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aztán a tulajdonosi szétaprózottság
okán erõsen leromlott állapotba került. 

Akkoriban nagy kereslet volt az erdõk
iránt, ebbõl fakadóan rengeteg osztatlan
közös tulajdonú hrsz. alakult ki, amely
aztán késõbb gátja lett az erdõk kezelésé-
nek. Sokan még máig sem tudtak eleget
tenni az EVT elõírásainak, és nem jelent-
keztek be erdõgazdálkodónak. 

Birtokösszevonási földcsere
Ez a forma mûködik magánszemély és
az állam között is, azonban igen
hosszadalmas.

Rengeteg elõírást kell betartani, na-
gyon sok hatósági hozzájárulást kell be-
szerezni, több évig tart.

Van azonban pozitív példa is, amikor
természetvédelmi célú közalapítvány ál-
tal megvásárolt földterület cserélt gazdát
a Zámolyi medencében védelemre ter-
vezett állami erdõterületre. Ebben az
esetben a szerzõdés gyorsan megszüle-
tett. Ez a tranzakció „a kivétel, amely
erõsíti a szabályt” kategóriába tartozik.

Szolgalmi jogok
Egészen az elmúlt idõszakig hosszú eljá-
rás elõzte meg állami földterület igény-

bevételét vonalas létesítmények, adott
esetben közcélú beruházások megvaló-
sulásához. A kérelmezõ a vagyonkezelõi
hozzájárulás birtokában már a helyi
MNV Zrt. területi irodájában tud a szol-
galmi joghoz engedélyt kérni, így nagy
örömünkre ezzel az intézkedéssel sok-
kal gyorsabbá vált az ügyintézés. 

Magánerdõ-gazdálkodás
A magántulajdonú erdõk többsége az
1989-es rendszerváltás után került sze-
mélyi tulajdonba. 

A mintegy két millió hektár erdõterü-
letbõl 820 ezer ha van magánkézben,
amelyben kisebbrészt egyéni gazdálko-
dók dolgoznak, nagyobbrészt azonban
valamilyen társult formában erdõbirto-
kossági társulatok, gazdasági társasá-
gok, szövetkezetek mûködnek.

Az egyéni gazdák átlagterülete 3 ha,
erdõbirtokossági társulásoké kb. 100
ha, az átalakult régi szövetkezetek átlag-
területe 230 ha.

A kedvezõtlen birtokszerkezet hátrá-
nyát is lehet kezelni az integrátori szer-
vezettel valamilyen szinten. Ennek elsõ
lépcsõje a szakirányítás, ezt követõen
az életképes üzemméretet részben bir-

tokkoncentrációval, részben szolgálta-
tás nyújtásával, részben haszonbérlettel
lehet elérni.

Hazánkban az egyéni gazdálkodó ki-
vételével minden gazdálkodási formában
elválik a tulajdonostól a gazdálkodás.

A vidék népességmegtartó erejének
szempontjából fontos – nyugaton oly
népszerû – családi gazdálkodás nem
olyan erõs, hogy arra hosszú vágásfor-
dulójú erdõgazdálkodást alapozni le-
hessen.

A jövõ útja lehetne egy lazább, a
munkavégzésre alapuló szolgáltatás ki-
alakulása, így a tulajdon megmaradhat-
na, és a munka is szakszerûen kerülne
elvégzésre. Azt a szervezet a támogatást
is magánszemélyre lebontva tudná
igénybe venni.

Sajnos nálunk a közösségi gazdálko-
dás rossz élményei nagyon mélyek,
ezért talán a nagyobb területtel rendel-
kezõ nagygazdák összefogásával lehet-
ne indítani, amelyhez aztán – látva an-
nak jó mûködését – csatlakozhatnának
a kicsik is.

Emmerlingné Köhler Marietta
VADEX Mezõföldi Zrt.

igazgatási osztályvezetõ

Az elmúlt esztendõben a Magyar Tudományos Akadémia és az Or-
szágos Magyar Vadászkamara szimpóziumot tartott a világhírû va-
dász életérõl és munkásságáról.   Az elhangzottakat a szervezõk ki-
adványban tették elérhetõvé az érdeklõdõk számára. A szerkesztõ,
Fáczányi Ödön kiváló munkát végzett. Belelapozva a könyvbe, bi-
zony számos tanulság horgad fel emlékeinkben, a magyar történe-
lem tragikus elmúlt évszázadáról. Aki olvasta, olvassa a híres vadász
kalandjait, csak keveset tud meg az igazi Kittenberger életérõl, sors-
fordító eseményekrõl, hazai közállapotokról. A kiadvány nem hiá-
nyozhat egyetlen vadászvénájú olvasó könyvespolcáról sem, mely
beszerezhetõ az Országos Vadászkamaránál. Kuriózumként enged-
tessék meg bemutatni a nagy vadász ezüst cigarettatárcáját (dózni),
mely e sorok írójának tulajdonában van. 

Pápai Gábor

Kittenberger Kálmán élete és munkássága 




