
Önkormányzati erdõk

Alapítványi erdõk

Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos
formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi szemé-
lyek a legtöbb esetben meghatározták a vagyon jövedelmének felhasz-
nálási módját, célját. Ezek általában jótékonysági, neveltetési vagy egy-
házi célokra szolgáltak. Az alapítványok (amelyek már az ókori Róma
idejében is ismert jogi kategóriának számítottak) Magyarországon elsõ-
sorban 1782 után szaporodtak meg, amikor II. József a férfi és nõi szer-
zetesrendek zömének mûködését betiltotta, s azok vagyonának közcélú
felhasználását rendelte el. Az alapítványi birtokok feletti felügyelet jo-
gát aztán az uralkodó magának tartotta fenn, ezért az alapítványi erdõ-
ket érintõ rendelkezések közvetlenül az Udvartól, illetve az udvari kan-
celláriától származtak. Az 1867. évi kiegyezés után az iskola- és vallás-
alapítványi birtokok a vallás- és közoktatásügyi miniszter felügyelete
alatt mûködtek, de tartoztak alapítványi erdõk a honvédelmi- és a bel-
ügyminiszterhez is.

Az 1879. évi erdõtörvény alapján az alapítványi erdõket a kötött for-
galmú birtokokra elõírt üzemtervezési kötelezettség mellett kellett ke-
zelni. A nagyobb alapítványi uradalmak – itt elsõsorban a Magyar Kato-
likus Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó más
alapítványok erdõbirtokára gondolunk – önálló, jórészt azonban a mezõ-
gazdasági jószágigazgatósággal összefüggõ erdészeti szervezeteket alakí-
tottak ki. Tudunk azonban néhány kisebb magánalapítványról is, ame-
lyek erdejét állami kezelésbe adták. Példának említjük meg a zalaerdõdi
„közös iskolaalap” 20 kh (11,5 ha) erdejét, amelyet a tapolcai állami er-
dõgondnokság (majd erdõhivatal) kezelt. 

1915-ben az alapítványi (magán- és köz-) erdõk összes területe
98.849 ha volt, amely az erdõterület 2,1 %-át jelentett.

Az elsõ világháború után, 1928-ban ez a szám 22.400 ha-ra (1,9 %)
módosult. Az abszolút és százalékos adat ugyan változott, de nem a
trianoni erdõterület-csökkenés (84 % feletti!) mértékben. Az erdõterü-
let ebben a birtokkategóriában történõ két világháború közötti megkét-
szerezõdését jórészt a „Magyar Nemzeti Múzeum gróf Apponyi Sán-
dor Alapítványi Uradalmá”-nak köszönhettek, amit ekkor létesítettek.
Ugyanakkor megjegyezzük, hogy az alapítványi erdõk kiterjedése
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1938-ban alig maradt el az államiaktól (kincsáraktól), az ugyanis csak
4,6 %-ot tett ki. Így az alapítványi uradalmaik erdészeti jelentõsége
nem elhanyagolható.

Egyházi tulajdonú erdõk

A múltban ebbe a kategóriába nagyon különbözõ eredetû és -kiterjedé-
sû erdõbirtokok tartoztak. Hiszen az egykor, még a középkori birtoka-
dományozások alkalmával a katolikus egyház tulajdonába jutott erdõ-
ségek csakúgy ebben a csoportba kerültek, mint a XIX. század közepén
végrehajtott úrbérrendezés során, netalán ugyanezen század végén, szá-
zadunk elején az arányosításokkor az egyháznak, illetve egyházi sze-
mélyeknek adott – rendszerint kisebb kiterjedésû – erdõk. Az 1879. évi
erdõtörvény alapján mind az egyházi személyek, mind az egyházi tes-
tületek erdeit üzemtervek alapján kellett kezelni. A nagyobb egyházi tu-
lajdonú erdõkben önálló erdészeti igazgatást építettek ki, míg az egyhá-
zi személyek (papok, kántorok, tanítók) 1-2 hektárnyi erdejét a községi
vagy közbirtokossági erdõkkel együtt kezelték – többnyire állami erdõ-
kezelést igénybe véve.

1915-ben egyházi erdõ kategóriába 479.875 hektár esett, ami az
összes erdõterület 10,1 %-át jelentette. Néhány vármegyében, például a
nagy kiterjedésû Biharban, az erdõk zöme (61,52 %-a) egyházi tulaj-
donban volt.

Az elsõ világháború után az egyházi erdõk országos aránya nõtt, mi-
vel 1928-ban 13,4 %-ot (156.800 ha), 1938-ban pedig 13,6 %-ot (161.700
ha) tett ki.

Az egyházi tulajdonban lévõ erdõkkel kapcsolatban utalnunk kell ar-
ra, hogy az egyházi személyek erdei csak kisebb, kimondottan személyi
faszükséglet kielégítésére voltak alkalmasak. A nagyobb egyházi birto-
kok erdejében már valóban gazdálkodás folyt. Az egyházi hivatalok in-
tézmények természetbeni faszükségletének biztosításán túl tehát gazda-
sági, pénzügyi eredményeket kívántak elérni. A valódi, tõkés gazdálko-
dást folytató üzemekbõl ezek a birtokok azonban mégis különböztek. Itt
ugyanis a nyereséget nem célként, hanem eszközként tekintették; az
egyház vállalt társadalmi feladatainak teljesítése érdekében történt a
gazdálkodás. Ebbõl adódik, hogy az egyházi birtokok erdõgazdálkodá-
sa, fõleg pedig igazgatása, pénzfelhasználása elsõsorban az alapítványi
erdõkkel mutatott rokonságot. 
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Legelõtársulatok erdei

Ezen társulati erdõk alapját tulajdonképpen a jobbágyfelszabadítás utáni
úrbéri rendezés során kapott, ráadásul legelõilletõségként kapott erdõk-
nél kell keresnünk. Mivel az egykori földesúr birtokában nem volt ele-
gendõ, a korábbi legeltetési haszonélvezetnek megfelelõ kiterjedésû le-
gelõ, a volt jobbágyoknak legelõk helyett erdõket is juttattak. Az elkülö-
nítést szabályozó rendeletek itt természetesen nem írták elõ az erdõk
fenntartását, csak azt, hogy a volt úrbéreseknek (jobbágyoknak) a lege-
lõ (erdõ) közös tulajdonuk. Igen ám, de az 1879. évi erdõtörvény hatá-
lya minden olyan területre kiterjedt, amelyik a kataszteri nyilvántartás
szerint az erdõ mûvelési ágban szerepelt. Így az addig ki nem irtott lege-
lõilletõségként kapott erdõkre is – mint közös tulajdonú erdõkre – üzem-
terveket kellett készíteni, és megvalósítani a szakszerû gazdálkodást.
Ekkor a közös legelõt használó volt jobbágyok több helyen panasszal él-
tek: õk legelõként kapták az erdõt, tehát ott legeltetni, nem pedig erdõ-
gazdálkodást folytatni akarnak. Ezt a földmûvelésügyi miniszter – némi
huza-vona után – méltányolta, és engedélyezte a legelõilletõségként ka-
pott erdõk kiirtását. A megmaradó erdõkben viszont a közös legelõ(er-
dõ)tulajdonosoknak a többi kötött erdõbirtoknak megfelelõ gazdálko-
dást kellett folytatni.

A legelõtársulatokat jogi személlyé az 1913. évi X. törvénycikk alap-
ján szervezték. Névjegyzéket (a birtokarány feltüntetésével) kellett
összeállítanunk és szervezeti szabályt alkotniuk. Ez utóbbiban nemcsak
a legeltetéssel, hanem az esetleges erdõgazdálkodással összefüggõ kér-
déseket is rendezniük kellett. 

Az elsõ világháború után az ország erdõs területeinek elvesztésével
természetesen csökkent az erdõvel rendelkezõ legelõtársulatok száma.
Ugyanakkor azonban az 1923. évi XIX. tc., az alföldfásítási törvény
alapján az alföldi társulatok birtokára a legtöbb helyen elõírták a kötele-
zõ fásítást. Sõt a törvény végrehajtása során az erdõigazgatóságok a fá-
sításokat kijelölõ erdészeket kimondottan ösztönözték arra, hogy a kö-
zösségek, így például a legelõtársulatok tulajdonában lévõ birtokokon
jelöljenek ki faültetésre helyeket. Azt gondolták ugyanis, hogy a közös
legelõkön létesített fásítások jó például szolgálnak a magángazdák
számára. Ráadásul mindez egyezett a legelõk javításának, a korszerû le-
gelõgazdálkodásnak az elveivel. Így a legelõtársulatok mintegy az alföl-
di fásítások egyik letéteményesei lettek.
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Ezt a szerepüket 1945 után is részben megõrizték. A legeltetési társu-
latok (bizottságok) ugyanis egészen az 1960-as évekig, a téeszekbe tör-
ténõ beolvadásukig megtarthatták erdejüket, fásításukat.

A legeltetési társulatok erdõterületérõl külön kimutatások nem ké-
szültek. Ezeket az országos statisztikákban a közbirtokossági, majd er-
dõbirtokossági társulatokkal együtt tartották nyilván. A fásításokat meg
egyébként sem lehetett külön felvenni, mert azok nem kerültek erdõ mû-
velési ágba.

A Földmûvelésügyi Minisztérium Erdészeti Hivatala 1997 nyarán ha-
tározott az „Önkormányzati erdõk” címû kiadvány összeállításáról. Az
önkormányzatok ugyanis felvetették: kapják vissza az egykori községi,
városi erdejüket. Tették úgy, hogy azokról elég kevés fogalommal bírtak.
Az említett hivatal tehát felvilágosításba kezdett. Ebbõl a munkából ne-
kem „az egyéb tulajdonú erdõk helyzetét, jogi alapjait” kellett – törté-
nelmi távlattal – kidolgozni. A fenti három birtokkategóriát készítettem
el, amikor a kiadvány ügye lehanyatlott, majd feledésbe merült.
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2. számú melléklet
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