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PONTOSÍTJA
AZ ERDŐNYILVÁNTARTÁST AZ NFK
RENDET VÁGNAK | Összefogja az erdészeti nyilvántartásokat és irányítja az erdőgazdálkodás szabályozását
a fél éve működő Nemzeti Földügyi Központ.

Látványos erdőtelepítés és ország
fásítás indult, ami alapvetően nem erdé
szeti, hanem célszerű földhasznosítási és
környezetvédelmi program, melynek ki
teljesedésében az erdészek nagy örömmel
működnek közre – mondta lapunknak
Wisnovszky Károly, a Nemzeti Földügyi
Központ (NFK) erdészeti főosztályának
a vezetője. A szakember emlékeztetett rá:
egyéb új feladatai mellett a 2019. július
1-jén megalakult szervezet látja el azokat
a nem hatósági jellegű erdészeti, erdőgaz
dálkodási igazgatási teendőket is, ame
lyeket korábban a Nemzeti Élelmiszer
lánc-biztonsági Hivatal (Nébih) végzett.
Ezeknek a tennivalóknak sok vonatko
zása van. A kétmillió hektár magyar erdő
– melynek 55 százaléka állami tulajdon –
évente hektáronként átlagosan 7, összesen
mintegy 13 millió köbméter növekedést
„produkál”, amit folyamatosan kezelni
kell. E területet pedig helyrajzi számhoz
kötődően, erdőrészletekben tartja nyilván
az erdészeti igazgatás. Van a nyilvántar
tásukban ötvenhektáros erdőrészlet, álta
lában hegyvidéken, de alföldi, intenzíven
kezelt, egyhektáros nyáras is. A hazai át
lagos nagyság körülbelül öt hektár, mi
közben az erdőhasználatra jogosult gaz
dálkodók száma negyvenezer. A területe
ket térinformatikai rendszerben feleltetik
meg a jogosult használókkal, azaz az er
dőgazdálkodókkal, jogi vagy természe
tes személyekkel.
Az említett kétmillió hektárnak nagy
jából a felén 22 erdőgazdaság a vagyon
kezelő, de más állami intézmények is ke
zelnek jelentősebb területeket, például a

nemzeti parkok, a honvédség vagy a víz
ügy. A fennmaradó egymillió hektáron
pedig összesen 39,9 ezer használó oszto
zik. Magyarországon azonban hiába van
az erdők közel ötven százaléka magán
tulajdonban, 95 százalékban nem a bir
tokos, hanem a használó, kezelő az, aki
gondoskodik e területekről, mivel az er
dőt a legtöbb esetben nem a tulajdonosa
hasznosítja, hanem az, akivel erre szer
ződik – hívta fel a figyelmet Wisnovszky
Károly. Hangsúlyozta: az ilyesmi az agrá
rium más szegmensében is előfordul, de
nem ilyen arányban. Az erdők esetében
emellett – szakmai szempontból szükség
szerűen – több közös tulajdon van, mint a
mezőgazdasági területeken. Így aztán va
lójában hiányzik a beosztó, hosszú távra
tervező, önszabályozó birtokosi szemlé
let az erdőgazdálkodásban – mondta a
főosztályvezető.
A tulajdonosokat egyébként nem az
NFK-nál tartják nyilván. Ha keresik őket,
a központ munkatársai is az ingatlan-nyil
vántartás helyrajzi számokhoz kötött ada
tait használják. A tulajdonformáról azon
ban van részlethez kapcsolt információjuk,
s a használati szerződések szintén segí
tik az azonosítást. A helyrajziszám- és az
erdőrészlettérkép fedvényét egymásra il
lesztve is dolgoznak. Gazdátlan „jószág”
nem lehet, minden helyrajzi számnak van
birtokosa, de bizony sok erdőterületnek,
-részletnek nincs bejegyzett használója,
és gyakori, hogy nem egy, hanem számos
tulajdonos birtokolja, de nem hasznosítja

ezeket. A birtokrendezési program az er
dőket is érinti, remélhetőleg itt is egysze
rűsödnek a tulajdoni, használati viszonyok
– tette hozzá a szakember.
A földügyi és az erdészeti nyilvántar
tások sok millió információt kezelnek.
Aktuális állapotban tartásuk hatalmas,
de igazgatási szempontból nélkülözhetet
len feladat. Ezt az állományt folyamato
san tisztítani kell, az adatokat egyeztetni,
harmonizálni szükséges, hogy szinkron
ban legyenek. Ami elég nehéz, már csak
azért is, mert e jegyzékek közhiteles, tulaj
dont és használati módot is érintenek. Az
Agrárminisztérium irányításával azonban
már feltárták a két rendszer eltéréseinek
a típusát és gyakoriságát, s módszereket
dolgoznak ki a javítások csoportos vég
rehajthatóságára – mondta a főosztályve
zető. Erre azért is szükség van, mert a sok
„földmozgás”, privatizáció stb. következ
tében voltak félreérthető esetek. Előfordult
például, hogy valaki kapott egy földdara
bot, amelyről nem látta, hogy erdő, mert
az előző tulajdonosa a fákat szaknyelven
letarolta és kituskózta. Egy ilyen terüle
ten fizikailag valóban nem látszik, hogy
erdőnek számít, de jogilag mégis az, ame
lyet fel kell újítani a birtokosnak, azaz újra
be kell erdősíteni. Még akkor is, ha a mű
velési ágat a nyilvántartásban nem ekként
tüntették fel. Számos per, vita, szankció
kerülhető el tehát harmonizált jogszabá
lyok és aktuális, egymásnak nem ellent
mondó nyilvántartások révén.

A szervezetnél összehangolják
a megyékben dolgozó erdőfelügyelők
jogszerű működését.
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WISNOVSZKY KÁROLY. NEMCSAK KONTROLLÁLNI LEHET, HANEM SZÜKSÉG ESETÉN SZANKCIONÁLNI IS

Az erdőtervezés is átkerült az NFKhoz, amely a törvény betűjén túl a ma
gyar erdők első számú szabályozója. Er
dőgazdálkodást folytatni ugyanis csak a
közérdekkel összhangban, hosszú távú el
képzelések alapján lehet. Az állam tehát
tízévente felméri e területek állapotát, s
egy kerettervet, úgynevezett körzeti er
dőtervet készít. Ez nem helyi érdekű fel
adat, hanem az ország összes erdeje ál
lapotának az ismerete alapján az e terü
letek szükséges befolyásolására irányuló
tervezés – magyarázta Wisnovszky. En
nek végrehajtását – tette hozzá – hatósági
tevékenységként az erdőfelügyelet ellen
őrzi; jelenleg az NFK erdészeti főosztá
lyán ennek irányítása folyik. Ugyanakkor
nemcsak kontrollálni lehet, hanem szük
ség esetén szankcionálni is. A szervezet
nél összehangolják a megyékben dolgozó
erdőfelügyelők jogszerű működését, akik
így használhatják az Országos Erdőállo
mány Adattárat, amelynek az üzemelte
tése mint szakigazgatási feladat szintén
a Nemzeti Földügyi Központhoz került
át a Nébihtől.

Ez az adattár hatszázezer erdőrészle
tet tartalmaz, jellemez, sok millió infor
mációval, amelyeknek a tizedét újítják
meg mindig az erdőtervezés által, mely
nek során a lehetséges és szükséges mun
kák is a tervekbe kerülnek. Lényegében
az egész adatbázis frissül az erdőfelügye
lők bejegyzéseivel. Az NFK-nál pedig kö
vetik a bejelentett és végrehajtott fakiter
meléseket, illetve vizsgálják az erdőfel
újítások menetét, terv szerinti megvaló
sulását. Ez a jegyzék hasznos lehet a köz
pont nem erdészeti részlegei számára is
– véli Wisnovszky Károly. Jó példa erre
az erdőgazdálkodó nélküli állami terüle
tek kimutatása és átadása vagy az erdőér
ték-számítás, illetve az állami tulajdonú
erdők vagyonváltozásának követése. Az
NFK-ban pedig kicsit „közelebb kerül
tek” a földügyi igazgatáshoz, így a rend
szerek és nyilvántartások közötti harmo
nizációs feladatok is egyszerűsödhetnek
– mondta a szakember.

A főosztálynak a fentieken túl is szá
mos, az erdészeti ágazat irányítását szol
gáló feladata van – mutatott rá a vezető.
Például országos statisztikákat készítenek,
részben az említett adattár kiértékelése,
részben bekért információk, részben egy
monitoringrendszer alapján. Az állapot
felvételek során egy mintaponthálózatot
vizsgálva nemcsak az erdőkben, hanem
egyáltalán fás területeken nyomon köve
tik az ökoszisztémák, az együtt élő ter
mészeti rendszerek növekedését, egész
ségi állapotát, változásait. A KSH-nak, a
szaktárcának továbbítanak adatokat, és
uniós információszolgáltatás is kapcso
lódik a tevékenységükhöz. Továbbá 4500
fős szakszemélyzeti listát vezetnek, s ők
adják ki a tevékenység végzéséhez szük
séges igazolványt. A nyilvántartás mel
lett ugyanis ennek a szakszemélyzetnek
a vizsgáztatását, továbbképzését is ellát
ják. Nem beszélve arról, hogy az adattá
rukból folyamatosan szolgáltatnak ada
tot, térképet a kutatás és a gazdasági sze
replők számára.
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