
Az 1996. évi LIV.tv., az erdőtörvény 
előzményei

A magyar honfoglalás korában a Kárpát-medencének legalább 
kétharmadát erdő borította. A letelepedés, majd a magyar állam 
megalapítása, berendezkedése így előbb-utóbb érintette az 
erdőket.

Az erdők idegen károsításoktól történő megóvására és az 
erdőkben történő munkák, vadászatok, halászatok, legeltetések 
felügyeletére a királyi birtokokon már a XI-XII. századtól 
„erdőóvók”-at alkalmaztak. Az erdőóvók az erdőispánságok 
kötelékében szolgáltak. A királyi birtokadományozások az 
erdőispánságok szerepét fokozatosan csökkentették, de az 
erdőóvók a földesúri tulajdonba került erdőkben is részben 
megmaradtak.

Mivel az ország benépesülése, a mezőgazdasági művelés 
kiterjesztése jórészt az erdők rovására történt, különösen fontos 
szerep jutott az erdőirtást vállalóknak. A soltészek, kenézek és 
más (részben egyházi szervezetek) vezetésével történő 
erdőirtásokat szerződésekkel, királyi adomány- vagy 
szabadalomlevelekkel szabályozták. Itt az erdő még mint 
„háttér” jelent meg, hiszen a lényeges, a fontos éppen az 
erdőirtást vállalók jogállása, illetve a mezőgazdasági művelésre 
alkalmassá tett földek használata volt.

A továbbiakban közvetetten ugyan, de elsősorban az erdők 
tulajdonjogával összefüggésben keletkeztek rendeletek, 
törvények. Kálmán király dekrétumai I. könyvének 18. fejezete 
megtiltja az egyházaknak ajándékozott erdők elvételét. II. 
Ulászló 1504-ben kiadott V. dekrétumában (8. cikkely) pedig 
az alispánok bíráskodásával összefüggésben említi az erdőket, 
míg Werbőczy Hármaskönyvében (1514) az erdőkárok 
megtorlásáról is ír. A legelső, az egész ország erdeivel 
kapcsolatos törvénynek I. Ferdinánd 1548. évi dekrétumának
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XLIX. cikkelyét tekinthetjük. Vele - mai fogalmaink szerint - 
mind az erdőbirtokkal való szabad rendelkezésbe, mind az 
erdők kezelésébe beleavatkoztak, amikor kimondták: „És mivel 
az ilyen rablók, akik az utak biztonságát veszélyeztetni szokták, 
azon vidéken a sűrű erdőkben szoktak elrejtőzni, határozták (ti. 
a karok és rendek), hogy az ilyen erdőket a szomszédos 
vármegyék jobbágyai az utak mellett minden oldalról kétszáz 
könyöknyi szélességben vágják ki, hogy a rablóknak ne legyen 
alkalmatosságuk. ”

Az erdőkben folyó gazdálkodást először rendtartásokkal, 
majd törvényekkel szabályozták.

1426-ban Zsigmond elrendelte, hogy a bányaerdőket - azok 
felújulása érdekében - meghatározott sorrendben, évenként 
más-más helyen kell kitermelni és a vágásterületen 
gondoskodni kell a fák megújulásáról.

I. Ferdinánd 1555-58-ban többször intézkedett a kecskék 
erdőben történő legeltetésének a megtiltásáról. Amikor 1565- 
ben Miksa a besztercebányai kamarai rézmű számára 
összefoglaló, a korábbiaknál sokkal részletesebb 
erdőrendtartást adott ki, abban külön kiemelte a kecskék erdei 
legeltetésének a tilalmát. Ugyanakkor előírta a kitermelésre 
kerülő faanyag mennyiségének a megtervezését, az erdők 
vágásokra történő beosztását, továbbá magfák meghagyásával 
a faállomány felújításának szükségességét. A Miksa-féle 
rendtartás lényegében tartalmazta mindazt az előírást, amit a 
XIV-XVI. századi európai erdőgazdálkodás (inkább: 
erdőhasznosítás) megkövetelt.

Kezdetben tehát Magyarországon a bányák fával történő 
biztonságos ellátását szorgalmazták, de a török háborúk, majd 
az ország középső részének hadszíntérré válása nagyarányú 
erődítési munkákat is megkövetelt. Ennek érdekében több 
törvény született (1563: XXII., 1596:LI., 1600: XVII., 1601: 
XXII., 1630: II., 1649: LXXXVI. és 1655: CXVI. te.), amellyel
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az erődítésekhez szükséges faanyag szabad kitermelését 
szerették volna lehetővé tenni.

A török háborúk utáni időszak, a XVIII. századi újjáépítés 
elkerülhetetlenül a fának, az erdőknek minden korábbinál 
kiterjedtebb hasznosításával járt együtt. Ebben az időszakban 
sorra jelentek meg a különböző uradalmak, faluközösségek, 
városok, vármegyék és autonóm területek erdőrendtartásai, 
erdőhasznosítási (-kezelési) szabályai. A korszak 
legjelentősebb, országos erdőrendtartását 1769-ben adták ki. A 
Mária Terézia-féle erdőrendtartásként ismert dokumentum 
legfontosabb előírásai: méljék fel az erdők területét, állapítsák 
meg azok fatérfogatát, szabályozzák a fahasználatot, vagyis 
vezessenek be rendszerességet a fakitermelésbe, és 
gondoskodjanak az erdők felújításáról és új erdők telepítéséről. 
Az erdőrendtartás bár országos érvényű volt (1781-ben 
Erdélyre is kiterjesztették), de kötelezően csak a kincstári és 
egyéb, az uralkodótól közvetlenül függő erdőkre vonatkozott, a 
többi helyen legfeljebb iránymutatóul szolgált. Ezért hatása 
csak korlátozott lehetett. Pedig az 1769. évi erdőrendtartás 
tartalmazta mindazokat az ismereteket, tapasztalatokat, 
amelyek az erdő kezelésével kapcsolatban a XVIH. század 
közepéig Európában felhalmozódtak, s a magyarországi 
viszonyok mellett is alkalmazhatók lehettek.

Kötelező, az egész ország minden erdejében a 
gazdálkodásra vonatkozó erdőtörvényt az 1790. évi LVÜ. tc.- 
ként jegyezték be. A törvény „az erdők pusztításának 
megakadályozásáról” intézkedve a vármegyék vezetőinek 
kötelességévé tette az erdők felügyeletét. A nem megfelelő 
állapotú erdő tulajdonosát korlátozhatták az erdő 
használatában, azaz az erdőt „zár alá” helyezhették. A 
vármegyei elöljáróság ezen jogát a következő, az 1807. évi 
XXI. te. is megerősítette. „Az erdők fönntartásáról” szóló 
törvény ugyanakkor több, elsősorban a jobbágyok 
erdőhasználatát érintő megszorítást is tartalmazott. A XIX.
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század első felében ugyanis egyre élesebben vetődött fel a 
jobbágyok és a földesurak közös erdőhasználatának kérdése. 
Az 1848: X. te. alapján ezt a közös erdőhasználatot meg 
lehetett szüntetni, s mind a (volt) földesúr (a közös használatú 
erdő tulajdonjoga alapján), mind a (volt) jobbágyok (az említett 
erdőkben történő fahasználatuk, illetve makkoltatásuk, 
legeltetésük alapján) saját erdőt kaptak. Ez az erdőelkülönítés 
azonban hosszú, néhol több évtizedig eltartó folyamat volt, s 
általában az erdők - mindkét részről történő - pusztításával járt 
együtt.

Az abszolutizmus korának erdőtörvénye, az 1852. évi 
osztrák erdőtörvény ezt az erdőpusztítást mérsékelhette volna, 
de Magyarországon csak néhány hónapig volt érvényben 
(1858), Erdélyben pedig egyéb okok - például a határőri 
intézmény és a székely székek autonómiája - miatt nem tudtak 
rendelkezéseinek érvényt szerezni. Ugyanakkor ez az 
erdőtörvény már feltételezett egy önálló, a vármegyei 
szervezettől elkülönült erdészeti igazgatást, amelynek azonban 
költségei voltak. S itt általában meg is akadt a törvény 
végrehajtása, bár néhány erdélyi város, a kincstár és a szász 
székek már ekkor megteremtették a mai fogalmaink szerinti 
korszerű, törvényen alapuló erdőgazdálkodást.

Mind az erdészeti tudományok fejlődése, mind a későbbi 
erdészeti közigazgatás szempontjából jelentős volt az a 
folyamat, amelynek során az 1860-as, 70-es években kialakult 
a magyar erdészeti kultúra. Magyar nyelvű szakmai folyóirat, 
az osztrák-magyar kiegyezés (1867) után magyar nyelvű 
erdészeti oktatás a Selmecbányái akadémián és az első magyar 
nyelvű erdészeti szakkönyvek megjelenése szakmai oldalról 
segítette egy új, korszerű erdőtörvény megteremtését. Az 
országban végbemenő politikai változások, majd a dualizmus 
korszakának nagyarányú gazdasági fejlődése pedig sürgette az 
erdők ügyének rendezését is. Erre az 1879. évi XXXI. tc.-kel 
került sor.
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Az 1879. évi erdőtörvény a liberális gazdaság- (és 
társadalom-) politikai helyzetben igyekezett úgy szabályozni az 
erdőkben folyó munkákat, hogy azok mind az erdészeti 
szakmai követelményeknek a lehető legjobban megfeleljenek, 
mind pedig a társadalom erdőkkel kapcsolatos elvárásainak. Ez 
utóbbiakkal összefüggésben megjegyezzük, hogy a kortársak 
az erdőből nemcsak fát vártak, hanem az erdők továbbra is 
jelentős tartalékföldeknek számítottak. Tehát a mezőgazdasági 
termelés, az utak, vasutak építése, a települések terjeszkedése 
részben éppen az erdők rovására történt. Ezt a szempontot a 
törvény megalkotásakor figyelembe kellett venni úgy, hogy az 
erdők fenntartására való törekvés csak a lehető legkisebb 
felületen ütközzék az említett fejlődési iránnyal.

Az 1879. évi XXXI. te. rendelkezései részben valamennyi 
erdőre vonatkoztak, részben pedig csak bizonyos 
birtokkategóriákra. Minden erdőre érvényesek voltak az 
erdővédelmi szempontok. így minden erdőt igyekeztek a tűz-, a 
rovar-, és a természeti katasztrófáktól megvédeni, továbbá az 
emberi károkozástól is. Ennek érdekében nemcsak a 
megelőzésről, hanem a kár bekövetkezte utáni teendőkről is 
intézkedtek. Szintén valamennyi erdőre vonatkoztak az 
erdőfenntartási rendelkezések. Itt elsőként a véderdőket 
említjük meg. A törvény szerint azokon a helyeken, ahol a 
szomszédos rendszerint földrajzilag mélyebben fekvő 
erdőket, emberi településeket, utakat, vasutakat, vízfolyásokat, 
illetve azok műtárgyait stb. - területeket bármilyen természeti 
eredetű veszély fenyegeti, s azt az adott erdővel meg lehet 
menteni vagy hatását mérsékelni, ott véderdőket kell kijelölni. 
A véderdőkben az állomány fenntartása érdekében megtiltották 
az irtást (a fák tuskóval, gyökerestől való kitermelését) és a 
tarvágást. (Azaz az erdőt nem lehetett egyszerre, valamennyi 
fára kiterjedően letermelni.) A véderdők kijelölésére mind az 
erdészeti hatóságok, mind a tulajdonosok javaslatot tehettek.
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Az erdőtulajdonosok erdőhasználati korlátozását a véderdőkre 
adott adómentességgel próbálták ellensúlyozni.

Az erdőtörvény a futóhomokon álló erdőket, továbbá az ún. 
feltétlen erdőtalajon állókat szintén fenntartandóknak mondta 
ki. (Feltétlen erdőtalajon állt az az erdő, amely - az adott kor, 
időszak gazdasági megfontolásai alapján - másnemű gazdasági 
hasznosítással kisebb jövedelmet hozott volna, mint erdőként.) 
Az itt kitermelt erdőket 6 év alatt fel kellett újítani. Ezekben az 
erdőkben is tiltották az irtással történő fadöntést, továbbá mind 
a véderdőkben, mind a futóhomokon álló erdőkben általában 
tilos volt a legeltetés.

Az erdőtörvény erdőfenntartási rendelkezései közé tartozott 
még a kopárok beerdősítésének kötelezettségét kimondó rész 
is. Kopárok voltak azok a területek, amelyek erdő művelési 
ágba tartoztak, de rajtuk nem állt fa, illetve kevés fa állt. Ezen 
kopárok beerdősítését az állam különféle segélyekkel 
igyekezett elősegíteni. A kopárok fogalmát a törvény 
végrehajtása során kiterjesztették. így a terméketlen, más 
művelésre nem alkalmas területek (elsősorban volt legelők) 
beerdősítését is szorgalmazták.

Az 1879:XXXI. te. erdőkezelési rendelkezései között 
elsőként az erdészeti közigazgatás kiépítését említjük meg. Az 
erdőtörvény előírásainak betartását nemcsak a vármegyei 
gazdasági bizottságon belül alakult erdészeti albizottság, 
hanem a földművelésügyi miniszter irányításával dolgozó 
erdőfelügyelők is ellenőrizték. Az utóbbiak elsősorban a 
szakmai kérdések eldöntésében játszottak szerepet, s mint 
ilyenek, a vármegyei albizottság munkájában is részt vettek. 
(Az erdőtörvénnyel nem akarták csorbítani a sajátos magyar 
történelmi fejlődéssel kialakult vármegyei autonómiát!)

A törvény rendelkezéseit nem követő erdőbirtokosok 
(erdőrendészeti áthágás címén), vagy egyéb, főleg az 
erdőtulajdon ellen vétők (erdei kihágás címén) megbüntetéséről 
is intézkedtek. Az eljárással nem a bíróságokat terhelték,
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hanem a vármegyei közigazgatás szabta ki a büntetést. Az így 
befolyó pénzek egy részét az Országos Erdei Alapba 
továbbították, amiből nemcsak kopárfásításokat és egyéb 
erdőtelepítéseket, hanem például az erdészeti tudományok 
művelését is támogatták.

A magyarországi erdők hasznosítását ebben az időben 
leginkább az erdészeti szállítás megoldatlansága, műszaki 
nehézségei hátráltatták. Az erdőtörvény részletesen szabályozta 
a közforgalmú és a nem közforgalmú vízi utak 
igénybevételének rendjét. A törvény meghozatalának 
időszakában ugyanis a vízi szállítás különösen jelentős volt, 
ezt csak fokozatosan váltotta fel a szárazföldi, főleg (erdei) 
vasúti anyagmozgatás.

Az erdőtörvény rendelkezéseinek másik, szintén fontos 
csoportja csak bizonyos birtokkategóriákba tartozó erdőkre, így 
az állami, törvényhatósági, községi, egyházi (-testületi és 
-személyi), alapítványi, hitbizományi, közbirtokossági és 
részvénytársulati erdőkre vonatkoztak. Itt előírták az erdők 
üzemterv szerinti kezelését és a szakképzett erdőtisztek és 
erdőőrök alkalmazásának kötelezettségét. Az említett 
kategóriákba tartozó birtokosok jelentős része azonban nem 
tudott ennek a két, meglehetősen szigorú és költséges (de 
mindenképpen az erdők érdekét, tehát az erdőtulajdonosokét is 
szem előtt tartó) előírásnak megfelelni. így kérték az államot, 
hogy mind az üzemtervezést, mind a szakértő személyzet 
alkalmazását oldja meg, amiért természetesen némi 
költségtérítést fizettek. A magyar állam az erdők 
közgazdasági jelentőségét szem előtt tartva - ezt vállalta, s 
önálló, a nem állami erdők kezelését végző erdészeti 
szervezetet alakított ki. Ez a adminisztráció részben a 
birtokosok hozzájárulásából, főként azonban az állami 
költségvetésből ellátta az erdők szakszerű kezelését minden 
olyan erdőben, ahol a tulajdonos azt kérte.
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Az előbbi szervezet működésének tapasztalatai alapján, 
továbbá abból a kényszerből kiindulva, amely a kötelező 
üzemtervezés elmaradásában még az 1890-es években is 
mutatkozott, alkották meg az 1898. évi XIX. tc.-t. „A községi 
és némely más erdők és kopár területek kezeléséről, továbbá a 
közbirtokosságok és a volt úrbéresek osztatlan tulajdonában 
lévő, közösen használt erdők és kopár területek gazdasági 
ügyvitelének szabályozásáról” szóló törvény a korábbi, 
önkéntes állami erdőkezelést kötelezővé tette minden olyan, az 
említett kategóriába tartozó birtokos számára, aki képzett 
erdészt nem tudott vagy nem akart alkalmazni. (Megjegyezzük, 
hogy a törvény „előfutárának” az 1890:XIX. te. tekinthető, 
amely a naszódvidéki, volt határőrközösség erdeinek állami 
kezelésbe vételéről intézkedett.) Az 1898. évi törvény a közös 
tulajdonú (közbirtokossági vagy a volt jobbágyok együttes 
tulajdonában lévő) erdők kezeléséről, rendelkezési jogának, 
alapszabályának megalkotásáról is intézkedett. Az erdővel 
rendelkező birtokközösségek törvényben biztosított, a 
végrehajtás során gyámolított autonómiája azonban gyakran az 
érintett birtokosok nem megfelelő hozzáállásán bukott meg.

A magyar erdészeti jog fejlődése a továbbiakban 
gyakorlatilag az 1879. évi erdőtörvény továbbfejlesztésével, 
kiegészítésével történt. A korabeli európai erdészeti jogalkotás 
területén - ahol a magyar erdőtörvény leginkább a bajorhoz 
hasonlított az 1879:XXXI. te. elsősorban szociális 
szempontjaival tűnt ki. A büntetési tételek mérsékelt 
megállapítása az ország vezető erdészeinek kifejezett kérésére 
történt. Úgy látták, hogy a hegyvidéki nép aki ráadásul 
zömében nem is magyar ajkú általános szegénysége, 
elesettsége az erdei kihágások esetében mindenképpen 
figyelembe veendő.

Szintén erdészeti érdekek szem előtt tartásával született 
meg az erdőmunkásokról szóló 1900:XXVIII. te. Itt a kincstári 
munkások korábbi, szerződéses munkavégzési gyakorlatának
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elemeit igyekeztek átültetni valamennyi erdei munkásra, s a 
törvény illeszkedett Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 
mezőgazdasági munkásügyet rendező törvénysorozatába.

Az 1879. és 1898. évi törvények végrehajtása során 
szervezett tapasztalatok alapján 1916-ban egy összefoglaló, 
mindkét törvényt tartalmazó erdőtörvény-tervezet készült el. Ez 
a Horváth Sándor-féle terv az állami beavatkozást bővítette 
volna a magánerdők vonatkozásában is, továbbá témájába 
felvette a természetvédelmet. A tervezet a háborús események 
miatt nem került a törvényhozás elé, de mutatta a következő 
évek erdészeti törvénykezésének lehetséges irányait.

Ami a történelmi Magyarországon lehetséges irány volt, az 
a Trianon után helyzetben szükséggé lépett elő. Az 
erdőgazdálkodásba történő fokozott állami beavatkozást az első 
világháború alatti és utáni nagyfokú fahiány nemzetgazdasági 
szinten is sürgette. Az ország erdőterületének 84 %- át vesztette 
el, míg a minőségi veszteség ennél is nagyobb volt, s módosult 

elsősorban a magánerdők javára az erdők tulajdonjogi 
megoszlása is. Még a háború alatt, 1918-ban, a rendkívüli 
helyzetben kapott felhatalmazás alapján, a kormány a 
3296/1918. ME. számú rendeletével a fahasználatot a 
magánerdőkben is hatósági engedélyhez kötötte, a 6201/1918. 
ME. számúval pedig minden erdő irtását - tehát a nem feltétlen 
erdőtalajon állókét is - a földművelésügyi miniszteri 
hozzájárulástól tette függővé. Ezek a rendeletek aztán a háború 
utáni konszolidáció idején is érvényben voltak, de az érintett 
erdőbirtokosok - akiket általában a Nagyatádi Szabó István-féle 
földbirtokreform is sújtott - kérték a rendkívüli előírások 
feloldását. Erre 1923-ban jórészt sor került.

1923-ban négy erdészeti törvényt hoztak, amelyekkel az 
erdőgazdálkodás egy-egy részkérdését érintették. Az 
1923:XVIII.tc. az erdészeti igazgatást egyszerűsítette úgy, 
hogy a korábbi kincstári és állami, de nem kincstári erdőket 
kezelő szervezeteket egyesítette. Az önálló erdő-
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felügyelőségeket is megszüntette, azok beletagolódtak az 
erdőigazgatóságokba. A szervezeti egyszerűsítés mindenesetre 
nehézkes, bonyolult ügyintézést eredményezett, úgyhogy ez a 
törvény nem vált be.

Az 1923:XX. te. az Országos Erdei Alapról, a XXI. te. 
pedig az erdőbirtokhitelről rendelkezett. Az adott, a vesztes 
háború utáni gazdasági helyzetben volt csak jelentőségük, a 
magyar erdészet fejlődése szempontjából részkérdésekkel 
foglalkoztak. Annál fontosabb volt a XIX. te., az alföldfásítási 
törvény. A törvény alapján kötelezően előírták a Dunától 
keletre eső, alföldi vármegyék mezőgazdasági területeinek 
„tervszerű” befásítását. Ezt részben a faszükséglet fedezésével, 
részben pedig más, az erdőgazdálkodás anyagi hasznán kívül 
eső indokokkal támasztották alá. Ilyenek volta a 
népegészségügyi, a racionális földhasználati és a szociális 
indokok. Mivel ezen célok megvalósítása az egész társadalom 
javát szolgálták, fokozott állami szerepvállalással kívánták a 
munkákat elvégezni. A törvény alapján mintegy 4 millió hektár 
területen írták össze, jelölték ki a leendő fásítások, 
erdőtelepítések helyét, és körülbelül 100 ezer hektár erdő 
telepítéséhez elegendő facsemetét adtak ki - ingyen vagy 
mérsékelt áron - az erdőtelepítést, faültetést vállalóknak, illetve 
az arra kötelezetteknek. Bár az eredmények, a számszerű 
mutatók nem úgy alakultak, ahogyan a törvényalkotók azt 
eltervezték, mégis egy lényeges szemléleti változás 
bekövetkezett. Általánosan elfogadottá vált az a nézet, amely 
szerint Magyarországon minden lehetséges módon segíteni kell 
az erdőtelepítést, a faültetést.

1923-ban az erdők általános fenntartásáról és a fokozott 
állami erdőfelügyeletről - elsősorban politikai okok miatt - nem 
született meg az erdészek által annyira sürgetett, a Horváth 
Sándor-féle tervezetben, illetve az említett 1918. évi 
rendeletekben részben már szereplő törvény. Szintén kimaradt
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a természetvédelem kérdése is, s mindezek pótlására csak a 
gazdasági világválság után, 1935-ben kerülhetett sor.

Az 1935. évi IV. te. „az erdőkről és a természet- 
védelemről” szólt, s mint ilyen alaptörvény, amely az 
erdőgazdálkodás valamennyi kérdését átfogta.

A törvény az általános erdőfenntartás alapján kimondta, 
hogy erdőt irtani, tehát annak művelési ágát megváltoztatni 
csak hatósági engedéllyel - csereterület beerdősítésével 
szabad. S itt nem tett különbséget feltétlen és nem feltétlen 
erdőtalaj között, mert ezeket a kategóriákat eltörölte. 
Meghagyta viszont a véderdőket, amelyekben a gazdálkodást 
hasonlóan szigorú feltételekhez kötötte, mint az 1879. évi.

A törvény valamennyi erdőre előírta a terv szerinti 
gazdálkodást, ennek megfelelően az üzemtervezési. Igaz, 
rendszeres gazdasági tervet csak 500 kh (288 ha) vagy annál 
nagyobb erdőbirtokra kellett készíteni, ez alatt csak egyszerűbb 
üzemtervet, 20 kh (12 ha) alatt pedig csak akkor kellet írásbeli 
terv, jóváhagyás stb., ha az erdőkezelésben az erdőfelügyelő 
kivetnivalót talált.

Az erdőfelügyelőségek visszanyerték korábbi, 1923 előtti 
állásukat, s az erdők szakszerű kezeléséről más módon is 
gondoskodtak. Minden 500 kh-nál (288 ha) nagyobb erdőt, 
tehát a magánerdőket is, szakértő erdészekkel kellett 
gazdálkodásra berendezni (ezek időnként felfogadott 
szaktanácsadók is lehettek), míg a 3000 kh-on (1726 ha) felüli 
erdőbirtokokon államvizsgázott erdészt, erdőmémököt kellett 
alkalmazni. A kötelező állami erdőkezelést a 
birtokközösségeken kívül kitelj esztették a magánerdőkre is - 
amennyiben abban a tulajdonos nem tudott vagy nem akart 
szakértő erdész irányításával gazdálkodni.

A törvény az 1898. évi XIX. te. rendelkezéseit 
továbbfejlesztve - a közös tulajdonú erdőkre erdőbirtokossági 
társulatok alakítását tette lehetővé. Ezek a társulatok már önálló 
jogi személynek számítottak, a gazdasági életben így vehettek
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részt. Berendezkedésük, belső ügyvitelük mindenben 
hasonlított a kor más birtokközösségeinek (például legeltetési 
társulatok) berendezkedéséhez.

Az 1935: IV. te. az alföldfásítási törvényt megerősítette, 
sőt kitelj esztette azzal, hogy az elrendelt fásítást az állam akár a 
saját közegével is - a tulajdonos költségére - elvégeztetheti. 
Bevezette a „közérdekű erdőtelepítés” fogalmát, amely alá 
elsősorban a termőképességükben jelentősen megromlott 
területek befásítását sorolta. Az így telepített erdőkre a 
véderdőkkel kapcsolatos megszorítások voltak érvényesek. Itt 
jegyezzük meg, hogy az 1935: IV. te. igyekezett az erdei 
legeltetést is visszaszorítani azzal, hogy csak az 
erdőtulajdonosnak engedte meg - az üzemterv korlátai között - 
ezt az erdei mellékhasználatot.

Az 1935. évi törvény az erdészeti szállítással kapcsolatos 
szabályokat részletesen, lényegében az 1879. évi törvény 
vonatkozó rendelkezéseinek korszerűsítése révén tartalmazta. 
Ezt a törvény készítői annál is inkább fontosnak tartották, mert 
reménykedtek az erdős, hegyvidéki területek mielőbbi 
visszakerülésében, tehát a vízi szállítás jelentőségének ismételt 
növekedésében.

Ebben a törvényben kaptak helyet a természetvédelmi 
rendelkezések és az Országos Erdei Alappal, továbbá az 
Országos Erdőgazdasági Tanács megalakításával kapcsolatos 
paragrafusok. Ez utóbbi tagjai az erdőtulajdonosok és az 
erdészeti szakemberek köréből kerültek ki, s az a 
földművelésügyi miniszter tanácsadó szerveként működött. 
Létrehozásával az erdőbirtokosoknak igyekeztek megfelelő 
fórumot biztosítani, ahol érdekeiket az erdészeti szakemberek 
körében fejthették ki, képviselhették és a miniszterhez 
továbbíthatták. A kormány a tanáccsal a magánerdőkbe történő 
fokozott állami beavatkozást akarta mintegy ellensúlyozni.

A törvény elsősorban az alföldfásítási és a 
természetvédelmi rendelkezésekhez kapcsolódva - tartalmazta a
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közérdekből történő állami kisajátítás lehetőségét is. Ezzel a 
magántulajdonon alapuló társadalmi rendszerben a lehető 
legmesszebb ment, s jelentősége nemzetközi össze
hasonlításban is nagy. Magyarország az 1935: IV. te.- kel az 
európai erdészeti jogalkotás élvonalába került.

A második világháború után az erdőkkel kapcsolatban 
legelőször azok tulajdoni rendezése történt meg, ezzel 
összefüggésben készültek az első jogszabályok. A földosztást 
kimondó 1945. évi 600/1945. ME. rendelet alapján a 100 kh-n 
(58 ha) felüli erdőbirtokokat - műszaki tartozékaikkal, faipari 
üzemükkel stb. együtt - állami tulajdonba vették. A 10-100 kh 
közötti erdők városi, községi tulajdonba kerültek, míg a 10 kh 
(5,8 ha) alattiak megmaradtak az eredeti állapotukban. 
Megjegyezzük azonban, hogy néhány helyen a földigénylőket 
erdőből elégítették ki, tehát új, 10 kh alatti erdőbirtokok is 
keletkeztek. Ez az erdőfelosztás egyébként ellentétes volt a 
továbbra is érvényben lévő 1935: IV. tc.-kel, amely az erdők 
megosztását (esetenkénti) földművelésügyi miniszteri enge
délyhez kötötte.

Az 1940-es évek végére alapvetően megváltozott az 
erdőgazdálkodás helyzete, ez jórészt az ország gazdasági és 
társadalmi állapotának a módosulásából eredt. Itt elég csak a 
közigazgatásban a tanácsrendszerre történő áttérésre utalni, 
vagy a népgazdaságot illetően a tervgazdálkodás 
megteremtésére.

Ennek kapcsán jelentős esemény volt az országfásítás 
tervének 1949. évi meghirdetése, illetve az első ötéves tervben 
szereplő fásítási, erdőtelepítési tervszámok megfogalmazása. 
Ezek minden korábbinál nagyobb erdőtelepítési célokat tűztek 
ki, s egyben arra is utaltak, hogy az erdészet a népgazdaságon 
belül stratégiai ágazatnak számít. Mind az erdőtelepítési célok, 
mind az autarkiára törekvő fagazdaság, mind pedig az ezzel 
kapcsolatos jogszabályok a Szovjetunió és szövetségesei 
politikájához igazodtak. Magyarországon ez szerencsésen
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találkozott - természetesen a jogalkotás módjának kivételével - 
a Trianon utáni erdészeti politika célkitűzéseivel.

A változások egy másfajta erdészeti jogalkotást hoztak. A 
korábbiaktól eltérően nem törvényekkel, hanem elsősorban 
rendeletekkel kormányoztak. Az 1935. évi erdőtörvény egyes 
paragrafusai így fokozatosan módosításra, lebontásra kerültek. 
Hangsúlyozzuk azonban, hogy az erdőtörvény erdőfenntartási 
és közérdekű erdőtelepítési céljai a rendeletekben a korábbinál 
nagyobb hangsúlyt kaptak. Míg a törvényekben, így az 
erdészeti törvényekben is, a második világháború előtt 
általában azt határozták meg, hogy mit kell, illetve mit lehet az 
adott erdőben elvégezni, a tervgazdálkodással összefüggő 
jogalkotás (rendeletkészítés) inkább az elérendő célokat, a 
törekvéseket rögzítette. A korszak legnagyobb jelentőségű 
minisztertanácsi határozatai, az 1040/1954. MT. számú „az 
erdőgazdasági termelés fejlesztéséhez szükséges 
intézkedésekről” és a 3009/1955. MT. számú tulajdonképpen 
törvényerejű fejlesztési programoknak tekinthetők. Fő 
célkitűzéseik: biztosítani kell az erdők élőfakészletének bővített 
újratermelését, a termelt fa minőségének javítását, az 
erdővagyon többcélú hasznosítását, az erdőgazdasági munkák 
gépesítését (iparszerűvé alakítását), és hazai nyersanyag- 
bázison - a faipar fejlesztését.

Ezen határozatok végrehajtására önálló, a mezőgazdasági 
irányítástól független szervezetet, az Országos Erdészeti 
Főigazgatóságot hozták létre (1954-től 1967-ig működött), 
amely közvetlenül a Minisztertanácshoz tartozott. Az említett 
célok aztán az Országos Erdészeti Főigazgatóság vezetőjének 
rendeleteiben kerültek „lebontásra”. Ezekben a szakmai célok a 
legmesszebbmenőkig érvényesültek gyakran akár még a 
népgazdasági környezettől elszakítva is. Megfelelő anyagi 
eszközök is rendelkezésre álltak, így a magyar erdészet az 
1950-es, 60-as években minden korábbinál nagyobb, 
látványosabb eredményeket ért el. Elég utalnunk arra, hogy az
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ország erdősültsége az 1946. évi 12,1 %-ról harminc év alatt, 
1975-ig 16,6 %-ra nőtt.

Az erdészeti kérdések törvény szintű szabályozására 1961- 
ben került újra sor. A törvény megalkotását tulajdonképpen 
nem szakmai szempontok, hanem elsősorban politikaiak 
sürgették. A szocializmus alapjainak lerakását deklaráló 
párthatározat megkövetelte, hogy az erdők tulajdoni 
kérdésében is lezárják a múltat. Ennek megfelelően „az 
erdőkről és a vadgazdálkodásról” szóló 1961. évi VII. törvény 
rendelkezéseit (a vadgazdálkodási, vadászati fejezettől 
eltekintve) három nagy csoportba sorolhatjuk.

Az elsőbe tartozik a már említett tulajdoni rendezés. Az 
erdőbirtokossági társulatok kötelesek voltak erdeiket állami 
erdőgazdasági kezelésbe adni, illetve a termelőszövetkezeti 
községekben és városokban ezeket a társulatokat meg is kellett 
szüntetni. Erdejük állami vagy termelőszövetkezeti 
használatban (tulajdonba) került. Azaz - miként a 
törvényjavaslat indoklásában írták „a javaslat nem érinti 
ugyan a fennálló tulajdoni viszonyokat, de az erdőbirtokossági 
társulatok túlnyomó részének megszüntetésével és az erdők 
haszonbérbeadásának kötelezővé tételével biztosítja, hogy 
minden erdőben szocialista szervezetek gazdálkodjanak.” Az 
erdőbirtokossági társulatok megszüntetésével viszont 
megalapozták a termelőszövetkezeti erdőgazdálkodást, amit az
1960-as, 70-es, 80-as években a mezőgazdasági üzemek 
erdőtelepítései tettek teljessé.

A törvény rendelkezéseinek második csoportjába 
sorolhatók azok a szakmai előírások, amelyeket korábban 
általában rendeletekben már szabályoztak, de itt nyertek 
egységes, ráadásul törvény szintű kódexet. Megemlítjük 
például az erdők üzemtervezési kötelezettségét, az erdei 
legeltetés betiltását, az erdők őrzésének, illetve az erdészeti 
igazgatási szervezetnek a kérdéseit. Új, fontos rendelkezés volt 
viszont, hogy a törvény az „erdő” fogalmát a legalább fél
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hektárnyi faállományban írta körül, továbbá az 1961: VII. tv. 
hatályát a fásításokra is kitelj esztették. Az erdők többcélú 
hasznosításával összefüggésben ez a törvény - ellentétben az 
1935. évivel - kimondta: „Az erdei utakat közlekedésre, az 
erdőt üdülésre, pihenésre bárki használhatja.” A gazdálkodó ezt 
az általános belépési szabadságot ugyan korlátozhatta, de az 
erdőket a lakosság a legtöbb helyen szabadon felkereshette. (Az 
1935. évi törvény szerint az erdőbe csak a tulajdonos külön 
engedélyével volt szabad belépni.)

Az erdőtörvény harmadik rendelkezési csoportja 
tulajdonképpen a legkisebb, és a „törekedni” kategóriát 
tartalmazza. Azaz itt is megemlékeztek a műszaki fejlesztés 
szükségességéről, a tudomány eredményeinek hasznosításáról 
és egyes munkakörök betöltésének - lehetőleg erdészeti 
szakképzettséghez kötéséről.

A továbbiakban ezen törvény alapján adtak ki egy-egy 
résztémát érintő rendeleteket, utasításokat. A szakmai 
közvélemény azonban már a hetvenes években tárgyalta az új 
törvénytervezeteket, amelyekkel elsősorban a törvény erdészeti 
előírásainak részletesebb és korszerűbb megfogalmazását 
kívánták elérni. A politika azonban nem sürgette az új 
erdőtörvényt, ezért az előkészítés megmaradt az erdészeti 
fórumok szintjén. Csak az 1989-90-es változásokkal, 
különösen a kárpótlásokkal fordult a figyelem újra az erdők 
felé. Tehát újra a tulajdoni rendezés vetette fel az erdőügyek 
törvényi szintű szabályozását. Ennek első eredménye az 
erdőbirtokossági társulatokról szóló 1994. évi XLIX. törvény, s 
a következő a mostani, az 1996. évi LIV. törvény, „az erdőről 
és az erdő védelméről”
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