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A hatályos erdõtörvény az erdészeti
hatóság feladataként jelöli meg a köz-
jóléti létesítményeket tartalmazó köz-
jóléti nyilvántartás vezetését. Kevésbé
ismert, hogy a közjóléti nyilvántartás
gyökerei jóval a hatályos szabályozás
elõtti idõszakra nyúlnak vissza. Írá-
sunkban a nyilvántartás kialakulását,
napjainkban betöltött szerepét, illetve
tartalmát foglaltuk össze.

Elsõsorban az erdei turizmushoz kap-
csolódóan, annak fontosságát felismer-
ve, az erdészeti ágazat több mint fél év-
százada végez erdei közjóléti tevékeny-
ségeket. Ennek egyik formájának az er-
dei közjóléti létesítmények kialakítását,
fenntartását, valamint bõvítését tekint-
jük, melynek színvonala mindig igyek-
szik igazodni a kor társadalmi elvárásai-
hoz. Mennyiségüket, minõségüket, tér-
beli elhelyezkedésüket, sûrûségüket
alapvetõen a rendelkezésre álló támo-
gatási lehetõségek és az erre a célra fel-
használható saját források határozták
meg és határozzák meg ma is.

Mit is értünk közjóléti létesítmény
alatt? Az idõk során számos, egymáshoz
igen hasonló meghatározás született, mi-
re 2013-ban jogszabályban [153/2009.
(XI. 13.) FVM-rendelet (a továbbiakban:
Vhr.)] is rögzítették a fogalom definí-
cióját. E szerint a közjóléti létesítmény „a
közjóléti berendezések funkcionális egy-

sége, amely hozzájárul az erdõt látoga-
tók egészségének megõrzéséhez, tudásuk
gyarapításához, a sportolás és rendszeres
testedzés lehetõségének biztosításához”.
A hivatkozott jogszabályban szerepel a
közjóléti létesítményeket alkotó közjóléti
berendezések definíciója is: „erdõben
vagy erdõgazdálkodási tevékenységet
közvetlenül szolgáló földterületen elhe-
lyezett, a pihenés, a közjóléti célú közle-
kedés, a sport, a játék és az ismeretszer-
zés célját szolgáló, ingyenesen használ-
ható erdei építmény, amely erdészeti léte-
sítménynek minõsül”.

A nyilvántartás kialakulása,
kezdeti tartalma

Hazánkban az 1960-as évek elején kez-
dõdõ erdei közjóléti beruházások az
1970-es években felgyorsultak. Az er-
dõk hármas alapfunkciójának – terme-
lési, környezetvédelmi, szociális-üdülé-
si – kinyilvánítása (VII. Erdészeti Világ-
kongresszus 1972, Buenos Aires) nyo-
mán az üdülésre kijelölt erdõk elkülöní-
tése társadalmi igénnyé vált, melynek
számszerûsítése elõször a Megyei erdõ-
állomány-fejlesztési távlati tervekben
(MÉM Információs Központ, 1974) je-
lent meg. 

Ezek a tervek megalapozási, döntés-
elõkészítési céllal országos szinten elõ-
ször foglalták össze az addig elkészült
közjóléti létesítményeket. Közös jellem-
zõjük, hogy a létesítmények ismertetése
felsorolásszerû, megyénként változó

részletességû, ezért számszerûsített
összegzésük még nem lehetséges.

Az 1975-ben elkészített Országos Er-
dõállomány-fejlesztési Koncepció és az
ahhoz rendelt pénzügyi források segítsé-
gével a nagyobb települések környezeté-
ben a regionális üdülõterületeken ország-
szerte elkezdõdött az üdülõerdõ-tömbök
normatív alapú kijelölése, és azokban a
közjóléti létesítmények kiépítése. 

Az elkészült közjóléti létesítmények
országos kitekintésû összegzését és igen
figyelemre méltó részletességû bemuta-
tását a Parkerdõk Magyarországon (Mé-
szöly, 1981) c. kiadvány tartalmazza,
amelyben már számszerûsített adatok
szerepelnek, s így az elsõ hazai, orszá-
gos, mennyiségi mutatókkal alátámasz-
tott közjóléti nyilvántartásnak tekinthetõ.
Mészöly szerint 1978 végéig összesen 74
ezer hektár üdülõerdõ került kijelölésre,
amelyekben összességében 510 közjólé-
ti létesítményt alakítottak ki (1. táblázat).

Az állami erdõrendezõségek 1975-ben
fejezték be a jelentõs természeti értékekkel
bíró, 5000 m2-t meghaladó arborétumok,
történelmi kertek, parkok felmérését, a ke-
zelõkkel egyeztetett fenntartási és intézke-
dési tervek összeállítását. A felmérés ered-
ményét szintén tartalmazza az 1. táblázat.

Az 1980-as évektõl napjainkig
Az Országos Erdészeti Egyesület Erdõk
a Közjóért Szakosztálya helyzetfelméré-
si céllal 1996–1999 között az ország tel-
jes területére kiterjedõ közjóléti felmé-

A közjóléti nyilvántartás kialakulása és
tartalma
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1. táblázat. A közjóléti létesítmények csoportosítása tájegységek szerint 

(Mértékegység: db)

Megjegyzés: Az egyéb erdei kirándulóhelyek (forrás, kilátóhely, vízpart, mûemlék, rom,
történelmi vagy munkásmozgalmi emlékhely, botanikai vagy geológiai ritkaság) és az
úttörõ vándortáborok kivételével az erdei táborhelyek nagy számuk és akkori csekély
közjóléti kiépítettségük miatt itt még nem kerültek számszerûsítésre.

Kép: Nagy L.



rést végzett. Az adatokat, elemzéseket,
javaslattételeket tartalmazó összefogla-

ló tanulmány a szakosztály kiadásában
1999-ben jelent meg (Solymosi, 1999). 

A felmérésben a közjóléti létesít-
mények csoportjai: komplex (több köz-
jóléti létesítmény egymás közelében),
egyedi létesítmény, vízi létesítmény, ar-
borétum, mûvelõdés, játszótér, sport,
tábor, erdei út, erdei vasút, erdei parko-
ló, emlékhely, kultikus hely, mûemlék,
természetvédelem, vendéglátás, idegen
objektumok (erdészeti jelentõséggel
nem rendelkezõ, ágazati finanszírozás-
hoz nem tartozó létesítmények). 

A tanulmány szerkesztõje többek kö-
zött a 2. táblázatban foglalta össze az
1999-ben meglévõ közjóléti létesítmé-
nyeket. A felmérés során az 1980 elõtt
üzembe helyezett közjóléti létesítmé-
nyek elkülönítésre kerültek, számuk
752 volt. Ez azt jelenti, hogy az 1980 és
1999 közötti, közjóléti problémáktól
(források beszûkülése, nehézkes fenn-
tartás, kiterjedt rongálás) sem mentes
idõszakban összességében 246 új köz-
jóléti létesítmény létesült.

A közjóléti létesítmények gyarapo-
dásával, a támogatási források elszámo-
lásához kapcsolódóan az erdészeti
igazgatás és az állami erdõgazdálkodók
saját közjóléti nyilvántartásokat vezet-
tek. Eltérõ tartalmuk és szerkezetük
miatt ezekbõl csak megközelítõ pontos-
ságú országos adatokat lehetett nyerni.
Az erdõgazdálkodói közjóléti nyilván-
tartások közül a Pilisi Állami Parkerdõ-
gazdaság úttörõ munkája kiemelkedõ.
Az erdõgazdasághoz tartozó balatonfü-
redi Zöldövezet Tervezõ Iroda 1986-
ban és 1989-ben berendezésrészletes-
ségû közjóléti nyilvántartást készített,
amelynek kódokkal ellátott nyilvántar-
tó és jelkulcs alapján ábrázolt térképi
része is volt. 

A közjóléti létesítmények és közjólé-
ti berendezések típusokba sorolása,
sorszámozása, a kódok bevezetése és
használata egyedileg azonosíthatóvá
tett minden egyes közjóléti berende-
zést, megteremtve ezzel a késõbbiek-
ben bevezetett digitalizált nyilvántartás
megvalósításának lehetõségét. 

A pilisi közjóléti nyilvántartási rend-
szerre alapozva az Állami Erdészeti Szol-
gálat (a továbbiakban: ÁESZ) igazgatósá-
gai 1999-ben teljes körû közjóléti felmé-
rést készítettek, amelyet az ÁESZ Köz-
pont által 2001-ben kiadott Kitöltési Út-
mutató alapján, országosan egységes for-
mátumban (MS Excel táblázatba) rögzí-
tettek. A táblázatokban gyûjtött adatok
alapján 2002-ben az országban 1455 köz-
jóléti létesítmény volt (3. táblázat).

Az erdészeti igazgatás (ÁESZ) által
vezetett egységes, Excel-táblás közjó-
léti nyilvántartást évenként egyszer
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2. táblázat. A közjóléti létesítmények csoportosítása tájegységek szerint

(Mértékegység: db)

3. táblázat. Közjóléti létesítmények száma 2002-ben
Mértékegység: db

Forrás: Solymosi, 1999

Forrás: ÁESZ 
Megjegyzés: a hasonló korból származó létesítményadatok (2. és 3. táblázat) közötti je-
lentõs eltérés a közjólétilétesítmény-típusok különbözõ meghatározásából adódik. 
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frissítették és pontosították. A frissített
adatok alapján a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium (a to-
vábbiakban: FVM) Erdészeti Hivatala
részére évenként készült országos
összesítés. 

Az akkori nyilvántartási rendszer
mûködtetése során rövid idõn belül
számos nehézség adódott  – többek
között a nehézkes adatbevitel és adat-
követés, a körülményes áttekinthetõ-
ség, a könnyû hibázási lehetõség, a
térképi ábrázolás hiánya –, ami a köz-
jóléti nyilvántartási rendszer fejleszté-
sét sürgette. 

Az FVM Erdészeti Hivatal kezdemé-
nyezésére az ÁESZ Térségfejlesztési és
Zöldövezet Tervezõ Irodája 2003-ban
kidolgozta a térinformatikára alapozott
erdészeti közjóléti nyilvántartási rend-
szert, amelyet az erdészeti ágazatban
akkor egyre jobban elterjedõ DigiTerra
Map szoftver háttértámogatásával lehe-
tett mûködtetni. Az új rendszer inputja
az Excel-táblákban szereplõ felmérési
adatok egységesítésével, kiegészítésé-
vel állt elõ, amelyet az ÁESZ Igazgató-
ságok tovább pontosítottak, illetve tér-
képi tartalommal bõvítettek. Az elsõ tér-
informatikai alapú nyilvántartási rend-
szer használatát 2005-tõl vezették be az
erdészeti igazgatásba. 

A változások követését, az adattartal-
mak pontosítását az igazgatóságok saját
adatbázisaikban többé-kevésbé folya-
matosan végezték, a nagy felbontású
digitális erdõtérképek megjelenésével a
közjóléti létesítmények helyzetének
ábrázolása is egyre pontosabbá vált. 

A közjóléti támogatási lehetõségek
változásai miatt 2008-ban a közjóléti
nyilvántartás átfogó aktualizálására, a
közjólétilétesítmény-típusok módosítá-
sára és meghatározására, a nyilvántar-
tandó közjóléti berendezések körének
újragondolására volt szükség. A Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pont Erdészeti Igazgatóság által 2010-
ben kiadott Útmutató alapján a területi
erdészeti igazgatóságok elkezdték a
részletes idõszerûsítést, a teljes körû tér-
informatikai feldolgozást. 

A közel három évig tartó munka
eredményeként 2012 végére 1850 köz-
jóléti létesítményt tartalmazott a nyil-
vántartás (4. táblázat). Az egyre ponto-
sabbá váló térképi ábrázolás alapján a
közjóléti létesítmények elhelyezkedése,
lényegesebb adatai felkerültek a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a
továbbiakban: NÉBIH) Erdészeti Igaz-
gatóság online térképére, az ún. Erdõ-
térképre. 

Közjóléti nyilvántartás 
napjainkban

Az ágazati jogszabályainkban rögzített
közjóléti tartalmak, továbbá az elsõ uni-
ós – Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) –
közjóléti támogatási rendelet [66/2013.
VII. 29.) VM-rendelet] megjelenése
miatt rövid idõn belül a közjóléti nyil-
vántartási rendszer ismételt megújítása
vált szükségessé. 

Ennek elsõ, fõ mozzanatát jelentette
a létesítmény- és berendezéstípusok új
jogszabályi elõírásokhoz való igazítása.
Mivel ezentúl a közjóléti nyilvántartás
kizárólag az erdõtervezett területen ta-
lálható közjóléti létesítményeket tartal-
mazhatja, amelyek a törvény erejénél
fogva ingyenesen használhatók, elen-
gedhetetlen volt a közjóléti létesítmé-
nyek körének módosítása.

Miután a közjóléti nyilvántartás az Or-
szágos Erdõállomány Adattár (a továb-
biakban: Adattár) része, további felada-
tot adott az Adattárat kezelõ Erdészeti
Szakigazgatási Információs Rendszer (a
továbbiakban: ESZIR) fejlesztése. 

Ennek köszönhetõen megvalósult a
közjóléti adatok befogadásának lehetõ-
sége, továbbá az Adattár többi adatával
való közvetlen kapcsolat kialakítása. A
rögzített információkat automatizált el-
lenõrzések figyelik, ezáltal a közjóléti
nyilvántartás vezetésében gyakorlatilag
lehetetlen hibázni. 

Az ESZIR és a kapcsolódó eljárás-
rend biztosítja, hogy az erdészeti ha-
tóság a közjóléti nyilvántartási rend-
szert naprakészen tarthassa, az ada-
tokból kimutatásokat készíthessen és
a közjóléti információkat az erdészeti
térképen ábrázolhassa. Ezzel a koráb-
biaknál lényegesen nagyobb alkalma-
zási és használhatósági lehetõség vált
elérhetõvé. További igazgatást érintõ
belsõ fejlesztést jelentett a nyilvántar-
tási rendszer hatósági munkát segítõ
funkciókkal (pl. ügykezelés, a változ-
tatások naplózása, lekérdezések, ha-
tósági bizonyítvány készítése) történõ
bõvítése. 

A közjóléti adatok befogadására fel-
készített ESZIR-be a közjóléti létesítmé-
nyeket, azok megvalósítási idejének fi-

4. táblázat. Közjóléti létesítmények száma 2012-ben
(Mértékegység: db)

Forrás: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
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gyelembevételével, két módon töltöt-
tük, illetve töltjük fel:

– egyszeri feltöltés a régi közjóléti lé-
tesítmények (2013. október 15. elõtt
megvalósított) esetén és

– folyamatos feltöltés az új közjóléti
létesítmények (2013. október 15. után
megvalósított) esetén. 

A régi közjóléti létesítményeket adat-
bekérés alapján, egyszeri munka kere-
tén belül, központilag rögzítettük. A
közjóléti létesítmények kezelõinek
több mint fele felkérés alapján egységes

formátumú bejelentõ lapon közölte a
régi közjóléti létesítmények idõszerû
adatait. Ez a meglévõ közjóléti létesít-
mények közel 90%-át érintette, a többi
régi közjóléti létesítményt a rendelke-
zésre álló adatok alapján rögzítettük. Az
1973 régi közjóléti létesítmény rögzíté-
se 2015 szeptemberében fejezõdött be.

Az új közjóléti létesítmények és vál-
tozásaik rögzítését a közjóléti kezelõ
bejelentése alapján a kormányhivatalok
Földmûvelésügyi és Erdõgazdálkodási
Fõosztályai folyamatosan végzik.

Az ESZIR-ben elvégzett összes rögzíté-
si munka eredményeként a 2015. decem-
ber 31-i állapot szerint közjóléti nyilván-
tartásunkban 2461 érvényes közjóléti lé-
tesítmény szerepelt. Típusonkénti meg-
oszlásukat az 5. táblázat tartalmazza.

A 2461 közjóléti létesítményt össze-
sen 23 268 közjóléti berendezés alkotja.
Ezek közül a lényegesebb berendezés-
típusok és azok mennyisége:

– pad 3 938 db
– erdei bútorgarnitúra 5 084 db
– tûzrakó hely 1 482 db
– tájékoztatótábla 5 004 db
– erdei kilátó 221 db
– védõház 677 db
– erdei játszószer 440 db
– forrásfoglalás 633 db
Az összes közjóléti létesítmény közül

az EMVA-ból támogatottak fontosabb
adatait a 6. táblázat tartalmazza. Az
1973 régi közjóléti létesítmény figye-
lembevételével megállapítható, hogy
2013. október 15. és 2015. december
31. között összesen 72 olyan új létesít-
mény készült, amit a közjóléti kezelõk
saját forrásból, vagy nem EMVA-ból
származó támogatásból létesítettek. 

Végezetül fontosnak tartjuk kiemelni
azt, hogy a közjóléti nyilvántartásban
szereplõ adatokat bejelentés alapján
rögzítjük, ezért a naprakészség megõr-
zése érdekében ezúton is kérjük keze-
lõiket, hogy a létesítményeikben bekö-
vetkezett változásokat folyamatosan je-
lentsék be a NÉBIH honlapjáról letölt-
hetõ bejelentõlapok használatával. 

Az internetes felületen a közjóléti léte-
sítmények és közjóléti berendezések tí-
pusai, azok rövid leírása is megtalálható. 

A közjóléti nyilvántartásban szereplõ
valamennyi erdei közjóléti létesítmény
elérhetõ a szabadon böngészhetõ hon-
lapunkon található nyilvános erdõtér-
képünkön, a Közjóléti létesítmények fe-
lületek, rétegek kiválasztását követõen.
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5. táblázat. Közjóléti létesítmények fontosabb adatai (2015. december 31.)

Forrás: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság

6. táblázat. Az EMVA-ból támogatott közjóléti létesítmények fontosabb adatai 
(2015. december 31.)

Forrás: NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
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