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A „rendezetlenség” fogalmába úgy
zúdítjuk bele a magánerdõ-gazdál-
kodás minden búját-baját, mintha
az egyszerre volna gondjaink forrá-
sa és a gond is maga. Ok és okozat
is tehát egyszerre, attól függõen,
hogy minek szeretnénk látni ép-
pen. Nekünk, a cikk szerzõinek
nincs kétségünk abban, hogy a je-
lenség egyike a legégetõbb erdé-
szetpolitikai kérdéseknek, ezért is
foglalkoztunk vele behatóan az el-
múlt években, és ezért is tartjuk
fontosnak tisztázni az alábbi kérdé-
seket.

A dolog lényegét az az ártalmatlan-
nak tûnõ probléma alkotja, hogy az er-
dõterület egy részén a tulajdonosok
nem rendelkeztek erdõgazdálkodó ki-
jelölésérõl, vagy legalábbis az erdészeti
hatósághoz nem jelentettek be ilyet, és
így az erdõterület gazdálkodása „rende-
zetlen”-nek minõsül. Úgy is mondhat-
juk, hogy erdõgazdálkodó nélküli terü-
letek alakultak ki. Márpedig „(bejelen-
tett) erdõgazdálkodó” nélkül nincs jog-
szerû gazdálkodás, ami felveti az erdõk
elhanyagolásának és leromlásának ve-
szélyét, és kétségessé válik az érintett
erdõterületre vonatkozó szabályok ér-
vényesíthetõsége is. Ha pedig azt is tud-
juk, hogy ez az állapot 2007 végén 216
ezer hektár erdõgazdálkodási célú terü-
letet érintett, korábban pedig a 300-400
ezer hektárt is elérte, akkor mindezek
alapján megérthetjük, hogy milyen
nagy jelentõségû témáról van szó.

A legelõször felmerülõ kérdés nyil-
ván az, hogy milyen okok húzódnak a
jelenség hátterében, és hogy hogyan
szorítható vissza a jelenleginél lényege-
sen alacsonyabb, elfogadható szintre?
Ennek megválaszolása érdekében szá-
mos vizsgálatot végeztünk, amelyek so-
rán tényadatokat vizsgáltunk, összeha-
sonlítva a rendezett és a rendezetlen
magántulajdonú területeket.

Az általunk felállított hipotézis –
összhangban a szakmai közbeszéd
megállapításaival – arra alapult, hogy az
erdõtulajdonosok nem ismerik sem az
erdeikben rejlõ reális lehetõségeiket,
sem a jogszabályi kötelezettségeiket. Ez
az általános tájékozatlanság együtt jár
az egy tulajdonosra jutó kis tulajdon-
nagyságból fakadó érdektelenséggel,

és a földrészletenkénti nagy tulajdonosi
létszám okozta döntésképtelenséggel.
Mindezeken felül a hatósági követelmé-
nyek teljesítése és az induló költségek
elõteremtése is megterheli a folyamatot,
bár ezt a tényezõt mi csak egyes esetek-
ben tekintjük számottevõ akadálynak, a
modellbe azért került bele, mert gyak-
ran hangzik el hivatkozási alapként. (1.
ábra)

A fentiek alapján a hipotézist tesztel-
tük a tulajdonos és az erdõtulajdon te-
kintetében is, ez utóbbit az erdõállo-
mány jellemzõi és a tulajdonszerkezet
szempontjából egyaránt.

A vizsgált adatok alapján visszaiga-
zolható volt, hogy az állományok idõ-
sebb kora – és az ezzel járó fahasznála-
ti lehetõségek – különösen az egyes ré-
giókban gazdaságilag jelentõs fafajok
(pl. dombvidéki tölgyesek és sík vidéki
akácosok) kisebb mértékben rendezet-
lenek.

A rendezetlen erdõterületeken kimu-
tathatóan magasabb a kis méretû (<1
ha) földrészletek aránya, és ez alapján
feltételezhetjük, hogy ennek a jellem-
zõnek van hatása a rendezetlenség ki-
alakulására, azonban éppen a kis terü-
let miatt a rendezetlenség jelenségének
egésze szempontjából ez a tényezõ
nem számottevõ. Nem találtunk viszont
különbséget a tulajdonosok életkora, il-
letve lakhelye (helyben vagy távol la-
kó) tekintetében a rendezetlen és a ren-
dezett gazdálkodójú területek között.

A földrészleten belüli tulajdonosi lét-
szám az egyik leggyakrabban megjelölt
oka a gazdálkodás megszervezési ne-

hézségeinek. Azt kellett azonban lát-
nunk, hogy a vizsgált erdõterületen az
1/1-es tulajdonosú földrészletek darab-
szám szerinti aránya az erdõgazdálko-
dóval nem rendelkezõ esetekben ma-
gasabb volt, mint a rendezett gazdálko-
dójúakon. Becsléseink szerint a rende-
zetlen gazdálkodójú erdõterület akár
egynegyede is 1/1-es tulajdonban lehet.

Az osztatlan közös tulajdonú erdõte-
rületet aszerint vizsgáltuk, hogy mekko-
ra részét teszik ki azok a földrészletek,
ahol a fél hektárnál nagyobb tulajdoni il-
letõséggel rendelkezõ tulajdonosok sza-
vazataránya legalább 50%-nyi, és ezzel
képesek lennének erdõgazdálkodót ki-
jelölni. Megítélésünk szerint a 0,5 ha ele-
gendõen nagy terület és vagyoni érték
ahhoz, hogy a tulajdonos érdekelt le-
gyen annak sorsában, és ha érdektelen
magatartást tanúsít is, az nem a tulajdon
jelentéktelenségére vezethetõ vissza.
Ebben a tekintetben egyértelmûen
rosszabb adottságokat találhatunk a ren-
dezetlen területeken, azaz a fél hektár-
nál nagyobb tulajdoni illetõséggel bíró
tulajdonosok kisebb részén érik el az
50%-os döntésképességi határt, mint a
gazdálkodóval rendelkezõ területeken.

Összegezésül szeretnénk kiemelni,
hogy bár az adatok elemzése megerõsí-
tette a közszájon forgó szélsõséges ese-
tek létét, amelyekben az irreálisan kis
földrészletek, tulajdonok, tulajdoni ille-
tõségek és elérhetetlen tulajdonosok
szerepelnek, ugyanakkor azt is bemu-
tatja, hogy ezen esetek kiterjedése nem
indokolja a probléma tapasztalt mérté-
kû kialakulását.
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1. ábra A gazdálkodó nélküli erdôterületek kialakulására vonatkozó hipotézis
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Arra szeretnénk felhívni a figyelmet,
hogy bár fontosnak tartjuk, hogy a tulaj-
donosi szerkezet javuljon – hiszen ez ké-
pezi a gazdálkodás alapját –, önmagá-
ban nem fogja megoldani a gazdálko-
dók nyilvántartásának problémáját, ez a
fenti eredményekbõl egyértelmûen ki-
derült. Ahhoz, hogy a tulajdonosok a
gazdálkodást elindítsák, segíteni kell a
magánerdõ-gazdálkodás szervezõerejé-
nek fejlõdését. Ahogy eddig is, ezt a szer-
vezõerõt ezután is a szakirányítóként és
erdészeti integrátorként dolgozó erdé-
szeti szakemberek fogják szolgáltatni,
ezért meg kell teremteni számukra a mû-
ködési feltételeket a jogszabályi és pénz-
ügyi környezet kiszámíthatóságával.

A szervezõerõ megteremtésének fon-
tosságát szemlélteti, hogy a jelenleg er-
dõgazdálkodóval nem rendelkezõ erdõ-
terület becslésünk szerint mintegy két-
harmadán a tulajdonviszonyok nem te-
hetõk egyértelmûen felelõssé a rende-
zetlen állapot kialakulásáért. (2. ábra) 

Mivel a jelenlegi tulajdoni szerkezet
helyrehozatalára egyelõre nem látunk
sem politikai szándékot, sem megfelelõ

intézményeket, sem pedig pénzügyi
hátteret, fontosnak tartjuk, hogy a szer-
vezõerõ megteremtésének részeként
rendezõdjön az erdõbirtokossági társu-
latok gazdálkodása is. Ez a gazdálkodá-
si forma ugyanis a többi lehetõséghez
képest jogi, számviteli és adminisztráci-
ós szempontból lényegesen komplikál-
tabb, ami mellé semmilyen speciális
elõnyöket nem szolgáltat. Ilyen körül-
mények között fennáll a veszélye an-
nak, hogy az erdõbirtokossági társula-
tok fel fognak bomlani, és a rossz tulaj-
doni szerkezetû és rendezetlen gazdál-
kodójú erdõterületek tovább fognak
növekedni.

A gazdálkodók nyilvántartásának
problémái az elõbbi fundamentálisnak
is nevezhetõ tényezõi: a tulajdoni szer-
kezet és a szervezõerõ mellett magát a
nyilvántartást, és annak értelmét adó
hatósági ellenõrzést is modernizálni
kell. A hatósági felügyeletnek nem le-
het célja, hogy a tulajdonosok erdõva-
gyonukkal való gazdálkodását szabá-
lyozza, mert – legyen az bármennyire
pazarló vagy célszerûtlen – magánügy.

Sokkal inkább arra van szükség, hogy
egyértelmûen definiált közérdekek ér-
dekében lépjen fel, amelyek teljesítésé-
nek a bejelentett erdõgazdálkodó mel-
lett az erdõtulajdonos és maga az erdõ-
tulajdon is biztosítéka kell, hogy le-
gyen. Ilyen módon kisebb lenne az el-
lenõrzés mélysége és részletessége, de
nõne az erélye, miközben az erdõgaz-
dálkodói bejegyzésnek, illetve annak
hiányának a jelentõsége csökkenne. 

A rendezetlenség jelensége – függet-
lenül a tényleges tartalmi jelentéstõl, és
a mögötte levõ valós problémától –
óriási presztízsveszteséget okoz a ma-
gyar erdõgazdálkodás egészének. Az
erdészeti hatóságról azt a képet alakítja
ki, hogy képtelen a jogszabályi elõírá-
soknak érvényt szerezni, és ezzel a ha-
tósági alapfunkcióját nem látja el. A ma-
gánerdõ-gazdálkodásról, már az 1990-
es években történt újjászületésétõl fog-
va élõ negatív érzéseknek a rendezet-
lenség mint tény és mint kifejezés egy-
aránt újabb megerõsítést ad.

Ez az általános hírnévrombolás jól
kommunikálható, meggyõzõ és – a je-
len állapotok szerint – valós hivatkozá-
si alapot nyújt azoknak, akik szerint az
egész magyar erdõgazdálkodás felfogá-
sa, gyakorlata és hagyománya nem felel
meg a 21. század elvárásainak. Ez pedig
végül az állami tulajdonú erdõkkel való
gazdálkodás kérdését is érinti.

Mindezek alapján egyértelmû, hogy
a rendezetlen állapot megszüntetése az
erdõgazdálkodási ágazat egészének ér-
deke.

2. ábra A rendezetlen gazdálkodójú erdôterületek csoportosítása
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