jelentõ-
sen közelít a valós gazdasági értékhez,
bár a magántulajdonnál igen számotte-
võen eltérít a kívánsági tényezõ (+) és a
tõkehiány (-) is. 

Az egész, „osszam – ne osszam” kér-
déskörnek a beteg embere maga az er-
dészeti igazgatás, amely mind tervezõi,
mind felügyeleti oldalról humán és pénz-
ügyi tartalékaiban kimerült, túlterhelt. A
valóban fontos állami(közösségi) regulá-
ciónak és ellenõrzési szerepnek egyre
kevésbé tud megfelelni. Az igazgatás ba-
jai egy korszerû szemléletû, új Evt.-vel,
de akár a jelenlegi mentén is megoldha-
tók; „Pénz, paripa, fegyver” kell csupán!

A jogi környezet tehát már ma is
adott a magánerdõk nagyobb mértékû
megosztásához, annak következtében
pedig a sokak által szorgalmazott színes
és fõképp sokcélú erdõkép kialakulásá-
hoz. (Ne felejtsük el, hogy az erdõ nem
fagyár, a szakma szemléletváltása eb-
ben is elodázhatatlan.) Miért nem
aprózódik mégsem nagy tételben a
magánerdõ? Azért, mert:

– A megosztáshoz a tulajdonosok
100%-os egyetértése szükséges, ami op-
timálisnak tekinthetõ tulajdonosi kör
(pl. 2 fõ) esetén sincs meg általában. 

– Sajnálatos módon a földügyi, de a
teljes magyar közigazgatás sincs a hely-
zet magaslatán. Egy-egy földrészleten
sokszor a tulajdonosok 20-30%-a el-
hunyt, ismeretlen helyen tartózkodik,
rossz a lakcíme, külföldön él stb. Nem

mûködik kifogástalanul a hagyatékolás,
a természetes személyek adatváltozásai
nincsenek bejegyezve. Az örökösödési
illeték nem kedvezményezi az erdõt. Az
évtizedekig üldözött magántulajdonú
termõföld kapcsán nincs szokványa a
végrendeletnek, a természetes öröklés
pedig egyenlõ módon oszt (folyamato-
san nõ a tulajdonosok száma). A termõ-
föld használata szorgalmazott módon
elválik a tulajdontól. Bátran kimondhat-
juk, hogy e témakörben az állam kon-
cepciótlan és erélytelen. (Ráadásul a
földkérdésbõl politikai kérdés lett.)

– A kárpótlási- és részarány-tulajdon
nevesítési technikák eleve és jellemzõ-
en igen nagy tulajdonosi kört hoztak
létre egy-egy erdõmûvelési ágú föld-
részleten – többnyire idõs jogosult sze-
mélyekbõl. Az egy fõre jutó kis tulajdo-
ni hányad miatt az osztást egy földrész-
leten belüli belsõ koncentrációnak kell
megelõznie. Erre ma még kicsi a hajlan-
dóság.

– Számottevõ a megosztás tulajdono-
sokat terhelõ költsége. Mindenekelõtt
az aktus jogi szereplõkhöz(ügyvéd,
vagy közjegyzõ) kötött, ami földrészle-
tenként minimum 20 000 Ft költségû.
Földméréshez is kötött, ami négy sarok-
ponttal jellemezhetõ földrészletnél is
szintén legalább 20 000 Ft díjtételû 
(5-6000 Ft/pont). A teljesen egyöntetû
állapotú ültetvények kivételével szük-

séges, bár nem kötelezõ a vagyonbecs-
lõ közremûködése. Az egy hrsz.=egy
erdõrészlet alapesetben is ez legalább
20 000 Ft/ügy tételre kalkulálható(átlag
NFA tarifa). A nyugat-magyarországi
régió (Vas, Zala, Gyõr-Moson-Sopron
megye) ~ 125 000 ha kiterjedésû ma-
gánerdejében az elméletileg kialakítha-
tó mintegy 50 000 önálló parcella szét-
mérése és nyilvántartásba vétele ~ 3
milliárd Ft tulajdonosi forrást igényel-
ne. Ez nem tartalmazza a földügyi és er-
dészeti igazgatás igen számottevõ nyil-
vántartási költségtöbbletét (állami alap-
feladat).  Természetesen nem számol-
tam fel a jelenlegi szabályozás szerint
kötelezõen alkalmazandó erdészeti reg-
isztrációs és üzemtervi kivonati díjat
sem. Ez újabb ~ 2 milliárd forinttal ter-
helné a tulajdonosokat. 

Az egymás hatásait erõsítõ, de sok-
szor kioltó folyamatok révén a nyugat-
magyarországi régióban (MgSzH Zalae-
gerszegi és Szombathelyi Erdészeti
Igazgatósága) az induló állapotokhoz
képest folyamatosan és egyenletesen
bõvülõ mértékben nõ a rendezett ma-
gánerdõs terület, ezzel párhuzamosan
azonban csökken a birtokméret. A ren-
dezetlen terület éves „kopása” 1500–
2500 ha. (Kiszûrve az erdõtelepítés, a
körzeti erdõtervezés és az erdõterület
termelésbõl való kivonásának módosító
hatását.) (1. táblázat)
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1. táblázat: A jelenlegi állapot

1. ábra
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Az egy terepi erdõfelügyelõre jutó
gazdálkodói szám ~ 350 természetes
vagy jogi személy. Jellemzõ a megbízot-
ti erdõgazdálkodói forma, a gazdasági
társaságok, erdõbirtokossági társulatok,
erdõszövetkezetek és egyéni kezelések
elenyészõ egyedi és összes területûek.
A rendezetlen adózási viszonyok miatt
a szabályozott nagyobb kezelések szét-
hullása általános jelenség.

A jelenlegi trendet elfogadva, ható-
sági kényszer nélkül és feltételezve az
ügy- és jogrend változatlanságát, a
magánerdõkben elvárható 90 %-os ke-
zelési szint (a régióban ~ 113 000 ha)
5-10 év alatt spontán módon is kiala-
kul. Az állami kezeléseket is figyelem-
be véve a régió 294 000 ha erdejének a
rendezett gazdálkodású része ekkor
már 95%-nyi lenne, ami mindenkép-
pen elégséges. A pillanatnyi adottsá-
gok mellett a kezelés és gazdálkodói
szám a 2. táblázatban látható módon
alakulna.

Az egy terepi erdõfelügyelõre jutó
gazdálkodói szám ~ 450 természetes,
vagy jogi személyben prognosztizálha-
tó. Az informatika fejlesztésével és az
ügyrend egyszerûsítésével ez nem ke-
zelhetetlen tétel.

Vizsgáltam egy erõltetett kényszer,
vagy állami támogatással elõsegített bir-
tokmegosztás várható eredményét. A
jogi környezetet a földnyilvántartásról
szóló törvény módosítása biztosítaná. A
tulajdonos kérelmére induló eljárásban
az állam magára vállalná a megosztás
költségeit. Mindenekelõtt a törvény ere-
jénél fogva nem kellene 100% tulajdo-
nosi egyetértés. Az erdészeti hatóság
minden erdõmûvelési ágú földrészlet-
nél határozatban rögzítené, hogy a mi-
nimális osztható terület 1,5 vagy 3,0 ha,
valamint a megosztás irányát(figyelem-
be véve a minimális szélességet és a ke-
letkezõ földrészletek megközelíthetõ-
ségét). Nyilatkozna arról, hogy az adott
erdõterület talaja és faállománya egysé-

ges-e oly mértékben,
hogy egyszerûsített mó-
don AK/tulajdonos ala-
pon osztható. (Ennek fel-
tétele a hrsz.-on belüli
azonos talajminõségi osz-
tály és az egykorú, egy fa-
fajú, egyforma növeke-
désû állomány. Mindez
kiterjedten egyébként
fennáll. Lásd.pl. A, NNY
fafajok, de akár a mester-
séges erdõfelújítások, il-
letve bármely fafajú tele-
pítések is). Ekkor nem
szükséges vagyonbecs-
lés. Amennyiben ezek a
feltételek nem állnak
fenn, úgy legalább egy-
szerûsített vagyonbecs-
lést kell végezni. A mini-
mum területi feltételnek
sem megfelelõ tulajdoni

hányadok továbbra is osztatlan közös
tulajdonban maradnának. A szakszerû-
en elõkészített földrendezés nyomán a
földhivatalok elvégeznék a megosztá-
sokat és terepi kitûzéseket, az erdészeti
hatóság pedig hivatalból módosítaná az
adattárat. 

A modellezett végeredményhez min-
denképpen ismerni kell a kiinduló fel-
tételeket, legfõképp az erdõk termé-
szetszerûségének jelenlegi állását.
Nagyvonalú megközelítéssel az akáco-
sokat és nemes nyárasokat soroltam az
ültetvényszerû erdõk közé és a megyék
átlagos fafaj-statisztikáira alapoztam. A
fafajok alapján a természetszerûség a
régióban a 2-es ábrán látható. 

Gyõr-Moson-Sopron megyében a
természetes és ültetvényszerû erdõk
megoszlása 50-50%, Vas megyében 75-
25%, Zalában 80-20%, területtel sú-
lyozva és összesítve pedig 73-27%.
Mindez a magánerdõben 91 117 ha –
34 348 ha. Feltételeztem, hogy a keze-
lés (és megosztás) szintje nem lépi túl
a 90 %-os mértéket és a természetszerû
magánerdõkben 3 ha-os, míg az ültet-
vényszerû erdõkben 1,5 ha-os parcel-
lák (kezelési egységek) alakulnak ki
(3. táblázat). 

Ekkor az erdõfelügyelõre jutó gaz-
dálkodói szám ~ 2400 lenne. Ez erdõ-
tervezésileg, erdõfelügyeletileg, de
akár földügyileg (nyilvántartás és
térképi állapot aktualizálása, kimérés
és terepi állandósítás) kezelhetetlen!
Reális a veszélye annak, hogy a
magyar állam az erdõkkel kapcso-
latos stratégiai célkitûzéseinek ér-
vényesítési lehetõségét, illetve re-

2. ábra

3. táblázat

2. táblázat



gulációs szerepkörét elveszti. A
spontán folyamatok és a szabadosság
végeredményét világszerte láthatjuk.
Általában és jellemzõen a rövid távú
és korlátlanul érvényesíthetõ gazdasá-
gi érdek az erdõk lerablásához, sõt fel-
számolásához vezet. Van tehát mit
mérlegelni! Az erdészeti igazgatás el-
lehetetlenülésén túl is kérdéses, hogy
mennyit szabad áldozni az államnak a
tisztább tulajdonosi kör kialakítása ér-
dekében. 

Áldozzunk-e tehát 3-5 milliárd
forintot, és ki fizesse a révészt? A
nagymérvû osztásnak jön-e belát-
ható, és a költségeket fedezõ ho-
zama? 

Amennyiben ezt a magánszektornak
kell fedeznie, úgy annak 2-3 évi teljes
jövedelmét felemésztheti. Persze gyor-
san nõne a kezelés szintje és javulna a
forgalmazás, nõne a fajlagos érték.

Az államnak is igen jelentõs költség-
tétel lenne a magára vállalt „kényszer-
osztás”. Hozamként a rendezettebb és
tisztább 1/1-es tulajdonosi helyzetben
az adóbevételek mindenképpen nõné-
nek. Fehéredne a gazdaság és a szabá-
lyos üzemek(elsõsorban állami zrt.-k)
versenyhátránya is csökkenne. Valószí-
nûsíthetõ, hogy az erdõ õrzés-védelem
színvonala is javulna. Kétes eredmény,
szembeállítva az egyszeri, majd folya-
matosan jelentkezõ igazgatási többlet-
költségekkel. Egyébként „ami ingyen
van, az leértékelõdik”. Számos példáját
láttuk, hogy a kárpótlási földkimérés ál-
landósításra nem került, a terepi munka
elveszett.

Mindent összevetve magánvéle-
ményem az, hogy nem szabad kam-
pányszerûen újabb „földosztásba”
belemenni.

Mit lehet tenni, hogy a két irány-
zat ésszerû módon közelítse állás-
pontját? Csak néhány javaslat:

– Türelem. A spontán folyamatok
jelenleg is jó irányba haladnak. A föld-
vásárlási moratórium 2011-es lejártával
a régióban számos helyen a valódi tulaj-
donosi kör megjelenése várható.

– Az Evt. korszerûsítése. Infor-
matikai fejlesztéssel, az adatok nyilvá-
nossá és az elektronikus ügyintézés
általánossá tételével az erdészeti igaz-
gatás és az erdõgazdálkodók admi-
nisztrációja csökkenthetõ. A szaksze-
mélyzet és az integráció támogatása is
elemi érdek. (A jelenlegi igazgatás is
képes lenne a regulációra, a kis bir-
tokméretekhez pedig nem társulna
aránytalanul nagy általános és üzem-
irányítási költség). 

– A hrsz.-on belüli birtokkon-
centráció elõsegítése. Anyagilag ösz-
tönözni kellene a belsõ felvásárlást, va-
lamint az önkéntes földcseréket. A
hrsz.-ok összevonásának és a tulajdo-
nosok birtokegyesítésének támogatása
is indokolt. Nagy segítség lenne az adó-
és illetékkedvezmény (mentesség) is. 

– Az örökösödési jog átalakítása.
Kézzelfogható mértékben kedvezmé-
nyezni kellene az egyben tartott termõ-
földet.

– A fiatal gazdák támogatási rend-
szerének kialakítása az erdõben, a
kezelõi (tulajdonosi) kör fiatalításának
támogatása.

– A megosztási folyamatban a
100 % tulajdonosi hozzájárulás ki-
váltása az állam részérõl, törvény-
ben rögzített módon.

A kérdéskör átfogó vizsgálata, orszá-
gos modellezése halaszthatatlan fela-
dat, mert nagyok az eltérések és a tét
sem kicsi. Még egyszer hangsúlyozom,
hogy ezek a nyugat-magyarországi ré-
giós viszonyok. Más-más megközelítés
lehetséges egy alföldi vagy középhegy-
ségi erdészeti tájban.

Összefoglaló: „Az osztatlan közös
erdõtulajdon megszüntetésének elvi
lehetõsége a nyugat-magyarországi
régióban” címû tanulmány Vas, Zala
és Gyõr-Moson-Sopron megye magán-
erdõ-gazdálkodásában a tulajdonosi
és kezelési viszonyok változását veszi
górcsõ alá. Az MgSzH Zalaegerszegi
és Szombathelyi Igazgatóságának ille-
tékességi területén az erdõmûvelési
ágú földrészletek ~ 95 % tételben osz-
tatlan közös tulajdonban vannak. A
125 465 ha erdõtervezett erdõ- és
egyéb részletbõl jelenleg rendezett
gazdálkodású 88 374 ha, az összes
magánerdõ 70 %-a. A kezelés az el-
múlt idõszakban évi 1500-2500 ha té-
telben bõvült, a spontán folyamatok
révén pedig várhatóan 5-10 éven be-
lül elérheti az elvárt 90 %-os mértéket.
Ezzel párhuzamosan a gazdálkodói
szám folyamatosan nõ, míg a kezelési
egységek mérete csökken. A 7114 je-
lenleg regisztrált erdõgazdálkodó át-
lagos üzemmérete 12,4 ha, az egy er-
dõfelügyelõre jutó számuk ~ 350 ter-
mészetes vagy jogi személy. Általános
a megbízotti kezelési forma, a gazda-
sági társaságok, erdõbirtokossági tár-
sulatok, erdõszövetkezetek és egyéni
kezelések elenyészõ egyedi és összes
területûek. A rendezetlen adózási vi-
szonyok miatt a szabályozott nagyobb
kezelések széthullása általános jelen-

ség. A mostani trendek alapján 90%-
os kezelési szinten 12,5 ha-os üzem-
mérettel 9024 erdõgazdálkodási egy-
ség alakulhat ki. Ez igazgatási oldalról
még kezelhetõ tétel.

Az osztatlan közös tulajdon egyben
tartása vagy megszüntetése tekinteté-
ben az erdészeti szakmában két mar-
káns irányzat különíthetõ el. Számosan
képviselik azt az álláspontot, hogy a mi-
nél nagyobb üzemméret a tartamosság
és gazdaságosság feltétele, egyúttal a
leghatékonyabb állami regulációs esz-
köz is.  

A magántulajdonosok, de a szektor-
szervezésért is felelõsséget vállaló szak-
személyzeti és integrátori kör zömben
ezzel ellentétes hitvallású. Meggyõzõen
érvelnek azzal, hogy az osztatlan kö-
zös, különösen a kisebbségi tulajdon a
piacon leértékelõdik. Amellett a ma-
gánszektorban a tevékenység nem ön-
álló, csak kiegészítõ, vagy eseti jövedel-
met ad, a gazdaságos üzemméret szak-
mailag értelmezhetetlen. Jogos felvetés
részükrõl, hogy magán-erdõgazdálko-
dásban a tulajdonosi érzés nagyobb je-
lentõségû, mint az állami szektorban,
sõt minden más tényezõnél nagyobb je-
lentõségû.

Az 1996. évi LIV.tv. 2007. évi módo-
sítása egyéb feltételek teljesülése mel-
lett az új megosztások során az ültet-
vényszerû erdõkben 1,5 ha-ban, míg a
természetszerû erdõkben 3,0 ha-ban
deklarálta a legkisebb területû gazdál-
kodási egységet. A régióban ültetvény-
szerû erdõnek tekinthetõ akácosok és
nemes nyárasok térfoglalása 34 348 ha,
míg a természetszerû állományoké
91 117 ha. Az elméletileg kialakítható
parcellaszám a magánerdõk 90%-os ke-
zelési szintjén ~ 47 802 db. Ez földügyi
és erdészeti igazgatási oldalról már ke-
zelhetetlen tétel.

Amennyiben a megosztás spontán,
vagy állami alapfeladatként végbemen-
ne, úgy annak becsült összes költsége
legalább 3 – 5 milliárd forint tételû len-
ne, miközben gazdasági haszna vitatha-
tó mértékû.

Végsõ következtetésként leszûrhetõ,
hogy újabb és erõltetett földosztás az
erdõben nem érdeke senkinek. Hagyni
kell a folyamatokat természetes med-
rükben, ugyanakkor számos, és nem
feltétlenül pénzügyi eszköz van az ál-
lam kezében a birtokmegosztással pár-
huzamosan a birtokkoncentráció elõse-
gítésére.

Nagy Imre
okl. erdõmérnök, 

c. egyetemi docens
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