
Az állami erdőgazdasági társaságok 
ingatlan- és birtokügyei I.

Az Erdészeti Társaságok 
vagyonkezelési szerződéseiről

dr. Nagy János
főosztályvezető

FM Földvagyon-gazdálkodási Főosztály
janos.nagy@fm.gov.hu; 30/394-1556

mailto:janos.nagy@fm.gov.hu


• A Kincstári Vagyoni Igazgatóság 1996-ban kötötte meg az 

ideiglenes vagyonkezelési szerződéseket .

• 2016. február 15. megkötésre került a végleges 

vagyonkezelési szerződés 19 Társasággal.

• Jelenleg 957.000 hektár erdő van a 19 erdészeti társaság 

kezelésében. 

• A jelen szerződéskötés során csak a rendezett tulajdonosi 

jogállású ingatlanok kerültek bele a vagyonkezelési szerződés 

mellékletét képző listába (ahogy az NFA rendezi az egyes 

ingatlanok tulajdonosi helyzetét, úgy kerülnek be a 

szerződésbe újabb ingatlanok, és szűnik meg az ivsz, a 

Társaságok kérésére legkésőbb 2017. december 31-ig).
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• 2016. február 15. napján megkötött vagyonkezelési szerződés során

664.227,0691 ha erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet

közvetlenül szolgáló földterület, illetve 3.543,8389 ha egyéb terület,

összesen 667.770,9080 ha állami terület erdőgazdasági

vagyonkezelésbe adásával kapcsolatban kiadmányozott Miniszter úr

nyilatkozatot természetvédelemért, illetve erdőgazdálkodásért felelős

jogkörben és alapítói határozatként.

• Az összes (társaságok kezelésében lévő) erdő és erdőgazdasági

tevékenységet szolgáló terület 70 %-ára került megkötésre az új

vagyonkezelési szerződés. (Ez Társaságonként eltérő!!!)

• A vagyonkezelési szerződések jelenleg összesen 47.191 db ingatlant

tartalmaznak (a 19 Társaság vonatkozásában.)

• az ivsz-szel szemben az új szerződés a földek használatát teljes körűen

rendezi, tehát a tulajdonosi jogok és kötelezettségek mellett pl. a

vadászati jog hasznosításának kérdéseit is részletesen szabályozza,

nagy szabadságot engedve a vagyonkezelőnek ezen a téren. Ugyanígy

pl. a vadászati joggal kapcsolatos bevételek kezelése is egyértelművé

válik. Vadászati jog kapcsán külön eljárásrend az ivsz-ben szereplő

földekre – NFA 04.26-án megkapta!
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• Ami nem szerepel a szerződésekben: az erdők érték szerinti

nyilvántartása (vö. ÁSZ vizsgálat „eredményei”…) – megoldás:

nem az értékek nyilvántartása.

• Új típusú szerződést kötöttünk: az ingatlan-portfólió

dinamikusabban változhat, mint korábban, ez a

vagyonkezelőnek és az NFA-nak is előnyös.

• A földek hasznosítása is egyszerűbb, szabályozottabb keretek

között valósul meg.

• A szerződés az egyes ingatlanok és felépítmények tulajdonjogi,

valamint ingatlan-nyilvántartási rendezését is megkönnyíti.
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Összegzés, a jövő feladatai:

• A végleges vagyonkezelési szerződés számos olyan területen is

szabályozást, egyértelmű eligazítást ad a Társaságoknak, amely

területek eddig nem voltak szabályozva az ivsz-ekben;

• A jogszabályi háttérnek kell „beérnie” a szerződéseket (lsd. pl.

épületek feltüntetése védelmi rendeltetésű erdőkben);

• Hatékony, dinamikus és közvetlen kapcsolattartás az NFA-val (pl.

tulajdonosi ügyek);

• MNV Zrt.-vel kötendő szerződések aláírása 2016-ban!;

• A 3 „HM-es” Erdőgazdasági Társaság NFA-s vagyonkezelési

szerződései!!! (itt is tv.-módosításra várunk);

• Az ivsz-ek megszüntetése (lehetőség szerint 2016-ban);
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmet!
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