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A MAGYAR ERDÖBIRTOKOSSÁGI ERDŐK TÖRTÉNETÉBŐLX 

Dr. Csőre Pál - Dr.Kollwentz Ödön

A közös erdőhasználat

Magyarországon a hagyományos földközösségi gazdálkodásból a középkorban elő
ször a szántóterület vá lt k i. A legelő és az erdő többnyire még évszázadokig 
a közös gazdálkodás keretei között maradt. Bár kétségtelen, hogy igy volt ez 
a legtöbb esetben, mégis akadt szép számmal e ttő l eltérő helyzet is . Hasonló 
vo lt a helyzet egész Európában. Mivel az erdőgazdálkodás kezdetben teljesen 
szabályozatlan, az erdőket sok helyen túlságosan és rendszertelenül vették 
igénybe legeltetés és fakitermelés cé ljára . Csak azokon a helyeken volt ez 
a ló l k ivé te l, ahol egy egész erdő egy földbirtokos kizárólagos birtokában volt. 
Az erdő használatában ilyen esetekben is  osztozott a falusiakkal /jobbágyokkal/.

A tulajdonjog ekkor még nem alakult ki úgy, mint azt a római jog megalkotta, 
és amint az a többi európai jogrendszerben is  átvételre került. Ekkor a hang
súly még a birtokláson vo lt /az oklevelekben "possidere - possessio" szavak
kal találkozunk és csak elvétve akad "proprietas"/.

A lo . század végén, a 11. század elején telepedtek le a magyarok és ebben az 
időben történt meg az államalapitás. A letelepedett törzsek birtokba vették 
korábbi tartózkodási helyüket. Azok a területek, amelyek nem kerültek ilyen 
módon birtokba, a k irá ly  rendelkezésére á lltak . Ez volt a helyzet Nyugat-Euró- 
pában is  a Frank Birodalom ideje óta. A királyok ezekből terjedelmes részeket 
ajándékoztak eleinte az egyházaknak, később a hadi érdemeket szerzett nemesek
nek. Az idők folyamán tehát az adománybirtokok kerültek túlsúlyba.

A legelők és az erdők csak akkor jutottak közösségi használatba, amikor öröklés 
történt. Ilyen alkalmakkor az örökösök osztoztak ugyan a vagyontárgyakon, de az 
erdő a legtöbb esetben osztatlan maradt. Előfordult természetesen az ellenkező
je is : néha az erdőt is  felosztották maguk között. így p l. a veszprémi káptalan 
á lta l 1265-ben kiadott okleveléből kiderült, hogy egy ilyen birtokosztás alkal
mával az erdőt is  felosztották1 Egy másik, az esztergomi káptalan á lta l

x Elhangzott az 1991.évi,Freiburgban ta rto tt IUFRO-szekcióülésen.
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1271-ben kiadott oklevélből viszont arról értesülünk, hogy egy nemzetség
birtokosztálya alkalmával az erdők közös használatban maradtak, kivéve az

2
irtásokat /"exceptis purgationibus"/. Az előbbi eset vo lt a ritkább.

Ezektől az "osztály"-októl függetlenül a birtok területén belül a falvak is  
közösen használták erdejüket. A földbirtokos engedélyezte ezt a jobbágyoknak. 
Ez és általában az összes használat e leinte szabályozatlan vo lt. A népesség 
szaporodása és a faanyag irán ti kereslet növekedése következtében az erdők 
állapota leromlott. A 16. század óta vannak adataink arra nézve, hogy a föld
birtokosok a romlást felismerték. Ez a felismerés vezetett arra, hogy az erdő
ket kezdték védeni és a használatikat szabályozni. Ahol ezt a szabályozást 
Írásba foglalták és ezek az Írások korunkra megmaradtak, értesülünk róla,hogy 
milyen állapotban voltak akkor az erdők és hogyan igyekeztek a bajokat orvo
solni. A szabályozásra annál inkább is  szükség vo lt, mivel gyakran idegenek is 
használták az erdőt: fákat döntöttek, állatokat hajtottak az erdőbe legeln i, 
stb. A vonatkozó szabályozások hangoztatják, hogy az eddigi gazdálkodást nem 
lehet tovább fo lyta tn i, mert különben az erdők teljesen tönkre mennek.Ezért 
elsősorban az erdőket gondosan őrizni k e ll. Erre a célra erdészeket, erdőörö- 
ket, bírákat, ispánokat vagy felvigyázókat alkalmaznak. A "rendtartásokéban 
ezeknek a személyeknek a javadalmazását is  meghatározzák. A javadalmazás rész
ben pénzbeli, részben természetbeni. Utóbbiak nemcsak a közösségi erdőkben d i
vatoztak, hanem úgyszólván mindenütt egészen a jelenig .

A rendtartások általában szigorú korlátozásokat tartalmaznak a favágásra, b ir 
tokosra és parasztokra egyaránt. Természetesen - bár bevezetőben kereken t i 
lalomról van szó - nem je len ti azt, hogy az érdekeltek faszükségletét nem le 
hetne a közös erdőből k ie lég íten i. Ebben a tekintetben azonban szükség van 
egyrészt arra, hogy az erdőbiró tudtával és az á lta la  k ije lö lt  helyen történ
jék a kitermelés, másrészt pedig, hogy ez szigorúan csak a saját szükségletre 
történhet. Az eladást majdnem mindenütt megtiltják. Ugyancsak kizárják a kül
sőket a fahasználatból. Erre k e ll az erdőőröknek nagyon vigyázni, de ha mégis 
történne ille tékte len  fakitermelés, akkor ez esetre az erdőőrök bírságolási és 
gyakran zálogolási joggal is  fe l vannak ruházva. A birság mértékének megálla
pításánál döntő sú llya l esik latbai az ismétlődés, amelynél rendszerint erős 
progressziót alkalmaznak. A zálogoülás a t i l t o t t  favágást végző szerszámának, 
esetleg szá llító  eszközének elvételében á l l .
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Az erdei legeltetés és makkoltatás ebben a korban talán a legjelentősebb er- 
dőhasznositási mód vo lt. A rendtartások ezt is  szabályozzák. Fontos szempont 
az erdőégések meggátlása. Ebben az időben még előfordult erdő szándékos fel- 
gyujtása szántón-terület nyerése érdekében is . Természetesen az erdei tűzra
kások is  nagy veszélyt jelentettek.

Érdemes i t t  k itérn i a pazdicsi közbirtokosok erdőrendtartásának részleteire.
Ez a rendtartás a Zemplén megyei községben a 17. század közepén készült. A 
rendtartásban a pazdicsi jószág földesurai mindenkinek tudtára adják, hogy 
makktermő erdeiket és egyéb jószágaikat a következő rend szerint őriztetik és 
kezeltetik:

Termőfákat, vagyis tölgy-, alma-, mogyoró- és körtefákat a parasztok csak 
az erdőbiró engedélyével vághatnak akár tűzi-, akár épületfának. Ha valaki 
ilyen engedély nélkül vágna fá t, akkor első esetben egy, második esetben kettő, 
további ismétlődés esetén tizenkét forintra bírságolja az erdőbiró.

- Ha a nemes közbirtokosok saját szükségletükre termeltetnek fá t, ők is  tartoz
nak errő l az erdőbirót értesíten i.

- Az erdőbiró tartson minden faluban megbízható kerülőket, akik kiadják az er
dőben a megfelelő fát annak, aki erre engedélyt kapott.

- Az erdőbiró, vagy megbízható embere vizsgálja meg a falusiak udvarát, nin- 
csen-e ott engedély nélkül kitermelt faanyag.

- Előfordul, hogy parasztok, vagy idegenek égetik az erdőt. Akit ezen ra jta 
kapnak a kerülők, bírságolják meg tizenkét fo rintra.

- Nem szabad ott erdőt ir tan i, ahol termő fák vannak és hasonlóképpen tilo s  
az irtáson meghagyott termő fa kivágása. I t t  is  tizenkét forint a birság.

- Ha paraszt télen marhájának termő fá t vágna, a kerülő hajtsa be a marhát,az 
erdőbiró pedig bírságolja meg a parasztot.

- Ugyancsak szigorúan t ilto ttá k  azt, ha valaki bottal verné le a fáról a mak
kot és feletetné marhájával vagy hazahordaná.
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- Szigorúan tilalmazták a faanyagnak idegenek részére való eladását.

- Az erdőbirónak viszont kötelessége, hogy a makkoltatást tizedért értéke
sítse.

- Aki titokban makkoltat, annak marháját be k e ll hajtani,és ezen fe lü l meg 
is kell bírságolni.

- Idegenek, más falubeliek makkoltatása, favágása t i lo s , a tilalom ellen 
vétőket meg ke ll büntetni.

- Ügyelni ke ll arra, hogy a kertek kerítésén ne legyen hézag. Akinél ily e t  
találnak, javíttassák ki vele.

- A tilalmasban ta lá lt  marha miatt első esetben t iz , másodszor tizenkét fo
rintot ke ll az elkövetően behajtani.

- Akik fá t, szénát, makkot lopnakT azokat a kerülők bírságolják meg.Minden 
falusi köteles a kerülőnek ebben segítségére lenni.

-  Aki marhájával hazaszalad, azt a házánál k e ll megbüntetni.

Végül a rendtartás lelkére köti az erdőbirónak és a kerülőknek, hogy mindig 
becsületesen, részrehajlás nélkül jiárjanak e l. Akit az erdőbiró igazságtala
nul megkárosít, annak loo forin tig  terjedő kártalanítást ke ll az erdőbirótól 
adni.5

Az úrbéri közbirtokosságok kialakulása

Amint az a fentiekben röviden ismertetett rendtartásból is  kivehető, a jobbá
gyok csak a földesúri erdőkben makkoltathattak, vághattak fá t, ami annak a 
következménye vo lt, hogy nekik sa já t birtokuk nem lehetett. A földesurak pe
dig néha ingyen, legtöbbször azonban bizonyos szolgáltatások /jobbágyteher 
vagy urbér/ fejében adták meg ezeket a lehetőségeket, ugyanugy, mint bizonyos 
nagyságú szántóterület használatát, továbbá legeltetési és nádlási jogot. Az 
urbér az összes szolgáltatás és munkateljesités összességét je len te tte ./ Ilye 
nek voltak a füstpénz, a kilenced, az úrbéri munka vagy robot stb./ Mária Te
rézia Úrbéri Szabályzata /Urbárium/ meghatározta a jobbágyi terhek maximumát 
és a földesur részéről adandó kedvezmények minimumát. Ettő l való eltérés csak 
a jobbágyok javára történhetett. így a jobbágyok szabad választására bizta 
azt, hogy a faizást az erre a célra k ije lö lt  területen vagy az urasági erdő 
egyéb részén kivánják-e gyakorolni.
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A francia forradalom szellemi áramlatai hazánkban csak lassan tudtak teret 
nyerni. Csak 1836-ban indul meg az urbériség rendezése, és ennek nyomán 
1848-ban a jobbágyok felszabaditása, amely lehetővé tette számukra a föld tu
lajdonjogának megszerzését. A gyakorlatban azonban az úrbéri rendezés hosszú 
folyamat vo lt, amelynek során a jobbágyok részére a fa izási, legeltetési,nád- 
lá s i jogoknak megfelelő területet k e lle tt közös tulajdonként kihasitani.Ennek 
alapja az úrbéri telek vagy úrbéri te ljes  telekállomány vo lt, amit a földes- 
ur b iztosíto tt az úrbéres részére. Ez 1 magyar hold /14oo öl/ belsőségből 
/ház, udvar, kert/ és a föld minőségétől függően 2o-6o m.hold külsőségből 
/szántó, rét/ á l l t .  Ennek használója volt a telkes gazda /egésztelkes jobbágy/. 
Voltak 1/2, 1/4 és 1/8 telkes gazdák; az ennél kisebb területet használók a há
zas zsellérek voltak. E területeknek megfelelően történt az u n. elkülönítés.

Az egésztelki állományra /te ljes úrbéri telekállomány/ legkevesebb 2 m. hold, 
de legfeljebb 8 m. hold erdőterület ju to tt. Ez csak akkor lehetett több, ha a 
jobbágy a fakitermelésen kivül még egyéb erdei munkát /pl. szénégetés/ is vég
zett.

A kihasitást az arányositási e ljárás követte, amikor is  minden úrbéres részére 
a közösből megillető arányt; a tulajdoni hányadot megállapították.

Az erdőbirtokosságok működése

Az úrbéres viszonyok megszűnése nemcsak az urasági erdők, hanem az úrbéresek 
részére ju tta to tt erdők területének csökkenését is  okozta. A földesúri erdők
nél azért, mert a rendezés anyagi következményeit erdókitermeléssel próbálták 
fedezni, a vo lt úrbéresek pedig, mint uj tulajdonosok, fe le lőtlenül vágták és 
legeltették erdeiket. Mindezeknek sok tölgyerdő esett áldozatul.

Az úrbéres erdők további pusztítását az 1879.XXXI.te.-kel /első erdőtörvény/ 
á llíto tták  meg, amely ezen erdők üzemterv szerinti kezelését rendelte e l. Az 
erdőkből befolyt jövedelmek szétosztásában történt visszaéléseket azonban ekkor 
még nem sikerü lt megállítani. Ez csak 1898-ban rendeződött le /1898.XIX. te./, 
amely az erdőközösségek magánjogi viszonyainak megtartása mellett azok hatósá
gi felügyeletét, továbbá ügyvite li szabályzat összeállitási kötelezettségét 
rendeli e l. E szerint a volt úrbéres erdőbirtokok gazdasági ügyeit az elnök, a
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tisztségviselők és a választmány a közgyűlés szótöbbséggel hozott határoza
ta alapján intézte. Az egyes birtokossági tagok arányrészei nagyságának meg
felelően rendelkeztek szavazati joggal. A tagok arányrészeiket eladhatták, 
jelzálog kölcsönnel megterhelhették, ezzel szemben a birtokosság - jogi sze
mélynek nem lévén elismerve - semminemű jogi ügyletet nem köthetett.

A volt úrbéres erdőbirtokosságok mellett még a legeltetési társulatokról is  
meg kell emlékezni. Ezeket az úrbéri rendezés folyamán legelőilletőség fe jé 
ben a volt úrbéresek tulajdonába átment közösen kezelt erdők alkották /1898.
XX.te./. Az osztatlan közös legelőkről szóló 1913.X.te. a legeltetési társu
latokká átszervezett legelóközösségek jogképességét kimondotta, tehát saját 
nevükben jogokat szerezhettek, kötelezettségeket vá lla lhattak, pert indíthat
tak és perbe voltak foghatók. Ezeknek a legeltetési társulatoknak legelő^rend- 
tartásukat erdőrendtartással ki k e lle tt egésziteniök. Az erdőközösségek gaz
dálkodásának szakmai k ite ljesü lését az erdőkről és a természetvédelemről szó
ló 1935. évi IV.te./második erdőtörvény/ biztosította. Ez a közbirtokosságok, 
a volt úrbéres erdőbirtokosságok és egyéb közös használatra kötelezett közös
ségek erdőbirtokossági társulattá való alakulását rendelte e l. A törvény rész
letesen szabályozta az erdőbirtokossági társu lattá történő alakulás módját.Az 
újonnan alakuló erdöbirtokossági társulatok részére e lő ir t  hosszadalmas e l
járásoktól az erdőtörvény közbirtokosságoknál és a volt úrbéres erdőbirtokos- 
ságoknál e ltek in tett. Ezeket, minthogy az 1898. XIX.te. rendelkezései alapján 
összeállított és jóváhagyott ügyviteli szabályzattal rendelkeztek, jogképes 
erdöbirtokossági társulatoknak elismerte. Mindössze az ügyviteli szabályzatot 
kellett az uj erdőtörvény előírásainak megfelelően kiegészíteni, és uj név
jegyzéket - az e lő irt minta szerint - összeállitaniok.

Jelentős volt az erdőtörvénynek az az intézkedése, amely szerint "a közös er
dő, valamint minden egyéb közös ingatlan és ingó vagyon tulajdona az erdőbir
tokossági társulatra száll át és a tagokat csupán a vagyonnak___ közös hasz
nálata és az ezzel járó jogok i l le t ik  meg". Az eddigi tulajdoni hányad hasz
nálati illetőséggé alakult át. A névjegyzékben a használati illetőséget tört- 
számmal fejezték k i, amelynek a nevezője a legkisebb egység, számlálója a 
használatra jogosultra eső egység mennyiségét /nagyságát/ mutatta. Ennek alap
ján állapították meg, hogy hány egység je len te tt egy szavazatot, hogy mennyi 
lehet az összes szavazatok száma, és hogy egy-egy tag használati illetősége 
hány szavazatot je len tett.
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Az erdöbirtokossági társulatok tehát az erdő tulajdonosai lettek. A tu la j
donjogot az erdöbirtokossági társulatok javára telekkönyvezték azzal,hogy 
azt a "tagok használati joga terhe li és az erdöbirtokossági társulatok ren
delkezési joga az erdő tekintetében a jelen törvény értelmében korlátozva 
van". A tulajdonostársak /használati illetőséggel birók/ telekkönyvi beté
teikből a tulajdonra való utalást törölték. Az egyes volt tulajdoni hányadok 
terheit az erdöbirtokossági társulat telekkönyvébe vezették át, feltüntetve 
azt, hogy melyik tulajdonostárs milyen nagyságú illetőségét terhelte.

Az erdöbirtokossági társulattá alakult közbirtokossági és volt úrbéres erdő
birtokossági erdők részére uj vezetőséget /elnök, erdőgazda, pénztáros,jegy
ző, választmányi tagok/ nem k e lle tt választaniok. A közgyűlések évenkint le 
galább egyszeri összehivásának kötelezettsége továbbra is  megmaradt. Az er
dőbirtokossági társulatok ügyeit az elnök és a tisztségviselők intézték, a 
társulatot a hatóságok és harmadik személyei szemben az elnök képviselte.

Az erdöbirtokossági társulatok fő bevételi forrása a faeladásból származott, 
amely tövön árveréssel, vagy tőtől elválasztva, vagy hossztolva és rakásolva, 
az elsőfokú erdőrendészeti hatóság /vármegyei mezőgazdasági bizottság, gazda
sági albizottsága, stb./ á lta l jóváhagyott erdei érték- és árszabályzat sze
r in t i eladással történt. Az árverésen általában az erdöbirtokossági tagok vet
tek részt, akik a vételárat az erdöbirtokossági társulat pénztárosának nyugta 
ellenében egyenlítették k i. Az értéken a lu li eladás és az esetleges visszaélé
sek megakadályozása végett az árverésen az erdőfelügyelő - a lehetőségéhez ké
pest - megjelent.

A tövön eladott fa kitermelése a vevő kötelessége vo lt. Az•erdőbirtokosság ve
zetősége elrendelhette, hogy egyes gazdasági tennivalót a tagok közös munkával 
végezzék e l. Ezt használati illetőségük nagysága alapján ke lle tt te lje s íten i
ük, de ez pénzzel meg vo lt váltható.

A másik bevételi forrása vo lt az erdöbirtokossági társulat vagyonát használó 
tá rsu la ti tagok á lta l fize te tt használati d i j.  A két bevételi forrásból fedez
ték a tá rsu lati kiadásokat. Amennyiben ezt a bevételek nem fedezték, és a tar
taléktőke sem á l l t  rendelkezésre, a közgyűlés határozattal a tagokra - közadók 
módján behajtható - tagsági járulékot vethetett k i. Az évvégi elszámolás alap
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ján döntött és határozott a közgyűlés a bevételi feleslegnek a tagok között 
használati illetőségük szerinti felosztásáról, továbbá a tartalékalap lé te s í
téséről .

Az erdöbirtokossági erdők szakszerű kezelését az erdőfelügyelőségek végezték 
/állami kezelés/. Feladatuk vo lt az üzemtervek /erdőtervek/ összeállitása, a 
foganatositható használatok tarvágás esetén a vágáshatár, felujitóvágás ese
tén a kitermelendő fák - helyszini k ije lö lése , az értékesítésre került fakész
letek és egyéb erdei termékek mennyiségének az ellenőrzése és becsértékeik meg- 
állapitása a társu lati vezetőség jelenlétében.

A fakitermelési, erdósitési és egyéb erdőgazdasági munkák szakszerű elvégzésé
re vonatkozó utasításokat az erdófelügyelők az erdöbirtokossági társulatoknál 
rendszeresitett "rendelkezési könyv"-be jegyezték, ennek tudomásul vételét - 
rendszerint az erdőgazda - aláírásával igazolta. Ennek eredeti példányát az er
dőbirtokossági társulatnak az erdőfelügyelőségnél lévő üzemtervéhez /erdőterv/ 
csatolták. A legközelebbi ellenőrző ut alkalmából a munkavégzés utasítás sze
r in t i megtörténtét /szakszerűségét/ vizsgálták, súlyosabb mulasztás esetén er
dőrendezési áthágási e ljárást is  indíthattak.

Az erdöbirtokossági társulatok sorsa 1945 után

A második világháború jóformán még be sem fejeződött, midőn a "földműves nép 
földhöz juttatásáról" szóló rendelet, majd törvény /1945.VI. te ./ életbe lépett. 
Ennek rendelkezései alapján az ország addigi agrár-felépitettsége rövid idő 
a latt teljesen átalakult. Ez az átalakulás az erdöbirtokossági társulatokat sem 
hagyta érintetlenül. A törvény rendelkezései szerint a lo kát. holdnál nagyobb 
használati illetőséggel "a törvény erejénél fogva" a Magyar Állam tulajdonába 
kerültek. Az ezt. követő években véghez v i t t  német kitelepítésekkel érintettek 
és a szlovák kitelepültek használati ille tősége it vagy a földigénylők, vagy az 
Állam kapta.

Lényeges változás 1949-ben történt, amikoris kormányrendelettel /113o/1949./ 
az eddigi arányrészek szerinti szavazást szavazategyenlőség váltotta fel.Ezen
tú l minden tá rsu lati tag egy-egy szavazattal rendelkezett. Az igy kissé szerve
zetileg átalakult erdöbirtokossági társulatok működésűket tovább fo lytatták,
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fe lügyeleti hatóságuk az erdőfelügyelőségek maradtak, az állami kezelést a 
MÁLLERD /Magyar Állami Erdőgazdasági üzemek/ erdőgondnokságainak a felada
ta le t t .  A szakmai vezetést és a munkák ellenőrzését vagy maga az erdőgond
nok, vagy egy erdészeti üzemi t isz t lá tta  e l.

Az 1952. év súlyos csapást je len te tt az erdöbirtokossági társulatok számá
ra. Ekkor az erdöbirtokossági erdők kezelését az állami erdőgazdaságok vet
ték á t/ lo .876/1951.FM.sz., -611-32/1952. ÁGEM.sz./ úgy, hogy kezelésük az 
állami erdőkkel együtt történt, sőt üzemtervezéskor /erdőtervezéskor/ az er
dőbirtokossági tá rsu la ti erdőket az állami erdők üzem/erdő/tervébe beépítet
ték /hozamszabályozás stb./. Az erdöbirtokossági társulatok ugyan de jure nem 
szűntek meg, de facto azonban a tá rsu la ti é le t teljesen le á l l t ,  mert saját 
ügyeik intézésétől és önálló gazdálkodásuktól őket teljesen megfosztották.A 
tagok azt érezték, hogy őket erdeiktől megfosztották. Ezt az érzést még az is 
növelte, hogy az erdöbirtokossági tá rsu la ti tagok erdeiben az állami erdőgaz
daságok á lta l kitermelt fából is  csak alárendelt tüzifaválasztékot vásárol
hattak, épületi fá t csak indokolt esetben /tanácsi igazolással/ a mindenkori 
forgalmi áron kaphattak. Az állami erdőgazdaságok az erdöbirtokossági társu
la t i  erdőkben kitermelt fa minden m3-ért a Főhatóság á lta l elrendelt 2,7o Ft- 
ot fizettek a társulatok részére.

Az 1956. évi forradalom napjaiban egyes helyeken az erdöbirtokossági társula
t i  tagok erdeiket újból birtokba vették, engedély nélküli fakitermelés, na
gyobb mértékű falopás csak elvétve fordult elő.

A forradalom leverése után az uj hatalom kénytelen vo lt /taktikai okokból/az 
erdöbirtokossági társulatok újbóli megalakulását törvényesíteni. Azok ujra- 
alakulása nagyobb nehézséget nem okozott, mert szétdarabolásuk ekkor még nem 
történt meg. Mindössze uj névjegyzék összeállitása vá lt szükségessé, mert a 
forradalom leverése után külföldre távozott erdöbirtokossági tagok használati 
ille tőségei a Magyar Államra szálltak. /Az állami arányrész ezzel országosan 
9 %-ra nőtt./ Az állami kezelést továbbra is  az állami erdőgazdaságok látták 
e l. A kormányrendelet /38/1957.Korm./ lehetőséget adott arra, hogy az erdő
birtokossági társulatok kétféle kezelési mód között választhattak: egyszerű 
kezelés, vagy k iterjed t /minden munkát az állami erdőgazdaság végezte/ keze
lés között. Birtokossági tagokban az erdőgazdasági kezelés rossz emléke ekkor
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még élénken é lt , igy a társu lati közgyűlések legtöbbje az egyszerű kezelést 
választotta. Ezeknél is  á l l t  az a megszorítás, hogy az általuk kitermelt fa 
anyag 5 választékát /fűrész- és talpfarönk, bányafa, papirfa, vezetékoszlop/ 
az állami erdőgazdaságok részére felvásárlás cé ljára fe l k e lle tt ajánlaniok.
Ha az erdőgazdaság a vásárlástól e lá l l t ,  az erdöbirtokossági társulatok ez
zel az anyaggal is  szabadon rendelkezhettek.

Az erdóközösségekre a halálos csapást az 1962. év mérte. Ekkorra a községek 
"Termelőszövetkezeti községek"-ké alakultak, és az erdőkről és a vadgazdál
kodásról szóló 1961. évi VII.törvény és a 33/1962.Korm.rendelet alapján az 
ezekben a községekben de jure megszűntnek nyilván íto tt erdöbirtokossági tá r
sulati erdőket a TSz-ek, állami erdőgazdaságok és állami gazdaságok között 
felosztották. Ezt a munkát az állami erdőrendezőségek végezték. A rendelkezé
sek szerint az állami arányrészek az állam tulajdonába, a többi erdőterület
- az arányrészeknek megfelelően - a vo lt erdöbirtokossági tá rsu lati tagok tu
lajdonába, de a termelőszövetkezetek használatába kerültek. A tulajdoni v i 
szony az évek folyamán elmosódott, mert a termelőszövetkezetek az erdőgazdál
kodás eredményét nem osztották fe l a tulajdonosok között /névjegyzék összeál
lítása sem történt/, hanem azt a mező- és a melléküzemágak gazdálkodási ered
ményeihez ömlesztették. Az un. TSz-erdőkben a gazdálkodás eleinte állami ke
zelés keretében történt. Erre a célra az erdőgazdaságokban szakmai irányitó 
erdészeteket szerveztek, amelynek személyzete a szükséges irányítást /vágás- 
kitüzés és -vezetés, anyagfelvétel, erdősítés vezetés stb./ végezték. Ezért 
a TSz-ek 3o Ft/kh kezelési d ija t fizettek az állami erdőgazdaságok részére. 
Mind több TSz törekedett erdészek alkalmazásával az önálló erdőgazdálkodás 
végzésére, úgyhogy ezek állami kezelése 197o-ben teljesen megszűnt. A TSz-ek 
erdőgazdálkodása azóta több-kevesebb sikerre l fo ly ik .

Azok a po litika i és gazdasági átalakulások, amelyek ma Magyarországon fo lya
matban vannak, lehetővé teszik, hogy az erdöbirtokossági társulatok e lő tt uj 
jövő nyiljon.
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