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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 9 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai 
albizottsági ülésünkön! Köszöntöm képviselőtársaimat, akik részben 
mezőgazdasági bizottsági tagok, részben szakmai érdeklődőként vannak jelen! 
Engedjék meg, hogy külön köszöntsem az államtitkár urat, Glattfelder Bélát, 
aki jelenlétével megtisztelte a mai albizottsági ülést! Üdvözlöm az FM 
képviseletében Szabó Ferenc főosztályvezető és Mózes Csaba főosztályvezető-
helyettes urakat! Köszöntöm Rédei Károly elnök urat, Lakatos Ferenc dékán 
urat, Wisnovszky Károly urat még nem, ő úton van, Borovics Attila igazgató 
urat, Luzsi József elnök urat, Jung László elnök urat, Mőcsényi Miklós főtitkár 
urat, Sárvári János ügyvezető elnök urat, illetve Schiberna Endre 
osztályvezető urat!  

A napirend nem lett túlbonyolítva, egy napirendi pontunk van, de úgy 
gondolom, hogy ez egy olyan széles napirendi pont, amelynek keretein belül 
nagyon sok mindent meg tudunk vitatni, esetleg ennek az oldalvizén is tudunk 
az asztalra tudunk tenni egyéb más, adott esetben ehhez csak közvetlenül 
kapcsolódó kérdéseket, problémákat.  

A technikai részleteken legyünk túl! A határozatképességünk megvan, 
azt is megállapítom, és akkor kérnék egy szavazást a napirendről. Kérem, hogy 
aki a képviselőtársak közül elfogadja a napirendet, az jelezze. (Szavazás.) Ha 
jól látom, akkor egyhangúlag fogadtuk el. …Ja, igen, és van még egy egyebek 
napirendi pont is, ezt a technikai pontosság miatt még el kell mondanom.  

A magán-erdőgazdálkodás aktuális problémái, megoldási 
lehetőségek 

Az első és egyetlen napirendi pont is, amely az egyebeken túl van, az a 
magán-erdőgazdálkodás aktuális problémái és a megoldási lehetőségek. 
Három felkért előadónk van. Wisnovszky úr, mint jeleztem, pillanatnyilag 
még nem érkezett meg, úgyhogy én akkor Borovics Attila intézetigazgató urat 
kérném meg tisztelettel, hogy tartsa meg előadását nekünk. Köszönjük szépen.  

Bevezető előadások 

Dr. Borovics Attila (NAIK ERTI) 

DR. BOROVICS ATTILA intézetigazgató (Nemzeti Agrárkutatási és 
Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet): (Hangosítás nélkül:) 
Köszönöm szépen a lehetőséget és a felkérést. Tisztelt Bizottsági Tagok, 
Meghívottak… 

 
ELNÖK: Tessék helyet foglalni, szerintem úgy sokkal egyszerűbb, és 

kérem, hogy mikrofonba beszéljen, ez a jegyzőkönyv miatt is egyszerűbb lesz 
valamivel.  

 
DR. BOROVICS ATTILA intézetigazgató (Nemzeti Agrárkutatási és 

Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézet): (Előadását vetítéssel 
kíséri.) Köszönöm szépen, legközelebb jobban fog menni. Kollégáimmal, 
Schiberna Endrével, Nagy Imre kollégámmal – akiket egyébként meg is 
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kértünk, hogy jöjjenek el, tehát részletes kérdésekre is tudnak válaszolni, 
hogyha belemegyünk a lényegbe – egy olyan előadást készítettünk elő, 
amelynek a lényege az, hogy egyrészt a magán-erdőgazdálkodás kialakulásáról 
egy nagyon rövid összefoglalót kell tennünk, mert az elmúlt 25 évben nagyon 
sok fontos esemény zajlott, és ennek az eredménye az, ahol most vagyunk.  

Vannak problémák, azt kell mondanom, nyilván erről szól elsősorban, 
hogy ezeket a problémákat feltárjuk, és megoldási javaslatokat tegyünk, 
ugyanakkor azt is szeretném már most itt rögzíteni, hogy óriási eredmények is 
vannak, tehát nem szabad azt gondolni, hogy a magán-erdőgazdálkodás egy 
problémahalmaz. Az, hogy ma itt vagyunk, és hogy van miről beszélni, és hogy 
860 ezer hektárnyi magánerdő létezik, működik – van, ami sajnos nem, és ezt 
kell üzembe helyezni –, az nagyon nagy részt, azt kell mondjam, hogy 
sikertörténet, és az itt lévő képviselők, azt kell mondanom, nyilván képviselik 
és reprezentálják az egész ágazatot, ha szabad az erdészeten belül ezt egy 
kicsit így lebontani. Azt kell tehát mondanom, hogy ilyen szinten is le a 
kalappal, ha szabad így fogalmazni.  

1989-ben – mostanában erre szoktunk jellemzően hivatkozni – nagyon 
fontos események zajlottak politikai szinten is, és az a helyzet, hogy a politikai 
döntések mentén jutottunk el odáig, ami részben a mai problémákat is okozza. 
Ma, így utólag könnyű megítélni az akkori döntéseket, akkor ez a döntés 
született, mégpedig az, hogy olyan privatizáció szülessen, amelyben nagyon 
sok osztatlan közös tulajdon, nagyon sok olyan tulajdoni forma alakult ki, 
amelyre akkor a politika úgy gondolta, hogy megoldásokat fog találni, és 
elsősorban az erdőbirtokossági társulatokban sejtette ezt a megoldást, amiről 
utólag kiderült, hogy sajnos nem megoldás. Nagyon sok új jogszabály 
keletkezett, az erdőbirtokosságokról szóló törvény, de az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló törvény, tehát új jogszabályok alakultak ki, és 
kialakult egy olyan helyzet, ami elvezetett a mai állapotokig. 

Ekkor azért volt egy olyan fontos időszak, és én azt gondolom, hogy ez 
egy nagyon pozitív, olyan időszak volt, amikor megalapozódott egy sor olyan 
dolog, amiről kiderült az, hogy működik, tehát ez a nemzeti önálló 
fejlesztésekre alapozott, akár magánerdő-, de akár mondhatnám az egész 
erdészeti ágazatot fejlesztő támogatási rendszer azért volt nagyon érdekes, 
mert az a speciális magyarországi helyzetekre próbált megoldást találni. Ilyen 
szempontból sokkal operatívabb, sokkal jobban fókuszált a valódi 
problémákra, csak egy példát mondok – erre később majd több alkalommal 
visszatérünk -: az integrátori rendszert, amely nagyon sok problémát 
megoldott, ebben a helyzetben támogatható volt. Ehhez képest a mai EU-
konform támogatási rendszerben, bár nagyon sok pénz rendelkezésre áll, 
lehet, hogy abszolút értékben több, mint ami a nemzeti források során 
rendelkezésre állt, azonban ezek jórészt uniformizált, az EU által egységesen 
kezelt és privilegizált területekről szólnak, nem biztos, hogy ez mindig 
Magyarország és a magán-erdőgazdálkodók szűken vett érdekeit is olyan 
mértékben szolgálja, mint a korábbi nemzeti fejlesztések. De ez egy helyzet, 
ezt is tudni kell kezelni, ennek a problémáit is fel kell tudni tárni, és megoldást 
kell találni azokra.  

A magánosításról, a privatizációról nagyon sok részleges dolgot 
mondhatnék, itt csak egy folyamatábrában szeretném azt rögzíteni, hogy 
igenis feltárhatók a problémák, ismerjük a helyzetet, tudjuk azt, hogy mik 
vezettek idáig, és azt is tudjuk, hogy ez egy jó szándékú és óvatos előrelépéssel 
és történelmi hagyományokkal is rendelkező folyamat volt. Ha csak arra 
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utalok, hogy a magyar történelem során volt már hasonló szituáció, amikor 
egy óriási lépésben, például a jobbágyfelszabadítás során nagyon sok földhöz 
juttattuk a parasztságot, és ez sajnos – nem sajnos – az erdők irtásával járt 
együtt. Tehát az erdészszakmában annak a beidegződésnek, mely szerint a 
privatizáció, a magántulajdon egyrészt az erdők ellen hat, voltak történelmi 
hagyományai, illetve a világban nagyon sok előzménye volt – szerencsére nem 
ez történt, hanem egy új erdőtelepítés, egy intenzív fejlesztési program. Ezt 
csak azért jelzem, és azért szeretném ezt így most körülírni, hogy azok az 
óvatos lépések részben történelmi hagyományokon alapultak, és némi 
tapasztalatra épültek.  

Ennek a privatizációnak az az eredménye, hogy nagyon sok tulajdonos 
lett, osztatlan, kis tulajdonok vannak, és ennek a megoldására a társult 
gazdálkodást szerette volna a döntéshozó javasolni. Ez, így utólag azt 
mondhatjuk, nem nagyon működik, semmi előnnyel nem bírt, illetve a 
magán-erdőgazdálkodók meg tudják mondani, hogy nem véletlen az, hogy 
elsősorban a magántulajdonú, egyéni megoldások, illetve a különböző 
vállalkozási formák azok, amelyek jobban beváltak, hiszen sok esetben az 
erdőbirtokossági társulatot inkább egy túladóztatással, inkább valamiféle – 
hogy úgy mondjam – negatív diszkriminációként élhették meg a gazdálkodók, 
ha jól tudom a gazdálkodóktól is közvetlenül.  

Eljutunk a máig – nem akarok nagyon sokat és hosszasan beszélni a 
múltról –, a mai helyzet kialakulásához. Nagyon világosak és jók ezek a 
diagramok, és azt mutatják, hogy igenis az a nagyon nagy probléma, hogy 
nincs erdőgazdálkodó, ez az osztatlan, elaprózott kisbirtokból következik, 
erről majd később ejtek még néhány szót, hogy mi okozta ezt a gazdálkodó 
nélküli területet, ami mindenkinek rossz, nyilván a tulajdonosnak is, de a 
hatóságnak is, az egész erdészeti szakmának rossz, hiszen egy nagyon negatív 
képet fest rólunk, hogy 20 év alatt sem tudtunk sok esetben üzemi gyakorlatot 
kialakítani. Ennek nagyon sok oka van, és erre majd még visszatérek.  

Egy nagyon fontos momentum az, hogy itt sajnos ez a nagyon jó 
tendencia, és például ez a nagyon érdekes elválás, ami egyébként összefügg az 
integrációs folyamattal, az integrátorok megjelenésével, hogy egy intenzív – 
hogy úgy mondjam – feltárása történt ezen nem működő erdőknek, és 
bevonták azokat az üzemszerű működésbe. Itt azonban egy ellaposodás, sőt 
azt kell mondanom, egy enyhe emelkedés tapasztalható, tehát újra növekszik 
– és ezt majd Wisnovszky Károly igazgató úr pontosan, precíz adatokkal alá 
fogja támasztani – a nem működő erdők egy része. Itt tehát valamit lépni kell, 
mert a tendencia, a jó tendencia megállt, illetve meg is fordult.  

A rendezetlen tulajdonnak, ami a magán-erdőgazdálkodás legnagyobb 
problémája, több oka van, amit három pontban állapítottunk meg a 
kollégákkal. Az első a tájékozatlanság, ami egyrészt abból ered, hogy a 
tulajdonosok döntő többsége nem erdőgazdálkodó, nem erdész, nincsen 
erdészeti tapasztalata, sokan részben muszájból, részben befektetési célból, 
történelmi okok miatt vagy örökléssel, máshogy jutottak erdőtulajdonhoz, és 
itt azért az agráriumhoz képest az erdőnek egy nagyon erős szabályozottsága 
van, egy nagyon kötött magántulajdon jellege miatt sokkal több olyan 
információ és tudás kellene, mint ami mondjuk a háztájiból a mezőgazdaság 
irányába azért, a földtulajdonosok felé, az agrárium felé egyébként megvolt 
vagy megvan. Tehát egyrészt információhiány van a lehetőségekről, de a 
kötelezettségekről is, és itt van a legnagyobb probléma. Sokan úgy gondolják, 
hogy nagyon olcsón lehet valamilyen vagyontárgyhoz jutni, és nem tudják azt, 
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hogy egyébként ez rendkívül sok kötelezettséggel jár, egy kötött 
magántulajdon, és gyakorlatilag sok esetben bizonyos időszakokban több a 
kiadás, mint a bevétel, és ez akár hosszabb időtávon is működhet. Az 
erdőgazdálkodás egy tölgyes esetében egy százéves időléptékben történik, ha 
valaki vesz mondjuk egy felújítás alatt lévő tölgyest, akkor hektáronként akár 
1 millió forintot is el kell költenie, mire eljut a száz év végén a kamataival, 
lehetőleg a kamataival az egész beruházásához. Azt mondhatjuk tehát, hogy az 
egyik legfontosabb probléma az, hogy az erdőtulajdonosok esetében nagyon 
sok a tájékozatlanság. 

Ebből részben következik az érdektelenség is, hiszen kicsi, szétdarabolt, 
jövedelem nélküli tulajdon van, és ebben az esetben az érdektelenség szinte 
önmagától következik. Ennek mintegy eredményeképpen, és a sok osztatlan 
tulajdonnak a következményeképpen van egy döntésképtelenség, emiatt van 
az, hogy ezt a problémát, ami fel van tárva, amit ismerünk, nem tudjuk most 
sem teljes mértékben megoldani, hiszen sok esetben hiányzik a tulajdonosok 
– úgymond: – döntése, nem tudjuk helyettük ezeket a döntéseket meghozni; 
ha nem tudjuk érdekeltté tenni őket, akkor ezek a döntések nem fognak 
végbemenni.  

Egy kis blikkfangos ábrát hadd mutassak még be, hogy lássák, hogy 
tudományos intézetből jöttem, és hogy egy kis – hogy úgy mondjam: – poént 
is vigyünk a dologba: a magánerdők területének megoszlása két irányból is 
megközelíthető, egyrészt a kék terület a területarányt mutatja, a piros pedig a 
darabszámok arányát mutatja százalékos felosztásban, és azt lehet ebből az 
ábrából nagyon könnyen megérteni, hogy a földrészletek darabszáma 
50 százaléka kevesebb mint az összes területnek a 10 százalékát képviseli. 
Ebből az is következik, hogy a probléma gyökere a nagyon elaprózott kis 
földbirtokokban gyökeredzik, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a hatóságnak 
sajnos minden egyes üggyel egyenként kell foglalkoznia, tehát a pici, kis 
földrészletek ugyanakkora feladatot jelentenek, mint az a néhány nagy, ma 
már üzemszerűen működő, egységben lévő magánbirtok, amelyek, azt kell 
mondanom, magas színvonalú tevékenységet tesznek lehetővé.  

A másik megközelítés pedig az, hogy a legnagyobb méretű darabszám 
10 százalékban található a terület közel 50 százaléka. Ebből az ábrából tehát 
az is következik, hogy egyfajta integráció, most nem a tevékenység révén, 
hanem a földterületek révén is végbemegy, és ez most is követhető, tehát az a 
hiedelem, mely szerint csak az elaprózódás és az örökléssel való üzemméret-
csökkenés megy végbe, ezzel ellentétes tendencia az, hogy igenis a 
tulajdonosok egy része, rájőve arra, hogy nagyon sok kötelezettséggel jár a 
tulajdonuk, sok esetben igyekszik megszabadulni ettől a tulajdontól, és akár 
tartós használatba, akár eladásra felkínálnak ilyen területeket. Igenis van 
tehát földforgalom ezen a területen is. Ezt tényleges és konkrét számokkal is 
úgy tudjuk alátámasztani, ami egy nagyon fontos vetület, hiszen a színkódok 
azt mutatják az alsó kis magyarázatban, hogy az egy fő által kezelt erdő mind 
hektárban, mind illetőségben, darabszámban, nagyon precízen látható, hogy 
itt azért az az óriási elaprózottság, ami most azt jelenti, hogy 10 vagy a feletti 
tulajdonosnak kell együttesen döntenie, azt kell mondjuk, hogy például az 
erdőterület-arányban már közel 70 százalék fölötti, tehát 30 százalékos 
arányban van jelen, onnantól viszont eszkalálódik a probléma, onnantól van 
az, hogy igazán nagyon kevesen tudjuk, hogy mit lehetne megoldásként 
felajánlani, megoldani. Majdnem biztosak vagyunk abban, hogy nem is egy 
mesterséges területkimérés, -szétmérés, ami egy többmilliárdos költség lenne, 
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hanem magának a tevékenységnek az integrációja, még akkor is, ha nem 
integrátori hálózatnak, integrációs tevékenységnek nevezzük, hanem akár 
nevezhetjük másnak is, de ez a típusú tevékenységkoncentráció az, ami 
megoldhatná mondjuk a 10 fölötti tulajdonossal rendelkező erdők problémáit 
is.  

Akkor visszatérek a megoldási javaslatra, az integrátorokra, amelyek a 
rendezetlenséget bizonyíthatóan, amikor működtek, nagyon szépen 
megoldották. Itt látható megyei szinten az integrált erdők aránya, volt olyan 
erdő, ahol 60 százalék fölötti volt, és ez nagyon erősen korrelált azzal, hogy 
mennyi a rendezetlen erdő. Tehát ahol sok integrált erdő volt, ott szinte 
magától lecsökkent olyan mértékűre, olyan szintűre ez a problémahalmaz, 
amely nagyon világosan jelzi, hogy ez a két dolog nagyon világosan összefügg, 
és ez egy megoldási javaslat is lehet egyben. Tehát szervezőerő kell, 
tevékenységkoncentráció kell, érdekeltség kell, ezt más módon pillanatnyi 
tudásunk szerint nem nagyon lehet megoldani. Nyilván egy helyben dolgozó 
ember, aki nem csupán ismeri a szereplőket, hanem megbízható is, és akinek 
abban a régióban van egyfajta elismertsége, sokkal könnyebben jut el azokhoz 
a tulajdonosokhoz, gazdákhoz, vagy ajánlják egymásnak, akiknek a problémáit 
pillanatnyilag nem oldja meg senki.  

Eddig a problémákról, egyfajta megoldásról beszéltem. Én azt 
gondolom, hogy egyébként maga az innováció, a jövőbe mutató 
együttműködések, a tudomány, az egyetem, az ERTI és más innovációs cégek 
és a magán-erdőgazdálkodók közötti szoros együttműködés is sok mindent 
megoldhat. Nem véletlen az, hogy itt az elmúlt legalább egy évet mi azzal 
töltöttük, és ebben, azt kell mondani, hogy a minisztérium is nagyon jó 
partner volt, hiszen részben az ő kérésükre, az ő felkérésükre dolgoztuk fel 
azokat a problémákat, amelyekre megoldási javaslatokat kell tennünk. Ez azt 
jelenti, hogy sok esetben igenis meg kell alapozni, akár tudományos 
szempontból, statisztikai adatokkal, azokkal az elvekkel, amelyeket kollégáim 
Schiberna Endre vezetésével most is napi szinten, főhivatásból csinálnak. És 
akkor mutatom azokat a főbb témákat, amelyekkel szerintem a következő egy 
évben mindenképpen foglalkoznunk kell közösen, hogy megalapozott és jó 
döntéseket hozzunk, és jó irányba menjünk tovább.  

Nem mondhatjuk azt, hogy holnap, vagy ha itt kimegyünk az ajtón, 
azonnal tudjuk a megoldást, sajnos ki kell jelentenünk, hogy ezt még nagyon 
sok elemző munkával és nagyon sok, akár a MEGOSZ-tagság egyfajta 
interjúzásával, kérdőívezéssel, amire egyébként volt példa, tehát már 
csináltunk ilyeneket, például a belső üzemirányítás, a költség tényleges 
számait így ismertük meg, és sok más fontos információhoz így jutottunk 
hozzá, de ezeket a témákat gondoljuk olyan együttműködési javaslatnak, 
amelyeket mindenképpen meg kell csinálnunk.  

Még egy dolgot szeretnék ebből a statisztikából kiemelni, mégpedig azt, 
hogy a magán-erdőgazdálkodók… Az állami gazdálkodó oszlop egyértelmű, a 
többi gazdálkodó, 1 százalékot leszámítva, gyakorlatilag magán-
erdőgazdálkodókat jelent. Én két számra hívnám fel a figyelmet, mégpedig 
arra, hogy a bruttó kitermelésben az akác több mint 1 millió köbméter a 
magán-erdőgazdálkodásban, illetve a nemes nyár, ami, ha azt vesszük, hogy ez 
összesen 6 százaléka Magyarország erdőterületének, de összesen több mint 
1 millió köbméternyi faanyag-kitermelésre ad lehetőséget, ez önmagában 
elmond sok mindent. Tehát egy nagyon fontos gazdasági növény, és a magán-
erdőgazdálkodók jobbára gyakorlatilag ebből élnek. Mutattam két olyan 
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célfafajt és olyan technológiai sort, ami erre épül, amiben mi, ha közép- és 
hosszú távon együttműködünk, még jövedelmezőbbé tudjuk tenni a magán-
erdőgazdálkodást, és igazán ezek azok a kultúrák, amelyek rövid távon is 
jövedelmezően termeszthetők, és amelyekre, azt gondoljuk, a jövőbeli 
erdőtelepítéseknél és az ültetvénylétesítéseknél is elsősorban fókuszálni kell. 
Én azt gondolom, hogy egy óriási nagy előrelépést jelenthetne, hogyha 
agrártevékenységként, mezőgazdasági művelési ágban, nagyon rövid 
vágásfordulóval, 10-12 évben ültetvényszerűen tudnánk alapanyagot termelni, 
és ez nem erdőgazdálkodás, ez gyakorlatilag egy kvázi agrártevékenység, és így 
elvesztené a magán-erdőgazdálkodás azt az óriási versenyhátrányt, ami most 
a földalapú támogatást jelenti, bármely más agrártevékenységhez képest. Egy 
6-szor 6-os nemes nyáras tízéves vágásfordulóval szerintünk 
agrártevékenység. Óriási igény van rá, óriási piaca van, európai piaca van a 
készterméknek, tehát erre alapozva iparfejlesztést lehet véghezvinni.  

A következő az innovációs igények. Nyilván ezekre alapozva nagyon sok 
olyan ügy van, akár a fajták kérdése, akár az új fajták kérdése, akár 
technológia, akár a művelés, nyesés, s a többi, kérdés, amit tisztáznunk kell. 
Van egy új terület, a hengeres ültetvény, az ipari ültetvény, amit a nemes 
nyárnál már tudunk, amihez képest az új fajtákkal és egyéb ügyekkel tudunk 
hosszabb távon még jobban dolgozni. Viszont az akác esetében ilyen hengeres 
ültetvénnyel pillanatnyilag nem nagyon rendelkezünk, tehát erre vonatkozóan 
nagyon komoly munkát kell véghezvinnünk azért, hogy nem csupán erdőben, 
hanem ültetvényben pont azt az oszlopanyagot, azokat az alacsonyabb méret 
kategóriájú anyagot akár 10-15 év alatt meg tudjuk termelni, amire most 
Európában, azt kell mondanom, majdnem végtelen mennyiségű piacunk 
lenne, viszont nincsen hozzá elég alapanyag, viszont van tudásunk, fajtáink 
vannak, biológiai alapjaink vannak. Rédei Károlyra hadd utaljak, ő egy 
nemzetközileg elismert szakember, a pekingi egyetem meghívott professzora 
akác témában. Tehát ezeket az előnyeinket próbáljuk kihasználni! 

Befejezésül hadd mondjak még egy ügyet, ami az agrárerdészet! Ez a 
Mezőgazdasági bizottság Erdészeti albizottsága, és azt gondolom, ennek a két 
határterületnek a nagyon jó együttműködésével nagyon sok új lehetőséget 
tárhatunk fel. Nekünk az intézetben részben munkaköri kötelességünk, hogy 
megismerjük a nemzetközi gyakorlatot, mi Franciaországtól Törökországon át 
nagyon sok nemzetközi gyakorlatot feltártunk, ezeknek a legjobb példái itt 
vannak, rendelkezésünkre állnak, nagyon szívesen bárkinek a rendelkezésére 
bocsátjuk. Azt kell tudni, hogy Franciaországban, Délnyugat-
Franciaországban ezzel 25-30 éve dolgoznak, nagyon sok rossz gyakorlaton 
vannak már túl a saját bevallásuk szerint, tehát az ő hibáikból tanulva és a 
magyarországi termőhelyhez alkalmazkodva, azt gondolom, egy nagy 
lehetőség az agroerdészeti rendszerek intenzívebb és mélyebben megalapozott 
bevezetése. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm az igazgató úr előadását. Ha 

egyetértenek velem, vitát én az előadások után nyitnék, talán amikor kerek 
képet látunk, akkor lenne ennek értelme.  

Luzsi elnök úrnak adom meg a szót, parancsoljon, elnök úr! 

Luzsi József (MEGOSZ) 

LUZSI JÓZSEF elnök (Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók 
Országos Szövetsége): Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit a mai 
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albizottsági ülésen, nagyon szeretném mindenkinek megköszönni, hogy eljött, 
és hogy lehetőségünk van arra, hogy elmondjuk a problémáinkat, főleg úgy, 
hogy a magán-erdőgazdálkodásról beszélhetünk. Sajnálom, hogy Wisnovszky 
úr késik vagy később jön, de megmondom őszintén, az ő számaira alapozva 
készültem. Az ő számai több fórumon elhangzottak, így úgy érzem, hogy 
tudom azokat használni.  

Elsősorban le szeretném szögezni, hogy a magyarországi közel 900 ezer 
hektár magánerdő, hogyha semmilyen gazdasági szerepet nem jelent, akkor is 
közcélú tevékenységénél fogva sokkal de sokkal többet számít az egész ország 
számára, mint ha bármi másról beszélünk. Beszélünk erről a klímaváltozás 
közepette, beszélhetünk itt minden olyan egyéb dologról, az erdő közcélú 
funkciójáról, amit a magántulajdonos, a magángazdálkodó ingyen bocsát 
ennek a 10 millió embernek a rendelkezésére, aki itt egészségesen szeretne 
élni, és ez a terület a magyar erdők 43 százaléka. A gazdasági hasznáról 
viszont a magántulajdonos nem mondhat le, akkor sem mondhat le, ha tudjuk 
azt, hogy az erdő a legeslegkorlátozottabb tulajdoni jog ma Magyarországon, 
ahol a gazdálkodás szabadsága szinte abszolút nincs meg. Egy tanult kollégám 
mondta, hogy az erdész mindig azt csinál, amit akar, csak mindig 
megmondják neki, hogy mit akarjon.  

Kronológiai sorrendben, hogy hogyan kezdett el működni az erdő, és 
mi és hogyan változott az elmúlt időszakban. Én a rendszerváltásról csak 
annyit mondanék, hogy mindenféle tőkesegítség nélkül, spontán visszakapott 
erdőterületekben úgy kezdődött meg a gazdálkodás, hogy ennek semmilyen 
múltja nem volt. Én azt mondtam, hogy csak régmúltja volt, múltja egyáltalán 
nem, jelene meg most kezd lenni. És ebben a nehéz helyzetben mindenféle 
gazdasági segítség nélkül azért elindult a gazdálkodás, ami nagyon nagy 
eredményt jelent; elindult úgy, hogy mára több mint 30 ezerre nőtt az 
erdőgazdálkodók száma, és a magyar magánerdőknek ezelőtt két-három évvel 
még közel a 80 százaléka működött, ami nagyon-nagyon fontos dolog, és a 
működés, ne felejtsük el, mind-mind vidéki munkahelyeket jelent, ott jelent 
munkahelyet, ahol más nem is ad munkát. Ennek a tevékenységnek 
mindennemű korlátozása bűn a vidék ellen.  

Azt se felejtsük el, hogy a magán-erdőgazdálkodás hatékony 
munkájának az eredménye, illetve az új, az uniós vidékfejlesztési 
támogatásoknak, hogy 1,8 millió hektárról 2 millió hektárra nőtt az ország 
erdősültsége. Ezt a közel 200 ezer hektár erdőt magánosok telepítették, tettek 
ezzel a klímaváltozás ellen, tettek számtalan olyan dologért, ami szintén – 
visszatérek – az erdő közcélú funkciójának felel meg, és tették ezt önkéntesen, 
még akkor is, hogyha ezt úgy csinálták, hogy ez számukra megéri, vagy nem 
fizetnek rá.  

A jelenlegi helyzetben nagyon fontos elmondani több olyan dolgot, ami 
miatt ezt a mai albizottsági ülést indukáltuk. Egyre nagyobb mértékben nem 
működik a magánerdő. Ennek jogi szabályozási problémái vannak. Van egy 
olyan 2009-es erdőtörvényünk, amely nem a gazdálkodást segíti, hanem 
inkább a gazdálkodást korlátozza, én hatósági erdőtörvénynek hívom, az 
erdőtulajdonosok és -gazdálkodók pedig büntető törvénykönyvnek. A hatóság 
mint jogalkalmazó nem tud mást csinálni, visszavonja azokat a gazdálkodói 
jogosítványokat, amelyet a belső rendszerkialakulás miatt kénytelen 
megtenni.  

Szó volt az osztatlan közös tulajdonról, szó volt számtalan olyan 
dologról, amely miatt a magántulajdont nem egyszerű működésbe vonni, 



 12 

márpedig ezen nekünk gondolkodnunk kell, mert a rendszerváltás után közel 
300 ezer tulajdonosa volt a magánerdőknek, jelen pillanatban pedig – az 
ERTI visszajelzése alapján – 550 ezer van, és ez az elaprózódás folyamatosan 
fog működni. Nagyon sok, több tízezer olyan tulajdonos van, akire, ha 
kimérnénk az erdejét, nem jutna fa, olyan picike tulajdona van. Valamilyen 
megoldást kell keresnünk, hogy végül ne azt mondjuk, hogy a magán-
erdőgazdálkodás mind a tízmillió magyar ember érdeke, mert mindenkinek 
van erdeje!  

A másik dolog, hogy még egy gazdag ország sem teheti meg, hogy ne 
működjön egy ágazat, egy ágazat egy része. Nekem Ausztriában mondta egy 
kolléga, hogy az erdőnek minden egyes hozadékát használni kell, mert azt az 
erdő azért adta, hogy az emberek boldoguljanak, mert az elsődleges és a 
legfontosabb az ember, és az erdő, főleg a magánerdő a tulajdonosnak a 
hasznára és örömére van, is van. És hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor nem 
engedhetjük meg, hogy nem működő erdők legyenek. Jelen pillanatban már 
közel 300 ezer hektár erdő nem működik, tehát az az előbb, az Attila által 
levetített diagram már nagyon-nagyon nem úgy néz ki. A 300 ezer hektár nem 
működő erdő kapcsán évente több mint 1 millió köbméter fa nem termelődik 
ki az erdőből, tesszük ezt úgy, hogy az ország éves fakitermelési lehetősége 
13 millió köbméter lenne, mi kivágunk olyan 8 millió köbmétert, a magánerdő 
ebből 1 milliót azért nem vág ki, mert nem működik, illetve azért nem vág ki, 
mert olyan korlátozásai vannak a termelésének, hogy képtelenség ezeknek a 
hatósági elvárásoknak megfelelni – gondolok itt az erdők természetvédelmi 
korlátozásaira.  

Én elhoztam egy kérelemre egy határozatot, amit a 
természetvédelemtől kaptam, kérem szépen, ha majd valakinek kell, meg 
fogom mutatni. Ha a hatóság ezt a természetvédelmi törvény által előírt 28-
féle korlátozást beépíti az én gazdálkodásommal kapcsolatos engedélyezési 
határozatba, én állítom, hogy nem mehetek be az erdőbe, a sajátomba. Nem 
azt mondom ezzel, hogy a természeti értékeket nem kell megvédeni, kérem, 
mi megvédjük, mindig, nekünk is érdekünk, a vidéki embereknek is érdeke az 
egészséges környezetben való életmód, az erdő viszont ad, munkát ad, és azzal 
nem segítjük a munkahelyeket és a vidék megtartó képességét az erdőknek és 
magánerdőknek, hogyha – mondok egy hegyvidéki falut – Répáshután hét 
hónapon keresztül nem lehet bemenni az erdőbe, mert olyan korlátozások 
vannak. Szerintem aki Répáshután él, öt hónap alatt nem fogja tudni 
megkeresni azt a pénzt, hogy egész évben ott maradjon. Mit csinál tehát? 
Elmegy. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy szét kellene nézni 
az ilyen falvakban, hogy hány eladó lakóház van, és milyen állapotban vannak 
az iskolák, mert az iskola kinn van az erdőn, azt nem termelhetjük ki, azokat a 
gazdasági értékeket, abból lehetne iskolát építeni, és ha azoknak az 
embereknek munkát adnánk, azokból munkahelyet és élhető vidéket lehetne 
teremteni.  

A jogi szabályozás, egy új jogi szabályozás ezt mind-mind megoldhatná, 
és ebben nem a szélsőségekben kell gondolkodni, hanem abban kell 
gondolkodni, hogy együtt hogyan tudunk valamit megoldani, mert ez az erdő 
valahol mindenkinek az érdekeit, a létét szolgálja, legfőképpen a tulajdonosét, 
a tulajdonos pedig úgy szeretne belőle élni, hogy ha őneki aratási lehetősége 
van, akkor tudjon aratni. Nagyon egyszerű egy mezőgazdász dolga: beérik a 
búza, le kell aratni. Van úgy, hogy egy erdő soha nem érik be. És hogy létezik 
az, hogy itt több millió köbméter fáról lemondunk? A természetvédelmi 
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korlátozás kapcsán jelen pillanatban 3 millió köbméter fa van, ami túltartott 
az erdőn, a 3 millió köbméter 45 milliárd forintot jelent, a 45 milliárd 
forintnak az áfája, ami az ország költségvetésébe befolyna, 10 milliárd forint. 
45 milliárd forint értékű faanyag mennyi munkahelyet teremtene, hogyha azt 
feldolgoznánk?  

Meg kell találni azokat a kölcsönös kompromisszumokat, hogy ezeket 
be tudjuk vonni, hogy élhető vidéket tudjunk teremteni, és működővé tegyük a 
magánerdőt! Ennek a törvényi szabályozáson kívül van egy szakmai 
szabályozása, ez a szakmai irányítás, a szakirányítás, amiről beszéltünk, hogy 
ha nincs megfelelő szaktudású szakember azok mellett az emberek mellett, 
akiknek erdejük van, és nem viselik a gondját, nem tudják, mit kell vele 
csinálni. És ehhez a faanyag-kinnlévőséghez, amit működésbe tudnánk vonni, 
ehhez képest egy szakirányítási rendszer felállítása egy ország számára nem 
lehet kérdés, nem lehet kérdés, hogy ezt meg kell tudni oldani.  

A harmadik része a finanszírozás. A magánerdő finanszírozása és 
tőkefeltöltése soha nem történt meg, a tulajdonosoknak soha nem volt annyi 
pénzük, hogy ezt elvégezzék, és olyan műszaki és egyéb színvonalat hozzanak 
létre, hogy ott a kor követelményeinek megfelelően lehessen gazdálkodni. 
Emellett meggyőződésem, hogy óriási hibák is elkövetésre kerültek, hogy 
kinek a részéről, annak az eldöntése nem az én feladatom. Az elmúlt uniós 
ciklusban, aminek most a végét éljük, 110 milliárd forint állt vidékfejlesztési 
jogcímekből az erdőgazdálkodás finanszírozására, fejlesztésére, 
erdőtelepítésre. Jelentem: a ciklus végére értünk, és több mint 30 milliárd 
forintot elvontak ebből, és a mezőgazdaság más ágazatai felé irányítottak, 
mert nem sikerült felhasználnunk. Ezt azért akarom elmondani, mert nem az 
erdőgazdálkodók hibájából történt ez. Az erdőgazdálkodó mindent megcsinál 
az erdőn, amire nem fizet rá, vagy ami az ő számára megéri, de ha nem éri 
meg, nem csinál vele semmit, nem működik, sorolhatnám. Olyan 
feltételrendszereket szabtak nagyon sok mindenhez, amelyek ahhoz vezettek, 
hogy nem sikerült ezt igénybe venni. Volt, amikor 20 ezer hektár körül 
telepített a magános egy évben, most ez 2-2,5 ezer hektár. A mezőgazdaság 
támogatási rendszerével nem versenyképes az erdőtelepítés, abszolút nem 
versenyképes. A kilábalás: itt van már az új ciklusban lévő támogatási 
rendszerben például az ültetvényeknek a támogatása, de nagyon szeretném 
felhívni mindenkinek a figyelmét, a hatóságoknak, a politikának is, ha úgy 
vesszük, hogy ez a közcélokat szolgáló magánerdő nem engedheti meg, de 
általában az erdő sem, hogy 30 milliárd forintot ne használjunk fel erre a 
célra. Utoljára úgy vettek el monitoringbizottsági javaslatra 1 milliárd forintot 
a magyar erdőktől, hogy közben a Pilisi Parkerdő, az Egererdő, az Ipoly Erdő, 
az állami erdőgazdaságok óriási jégkárt szenvedtek el, és az erdőpotenciál 
alapban volt 1 milliárd forint. Nem kellett volna átcsoportosítsuk, oda kellett 
volna adni ezeknek az állami erdőgazdaságoknak, hogy tegyék rendbe belőle 
az erdőket.  

A finanszírozása tehát a jelen pillanatban is megoldható, mert jelenleg 
is több mint 100 milliárd forint van a következő ciklusra a magyar erdőkre. 
Ennek a felhasználása a mi felelősségünk. Én arra kérek mindenkit, hogy 
olyan támogatási rendeleteket alkossanak meg, hogy ez a vidéki ember 
számára igénybe vehető legyen, és az élhető vidéket szolgálja, ugyanakkor a 
tulajdonos, a gazdálkodó boldogulását is.  

A három dolgot hogyha itt teljes mértékben összevetjük, tehát a jogi 
szabályozást, a szakmai hátteret és a finanszírozást, akkor nem lehet probléma 
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azzal, hogy a nem működő magánerdők újra működjenek, hogy az eddig fel 
nem használt vagy ki nem termelt faanyag kitermelésre kerüljön, és 
működésbe hozza a gazdaságot. A szakmai kérdésnek a megoldása nem lehet 
kérdés, mert milliárdokat hagyunk az erdőn, és 1-2 milliárd forintból meg 
lehetne oldani az egész szakmai irányítását ennek a közel 1 millió hektár 
közcélú erdőnek. Az erdőtörvény átalakítása pedig csupán szándék kérdése, 
szándéké, hogy egy egyszerűbb, az emberek számára kivitelezhető, kevés 
adminisztrációval járó erdőtörvény jöjjön létre, ahol a hatóságnak nem az 
lenen a dolga, hogy büntet. Régen ezt úgy hívták, hogy állami erdészeti 
szolgálat, szolgálat, nem tudom, hogy értjük-e ezt a szót. Ma nem szolgálat, 
ma az van, hogy büntetni, és megmondjuk a természetnek, hogy melyik fának 
milyen idős korára mekkorát kell nőnie, és ha nem nő akkorát, megbüntetjük. 
Egyszerűen nem értem, nem értem, hogy egyszerűen hogy lehetett annak 
idején ilyet elfogadni. Szeretném, hogyha ez átalakulna, és ezek az erdők mind 
a 10 millió magyar ember boldogulását szolgálnák.  

Én nagyvonalakban ennyit szerettem volna mondani, és bárkinek a 
kérdésére nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Érdeklődnék, hogy Wisnovszky 

igazgató úrral kapcsolatban van-e bármilyen információnk, mert nem veszi fel 
a telefont. Tud-e róla bárki bármilyen információt? (Senki nem jelentkezik.) 
Nem. Akkor én azt javaslom, hogy lépjünk tovább… 

 
SZABÓ FERENC főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): 

Bocsánat, elnök úr, én annyit tudok, hogy múlt hét szerdán és csütörtökön a 
helyettes államtitkár úr és jómagam tárgyaltunk vele, és készült ide, tehát tud 
róla. 

 
ELNÖK: Jó. Próbáltuk telefonon utolérni, de nem értük utol. 

Tisztelettel várjuk, hogyha ideér, akkor természetesen örömmel meghallgatjuk 
az előadását.  

Meghívott előadóink után, mielőtt a vitát megnyitnám, a kormány 
képviselőit szeretném megszólítani, legalábbis lehetőséget adni nekik a 
megnyilvánulásra. Államtitkár úr, kívánsz-e hozzászólni? Parancsolj, 
amennyiben igen.  

Glattfelder Béla (Nemzetgazdasági Minisztérium)  

GLATTFELDER BÉLA helyettes államtitkár (Nemzetgazdasági 
Minisztérium): Köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen a meghívást, örülök, 
hogy itt lehetek. Szeretném az elnök urat és az albizottságot tájékoztatni arról, 
hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumban létrehoztunk tulajdonképpen egy 
munkacsoportot, amely kifejezetten az erdő- és a fagazdaság, illetve a faipar 
helyzetével foglalkozik. Azért tűnt szükségesnek ennek a munkacsoportnak a 
megalakítása, illetve ennek a munkának a megkezdése, mert az iparági 
szereplők részéről az elmúlt időszakban meglehetősen riasztó jelzések 
érkeztek a tekintetben, hogy az ipari szereplők úgy érzik, hogy középtávon és 
hosszabb távon Magyarországon nemcsak hogy nem fogjuk tudni kihasználni 
a faiparban rejlő lehetőségeket, tehát nem leszünk képesek az elmúlt időszak 
növekedését folytatni, hanem kifejezetten az a veszély fenyeget, hogy fahiány 
lesz, különösképpen a legintenzívebb faipari ágazatokban, tehát azokban, 
amelyek a nyárfát, illetve az akácot hasznosítják.  
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Ennek több oka van, az egyik oka az iparági szereplők szerint az, hogy a 
jelenlegi jogi környezet olyan módon rugalmatlan, ami nem ösztönzi a 
fatelepítést, az erdő- és a fagazdálkodás profitja olyan mértékben alacsonyabb 
a mezőgazdasági szántóföldi gazdálkodáshoz képest, hogy nem éri meg 
fatermeléssel foglalkozni, akik tehetnék, azok inkább visszaalakítanák az 
elmúlt időszakban fásított, erdősített területeiket szántóföldi kultúrába, mert 
ott a támogatásokkal lényegesen nagyobb jövedelemre lehet szert tenni, mint 
hogyha továbbra is fát termesztenének. Illetve több olyan terület van, ahol 
egyébként meg – ahogy az előbb elhangzott itt Luzsi elnök úr részéről is – 
nem lehet a fahozadékot kitermelni. Nyilvánvalóan vannak olyan fafajok, 
amelyek hosszú időn keresztül növekednek, ezek hosszú távon kezelhető 
problémák, viszont vannak olyan új, innovatív technológiák, termesztési 
módok, amiről viszont Borovics igazgató úr beszélt előadásának a végén, 
amelyek lehetővé tennék, hogy akár tízéves távlatban is jelentős mértékben 
bővíthessük Magyarországon a faipar számára fontos fafajok előállítását.  

Mindenképpen úgy tűnik tehát, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium 
hatáskörén belül a probléma önmagában nem orvosolható, hiszen a 
vonatkozó szakmai ágazati irányítási jogok nem a Nemzetgazdasági 
Minisztérium hatáskörébe tartoznak, hanem a Földművelésügyi Minisztérium 
hatáskörébe, ezért az ottani kollégákkal is meglehetősen intenzív kapcsolatot 
tartunk annak érdekében, hogy valamilyen jogszabály-módosítások 
megkezdődjenek, amelyek újra vonzóvá tennék Magyarországon a 
fatermesztést, a fatelepítést, sőt adott esetben akár az erdőtelepítést is.  

Hogyha az elnök úr és az albizottság megengedi, akkor hadd tegyek itt 
egy személyes megjegyzést is! Nekem úgy tűnik, hogy 2009-ben talán hiba 
volt, meg általában szerintem hiba az állami és a magánerdőt egy, azonos 
szabályrendszer keretében szabályozni, hiszen az állam a saját erdejével a 
költségvetésen keresztül az adófizetők pénzét használja fel, és különböző, 
nemcsak a profittermelési, hanem más egyéb társadalmi elvárásoknak is 
megfelel, természetvédelmi, közjóléti és egyéb szolgáltatásokat nyújt a 
társadalomnak, míg a magán-erdőgazdálkodótól ugyanez kevésbé várható el. 
A magán-erdőgazdálkodónak a legfontosabb motivációja, mint minden 
tulajdonosnak az, hogy a tulajdonával profitot termeljen. Gondoljunk abba 
bele, hogy az állami erdőgazdaságok végül is az általuk használt földterületet 
ingyen használják, a magán-erdőgazdálkodóknak egyre nagyobb része, 
különösképpen hogyha a tulajdonkoncentráció megindulna, úgy jut 
földtulajdonhoz, hogy azt megvásárolja, vagy adott esetben szántóból alakítja 
át, és lemond arról a bevételről, amit egyébként a földalapú támogatások 
jelentenének. Ahhoz tehát, hogy a magán-erdőgazdálkodók megfelelő 
profithoz tudjanak jutni, ahhoz nekik a profitelvárásoknak megfelelően 
tudniuk kell hasznosítani az erdőiket.  

Egy érdekes alkotmányjogi kérdés – mivel az Alkotmánybíróságnak 
még egyszer réges-régen volt egy ítélete, amelyben kimondta, hogy a 
tulajdonjog elválaszthatatlan és lényeges eleme a jövedelemszedés joga –, 
hogy vajon nem jelenti-e a tulajdonjog alkotmányos korlátozását az, hogyha 
olyan szabályrendszer érvényesül, amelyik az erdőtulajdonosok, magán-
erdőtulajdonosok jelentős részénél teljes egészében megakadályozza azt, hogy 
valaha is az erdőjükből bármilyen jövedelemre szert tehessenek; nem azért, 
mert az erdő nem alkalmas rá, a piaci környezet nem alkalmas rá, hanem 
azért, mert a jogi szabályozás akadályozza meg a jövedelem-, a profitszedés 
lehetőségét. Én éppen ezért azt gondolom, hogy érdemes lenne megfontolni 
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távlatosan azt, hogy az állami és a magántulajdonú erdőkre eltérő jogi 
szabályozás vonatkozzon. Természetesen a magántulajdonú erdők 
szabályozását is több részre lehetne bontani, külön szabályozást lehetne 
alkotni azokra az erdőkre, amelyek védettek, és azokra, amelyek nem 
védettek, és ezen belül is külön szabályozásra lennének érdemesek azok, 
amelyeket az elmúlt 25 évben létesítettek a tulajdonosok.  

Én egyébként azt sem tartanám ördögtől való dolognak, hogyha 
bizonyos szűk körben megengednénk, hogy az ültetvényszerűen telepített 
erdőket, az ültetvényerdőket akár vissza is lehessen alakítani szántó művelési 
ágba, tehát hogy sokkal rugalmasabb legyen az erdővel beültetett területek és 
a szántógazdálkodás közötti átjárás. Amikor én gyerek voltam, jól emlékszem, 
a Bábolnai Állami Gazdaságban dolgozott az édesapám, és ott időszakonként 
nyárfával betelepítettek egy-egy gyengébb termőhelyű részt, 17-18 év múlva 
azt letermelték, majd utána a következő 5-10 évben szántóként 
hasznosították, mert abban az időszakban, amikor nyárfaültetvény volt rajta, 
akkor a gyenge homoktalajok humuszban úgy feldúsultak, hogy utána szántó 
művelési ágra is alkalmasak lettek. Nyilvánvalóan egy állami gazdaság vagy 
egy több ezer hektáron gazdálkodó gazdálkodó meg tudja azt tenni, hogy a 
területén belül amennyi területet kivon az erdőből, utána valahol máshol meg 
ugyanúgy erdőt telepít, de egy kisebb gazdálkodó, akinek néhány száz 
hektárnyi vagy még annál is kevesebb földtulajdona van, az nem tud ilyen 
módon alkalmazkodni.  

Végezetül még egy kérdést hadd vessek fel! Szerintem minden 
lehetőség megvan ma arra a jelenlegi jogi környezetben is, hogy a 
falültetvények telepítésének a kérdését teljes egészében elválasszuk az erdő 
jogi szabályozásától. Ha ma valaki Magyarországon dióültetvényt telepít, amit 
akár mondjuk 70-80 éven keresztül dióültetvényként hasznosít, semmi mást 
nem kell csinálnia, mint be kell mennie a jegyzőhöz, és a jegyző ad ki neki erre 
engedélyt. Ha viszont ma valaki egy nyárfaültetvényt szeretne létrehozni, ami 
tízéves vágásfordulójú, akkor azt külön engedélyeztetnie kell az erdészeti 
hatóságnál egy hosszú-hosszú procedúrán keresztül, még különböző 
termőhely-feltárásokat és nem tudom én miket is el kell végeznie. Tehát úgy, 
ahogy a gyümölcsfaültetvényeknek az engedélyezése rendkívüli módon 
egyszerű – még egyszer mondom: a jegyző engedélyezi egy egész egyszerű 
eljárásban néhány nap alatt –, miközben egyébként egy gyümölcsfaültetvény 
telepítésének lényegesen sokkal több kockázata van a kórokozók terjedése és 
más egyéb szempontból, mint egy nyárfaültetvény telepítésének, ezért azt a 
javaslatom, hogy ebbe az irányba nagyon gyorsan változtatni kell a jogi 
szabályozást, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor azok az ipari szereplők, akik 
nyárfát hasznosítanak Magyarországon, 4-5 éves távlatban már olyan súlyos 
faanyaghiánnyal fognak szembesülni, aminek gyárbezárások lesznek a 
következményei, és munkahelyek százai szűnhetnek meg.  

Magyarország egy természeti erőforrásokban rendkívüli módon 
szegény ország, nincsenek szénhidrogén-készleteink, érckészleteink, viszont 
kiváló termőhelyi adottságaink vannak néhány növényfajnak az előállítására, 
nem kell sorolnom: kukorica, akác, és ugyanígy a nyárfában is piacvezetők 
lehetnénk, vagy a piac meghatározó szereplői lehetnénk. Az ilyen 
asztallapokat (Megkocogtatja az asztalt.) rétegelt lemezekből állítják elő, 
ahhoz viszont jó minőségű nyárfaültetvényekre, nem erdőkre, ültetvényekre 
van szükség, amelyeket éppen ugyanúgy művelnek, mint ahogy egyébként a 
kukoricát vagy a búzát termesztik. Ráadásul amit Borovics Attila elmondott az 
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előadásának a végén – hogy az agroforestry rendszerekről is hadd mondjak 
egy pár mondatot –, ezeknek az ültetvényerdőknek a sorközét egyébként 
szántóföldi növénytermesztésre is fel lehet használni, sőt mi több, ezekben 
állatokat lehetne tartani, de hogyha ezeket erdő művelési ágban kell 
létrehozni, akkor az erdőtörvény külön szabályozza, hogy erdőben legeltetni 
tilos, tehát így egyébként az agroforestry rendszereknek az olyan módon való 
megvalósítása, ahol a növény-, fatermesztés és az állattenyésztés is együtt jár, 
jogilag lehetetlen.  

Kérem, hogy mind a minisztérium, mind pedig az albizottság tegyen 
lépéseket annak érdekében, hogy a magyar ipar a megfelelő mennyiségű és a 
piac számára oly nagyon igényelt faféleségekhez hozzá tudjon jutni. Ezeknek a 
fafajoknak a jelentősége, a mi mérsékelt égövünk alatti fatermesztésnek a 
különös jelentősége abban van, hogy minden egyes köbméter fával, amit mi itt 
előállítunk, valahol a világ másik felén az esőerdőkben meg lehet spórolni egy 
köbméter erdőnek a kivágását, és ennek óriási globális természetvédelmi 
jelentősége van. Felelősségünk van a jövőt illetően, nemcsak a magyar 
gazdaság tekintetében, hanem természetvédelmi szempontból is, tehát azok, 
akik ma természetvédelmi megfontolások alapján akadályozzák ezeket a jogi 
változásokat, azok szerintem egyébként valójában egy globális 
természetvédelmi előny elérését akadályozzák meg. Köszönöm szépen, elnök 
úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az államtitkár úrnak a hozzászólását. 

Nagyon sok olyan témát vetett fel, kiegészítve az eddig hallottakat, amelyek, 
úgy gondolom, megalapozzák a mai ülésünk létjogosultságát. Az, hogy téma 
van, ha fogalmazhatok így: teljesen nyilvánvaló.  

Most az FM-nek hadd adjak lehetőséget, Feri, ha szeretnétek 
kiegészíteni, parancsolj! 

Szabó Ferenc (Földművelésügyi Minisztérium)  

SZABÓ FERENC főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): 
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon nagy tisztelettel köszöntök 
mindenkit. Reagálva az államtitkár úr utolsó mondataira, aki tényleg nagyon 
nagy szakértelemről és körültekintő ismeretekről tett számunkra 
tanúbizonyságot: teljesen jogosak az érvek, tehát azzal, amit az intézetigazgató 
úr is és az államtitkár úr is elmondott, mi maximálisan egyetértünk. Azt tudni 
kell, és azt hiszem, ez itt elhangzott, ha kimondtuk, ha nem, az államtitkár úr 
részéről is megtörtént ez a megjegyzés, hogy azért ez a 2009-es törvényünk 
nem egy sikertörténet, tehát ezzel tisztában kell lennünk.  

Abszolút azonosulni tudunk azzal, és már dolgozunk is azon, amit az 
államtitkár úr elmondott, hogy nem biztos, hogy azonos léptékben és 
mércével kell az állami erdőterületek és a magánerdők szabályozását 
megejteni. Egy biztos: én ezekből az előző előadásokból – mert azért az 
államtitkár úrnak inkább előadása, mint hozzászólása volt, azt hiszem, volt 
annyira szakmai – három komoly dolgot emeltem ki, amivel mi abszolút 
tisztában vagyunk. Három fontos ismerve és korlátja van a jelenlegi 
működésnek: van egy emberi, van egy természetvédelmi és vannak hatósági 
korlátai, és amiről még nem beszéltünk, hogy mi viszont kérnénk olyan jellegű 
politikai támogatottságot, amiben a szakmai véleményeket összegyűjtve mi ezt 
rendszerbe tudjuk tenni, és tudjuk korrigálni. Gyakorlatilag az elmúlt 
időszakban, hónapok óta, talán azt is mondhatjuk, hogy évek óta dolgozunk, 
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folyamatában dolgozunk, most azért a legutolsó időszakban már kifejezetten 
tényszerűen munkacsoportokat hoztunk létre, tehát az elnök úrékkal közösen 
próbáljuk ezt a rendszert jobbá tenni. Megvannak az elképzelések, kérnénk 
szépen olyan jellegű politikai támogatottságot is majd, amivel ezt meg tudjuk 
valósítani.  

Voltaképpen nagyon lényeges dologra világított rá az államtitkár úr is: 
egyrészt mondjuk szerencsés, ebben az esetben szerencsés dolog az, mert egy 
másik tárcánál is komoly kézbe került maga a rendszer, hogy az ipari része, 
tehát a faipar odatartozik, hozzánk pedig az erdőgazdálkodás, de 
tulajdonképpen így azért közös erővel, egymást segítve tudjuk majd ezeket a 
jogszabályokat formálni és újból alakítani. Én azt hiszem, hogy az elmúlt 
időszak tárgyalásai nekem bizakodásra adnak okot, már olyan értelemben is, 
hogy látszódik az empátia akár az állami erdőgazdálkodók irányából is a 
magánerdősök irányába, oda-vissza. Egy biztos, és az tényszerű, hogy a 
szakmai irányítás, tehát a szakirányítás az, ami az elmúlt években kimaradt, 
ez az alfája és ómegája az egész rendszernek, ha ezt meg tudnánk valósítani. 
Nagyon egyszerű volt: a mezőgazdasági terület részen azért a falugazdászok 
működtek folyamatosan. Na most, addig, amíg a szakirányítás az erdészetnél 
elmaradt, azért a falugazda a kamarai átmenetben is működő rendszer 
maradt, és tudta segíteni azokat a gazdálkodókat, ahol az erdőgazdálkodónál 
valójában tényleg komoly szakmai hiányosságok vannak, mert miért kellene 
neki tudni, főleg akkor, hogyha a 100 hektáron éppen ő a 99. tulajdonos, tehát 
ilyen értelemben akár örökség vagy egyéb útján szándékában nem volt neki, 
hogy erdőtulajdonos legyen, és rákényszerült szerencsétlen, hogy besoroljon 
ebbe a rendszerbe. 

Jómagam vagyok olyan szerencsés helyzetben a koromnál fogva, hogy 
végignéztem a privatizációt, akár Kocsér, Nagykőrös vonatkozásában végig az 
erdőprivatizációt, és hogy ott hogyan alakultak. Siralmas, elképesztő. Ami az 
erdőbirtokosságok vonatkozásában is van magában a gyakorlatban, az 
döbbenetes, tehát ebben nagyon gyorsan lépnünk kell. Azt tudom mondani, 
hogy még talán rosszabb helyzetben van, mint a vadgazdálkodási ágazaton 
belül mondjuk a tulajdonosi közös képviselő, mert azért valahol az is egy ilyen 
nem igazán a magyar jogrendszerbe elhelyező szinten van, és nem igazán 
számon kérhető, de az erdőgazdálkodóval viszont igazából nem tudunk mit 
kezdeni. Tehát ha egy becstelen ember kezébe jut, akkor az gyakorlatilag az 
erdőtulajdonosokat képes kisemmizni és tönkretenni. Ez a lényege a 
dolognak, amit szerettem volna mondani.  

Én tehát azt hiszem, hogy a 24. óra 60. percében vagyunk, 
meggyőződésem, hogy most összefogva szerintem alkalmasak vagyunk arra, 
hogy hosszú távon használható és jó módosításokat hajtsunk végre az 
erdőtörvényen belül, én azt hiszem, hogy mindenki megelégedésére, én itt 
azonban elsősorban a magánerdősökre gondolok, ott kell rendet rakni. Egy 
biztos: ha nagyobb profitot tudunk termelni, akkor az önállóságuk, a 
szabadságuk még inkább magasabb fokú lesz, és ezt valahogy mindenképpen 
vissza fogják forgatni, ha mást nem, fogyasztásban, de lehet, hogy éppen 
fejlesztésekben. Ugyanez igaz különben az állami erdők vonatkozásában is, 
amit hál’ istennek tulajdonképpen most azért nyereségesen és eredményesen 
tudnak működtetni mindannyiunk megelégedésére. Én tehát azt látom, azzal 
teljesen egyetértve, ami az államtitkár úr megjegyzéséből is kitűnt, hogy lehet, 
hogy egy más jellegű szabályozás kell kitételekkel a magánerdőkre 
vonatkozólag, tehát ez megint megfontolás és átgondolás kérdése. Mi készen 
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állunk, tehát várjuk a feladatot, közben – hangsúlyozom – ezerrel dolgozunk, 
tehát úgy az igazgató úrék igénybevételével, mint a magán- és az állami 
erdőbirtokosságok különböző csapataival együttműködve csináljuk a 
feladatot, várjuk a politika döntését ahhoz, hogy ezt vihessük. Hangsúlyozom: 
a II. félévre pedig a parlament munkájában, ezt jeleztük is, mi szeretnénk 
módosítást bevinni, tehát ez benne van. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Tisztelettel üdvözöljük Wisnovszky Károly igazgató urat! Megköszönöm 

az igazgató úrnak, hogy késett, így nem én vagyok az, aki utolsónak elkésett, 
így az én renomémat sikeresen megóvta, amit ezúton köszönök. (Derültség.) 
Igazgató úr, öné a szó. 

Wisnovszky Károly (NÉBIH) 

WISNOVSZKY KÁROLY igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal Erdészeti Igazgatóság): (Hangosítás nélkül:) Nagyon szépen 
köszönöm a lehetőséget, a lehetőséget, hogy az erdészeti igazgatás 
vonalának… 

 
ELNÖK: Hadd kérjem, hogy legyen kedves használni a mikrofont! 

Köszönöm. 
 
WISNOVSZKY KÁROLY igazgató (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Erdészeti Igazgatóság): Igen. Tehát köszönöm a lehetőséget, hogy az 
erdészeti igazgatás oldaláról az előzőekben elhangzottakat számok tükrében, 
de csak szövegben megjelenítve, nem untatva a társaságot grafikonokkal, 
megpróbáljam alátámasztani azt, hogy ebben a furcsa ágazatban, az erdészeti 
ágazatban bizony kis rezdülésekre is figyelni kell, mert az országos számok és 
a trendek legkisebb változásai is hosszú távra hatnak ki, és nagyon lassan 
lehet a rossz vagy rossz irányú változásokat visszafordítani.  

Szeretnék néhány gondolatot elmondani az erdőállományról, az 
erdőgazdálkodásról. Nem megismételve a számokat az az erdészeti igazgatás 
tapasztalata, amelyet minden évben egy úgynevezett mérlegben közöl is, és a 
minisztérium számára jóváhagyásra átad, hogy az elmúlt 3-4 évben olyan 
negatív irányú trendek mutathatók ki az erdészeti ágazat meghatározó 
számaiban, amelyekről a politikának és a felelős miniszternek is tudnia kell. 
Nem kívánok túl nagy szavakat használni, hiszen az az egy-két globális 
mutatónk, mint mondjuk az erdőterület változása vagy az élőfakészlet 
változása, azok még mindig pozitív irányba változnak, de számos olyan jel van, 
amely azt mutatja, hogy a negatív trendek ellen erdészetpolitikai, 
szabályozási, támogatási intézkedések válnak és válhatnak szükségessé. Én 
egyfajta előrejelzésként szeretném a politika és az ágazatirányítás számára egy 
felkiáltójellel hangsúlyozni ezt.  

Amit tehát figyelünk, az az erdőterület változása, az évenként a 
gázleltárban is számon kért állapotváltozás, és azt tudom jelenteni, hogy míg 
az erdőterület igénybevétele stagnál, magyarul nem nagyon vonunk ki, vagy 
tudatosan visszatartjuk az erdőterület-csökkentést, összesen olyan 5-
600 hektár van évente, amely az igazgatásban lecsapódik – most nem 
beszélek az engedély nélküli igénybevételekről, amely ezermillió, sok kis, apró 
esetben testesül meg –, de míg ez az erdőterület-igénybevétel stagnál, addig az 
erdőtelepítéssel és a talált erdőkkel meg a beerdősülésekkel egy pozitív 
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területváltozásról számolhatok be. Csak az a baj, hogy amíg 10-15 ezer 
hektáros pozitívum volt, addig könnyen beszéltünk, és könnyen jelenthettük 
ki, hogy mi zöldágazat vagyunk, és az elszámolásokban a kvóta szempontjából 
is pozitív részesei voltunk bizonyos pénzeszközöknek, addig ez a trend az 
utolsó 6-8 évben, 2008-tól egy radikálisan csökkenő képet mutat, és az az 
előrejelzésünk, hogy ha ez így megy tovább egy-két évig, akkor a 
területváltozásokból is negatívba csap át az ország, azaz nem tud pozitív 
szénmegkötést elszámolni a területváltozás kapcsán.  

A külső nagy számokon túl, amibe belelátunk, az még, ha nem is 
rettenetesebb, de méginkább azt jelzi, hogy komolyan oda kell figyelni, 
ugyanis az üres területek, amelyek a falopás, a felújítás elhúzódása és az 
éghajlat-változás, az egészségiállapot-romlás következtében a záródás 
csökkenése, azok ugyan erdőterületként mutatják ki a területet, de a valódi 
fával borított terület jelentősen csökken. Mindezek mögött vagy mindezek 
mellett egy tudatos természetvédelmi szemléletű rendeltetés- vagy 
erdőhasználat-változás is megjelenik, amelyről nyilván nem olyan szinten kell 
beszélni, vagy nem azzal a felhanggal kell beszélni, hogy ez egy negatív 
folyamat, hanem úgy kell végiggondolni, hogy az a rendeltetésváltozás, hogy 
úgy döntöttünk, vagy úgy döntött az ország, hogy az erdőterületének a 
meghatározó, nagy részét tulajdonképpen – lehet, hogy túlzás, de – kivonta a 
gazdálkodás keretéből, vagy legalábbis korlátozza, ez azt jelenti, hogy az 
erdészek előrelátó, tartamos erdőtervekben tervezett erdőgazdálkodása 
felborult, már múlt időben mondhatom, a jövőre nézve felborult, és az a fajta 
tartamos és… nem akarom a természetvédelmi szavakat használni, tehát 
inkább csak térben és időben folyamatos vagy növekvő használati lehetőségek, 
amelyek a fahasználatban nyilvánulnak meg, azok nem lesznek biztosíthatók a 
jövőben, különösen nem, ha az a folyamat, ami az erdőtelepítésben 
megtestesült, nem folytatódik, és nem lépnek be újabb és újabb erdőterületek, 
amelyek kompenzálják ezeket a kihagyott gazdálkodási lehetőségeket.  

Az élőfakészlet és a folyó növedék, tehát hogy mennyi köbméter erdőnk 
van, egy másik nagyon fontos szempont, és itt tulajdonképpen itt is a belső 
mutatók azok, amelyek jelzik előre, hogy ha ezeken jogszabályi, támogatási 
vagy egyéb feltételekkel nem sikerül változtatni, akkor bizony a jövőben ez a 
hosszú távú tartamosság sérül. Egyre nagyobb többek között a 
természetvédelmi korlátozások miatt a fakitermelésre alkalmatlan erdők 
területe, átálltunk egy más vágásfordulós eljárásrendre, az üres területek 
nagysága, mint említettem, az éghajlatváltozástól kezdve egészen a 
falopásokig számos ok miatt elég radikálisan növekszik, és a tudatos 
állománycserékből és szerkezetátalakításokból is egy ilyen korosztály-
eltolódás jött létre. Ennek az egyik legeklatánsabb példája az, amikor a nemes 
nyárak helyett azokon a területeken, ahova a Nílus iszapja mindig leteszi a 
jövőt, természetvédelmi szempontú gazdálkodást csinálunk, ami 
nyilvánvalóan indokolt, ugyanakkor nem számoltunk azzal, hogy 10-20-30-50 
ezer hektáros területeken majd 20 év múlva nem lehet mit vágni, és lesznek 
olyan kihagyások az időben, amikor bizony csökkenteni kell az engedélyezett 
fakitermeléseket az országban, ami a magán-erdőgazdálkodás szellemiségét 
tekintve elég – hogy mondjam? – radikális, szigorú és polgárilag 
megkérdőjelezhető intézkedés lenne.  

A második, hogy a szakmai problémákon kívül, amelyek nyilván nem 
csak szakmai indíttatásúak, a legnagyobb bajnak azt tekintjük, hogy nem elég, 
hogy csökkennek azok az erdők, amelyeknek a használata, és, még egyszer, a 
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természeti erőforrások logikus és természetkímélő igénybevételéről beszélek, 
van egy olyan gazdátlannak nevezett állapot, amelyikről azt hittük, hogy 
pozitív irányba változik az elmúlt 4-5-10 évben, de be kellett látnunk, hogy ez 
bizonyos nyilvántartási hibákból is adódik – erre majd később kitérek –, tehát 
a gazdálkodó nélküli erdők és az engedély nélküli fakitermelések és falopások 
a jövőt is csökkentik, tehát azt a kialakított harmóniát, ami 20-30-50 évre 
biztosítaná az ország számára a fakitermelési lehetőségeket, de nyilván egyéb, 
társadalomra káros hatásai is vannak. Nem tudjuk megvédeni az erdőt, a 
gazdálkodó az államtól várja ezt, az állam erre képtelen, emögött nyilván 
egyfajta tulajdonosi megoszlás és a birtokpolitika hiánya is fellelhető.  

A fakitermelések rendje is nagyon lassan növekszik még. Tudni kell, 
hogy durván 360 millió köbméter élőfakészlet van az országban, és az elméleti 
számításaink szerint olyan 13 millió köbméterrel növekszik évente ez az 
élőfakészlet, aztán ezzel szembe kell állítani a durván 7-8 millió köbméter 
legalizált fakitermelést és a mortalitást, de ha – nagyon egyszerűen és nagyon 
sematikusan – a 13-ból kivonom a 8-at, meg még azt mondom, hogy 1-2 millió 
elcsúszik, akkor is évente 2-3 millió köbméter növekménnyel kellene 
számolnunk, és számolhatunk is, de ez a növekedés, a növekedés üteme 
lelassult többek között azok miatt a problémák miatt, benne az 
éghajlatváltozástól egészen a gazdálkodási módunkig, a védelmi rendeltetések 
feldúsulásáig, ami aggasztó a jövőre nézve.  

A legszigorúbban szabályozott, erdőtörvényben szabályozott gondolat 
az, hogy az erdőnek erdőnek kell maradnia, és aki levágta, az újítsa is fel. E 
tekintetben figyeljük, hogy mennyi az a terület, ami ilyen kötelezettség alá 
esik, tehát hogy mennyit vágtak és mennyit kell felújítani, és ezeknek az 
aránya, minden évben belépő aránya és a kilépő, azaz az erdőnek elfogadott 
befejezett erdő állapotát vizsgáljuk, és azt tapasztaltuk, hogy az a terület, 
amelyet üresre vágnak, vagy fel akarnak újítani, az nagymértékben növekszik, 
azért növekszik, mert egészségi károsodás miatt, fakitermelés miatt belép egy 
csomó olyan kötelezettség, amely nem áll arányban a kilépő, azaz az 
elfogadott erdő mértékével. Így aztán kimutattunk jelentős úgynevezett 
erdősítési hátralékokat. Emögött az lelhető fel, hogy nemcsak hogy fel kell 
újítani az erdőt, hanem egyfajta racionális természetierőforrás-kihasználás 
miatt az erdőtörvény azt is meghatározza, hogy mennyi időn belül kell ezt 
megtenni, azaz a termőföldet minél hamarabb mint egy beruházást, mint egy 
termelő beruházást abba az állapotba kell hozni, hogy ott növedék 
keletkezzen, hogy ott nőjön a fa. Ennek az időbeli vizsgálatát végezzük, és ez 
jelentősen kitolódik, tehát egyre lassabban újítjuk fel az erdeinket, és nem 
annyit, mint amennyi belép a fakitermelésekből. Ennek aztán vannak szakmai 
mérőszámai: az első erdősítés, a befejezett állapot, és számítunk egy olyan 
módosítás nélküli értelmezést, hogy ha nem engednénk, nem járulnánk hozzá 
ezekhez – mert legálisan meg lehet hosszabbítani ezt az időt –, akkor bizony 
egy ilyen 30-40 százalékos határidőcsúszás van, tehát az erdőterületek 30-
40 százaléka tulajdonképpen lemaradásban van, ami részben indokolható, 
részben engedélyre született, de látnunk kell, hogy lelassul az 
erdőgazdálkodási folyamat, és ezek a hosszú távú, harmonizált 
erdőhasználatban előbb-utóbb nagyon komoly problémákat fognak okozni.  

Csak egy gondolat, mert erre nem kaptam felhatalmazást, de azt tudni 
kell, hogy a növekvő tulajdonosszám, a birtokpolitika hiánya, a használatba 
adás jelenkori vagy nagyon friss nehézségei megfordították azt a folyamatot, 
amire az elmúlt 15 évben akár büszke is lehetett az erdőgazdálkodás, és ez a 



 22

gazdátlan erdők aránya, ami 300 ezerről indult, és most megint afelé közelít, 
tehát a napi ismereteink szerint ez már 200 ezer hektár fölött van. Nem 
elhanyagolható kérdés, hogy az állam is megengedi magának azt a luxust, 
hogy tízezer hektár számra használatba adás nélkül vagy a tudomásával vagy a 
tudomása nélkül, de ezek az erdők gazdátlanságtól szenvednek, de a 
legnagyobb probléma nyilván a magánerdők területén jelentkezik, ahol az 
ország 10 százaléka, de a magánerdőknek lassan a 30 százaléka ilyen 
állapotban van.  

A közösségi erdő. Ez csak egy rosszindulatú megjegyzés, annak 
tükrében, hogy az önkormányzatok szeretnének erdőterületeket, hogy ma is 
minden negyedik település „erdőgazdálkodó”, de ezt csak idézőjelben 
mondhatom, mert nagyrészük nincs bejegyezve, és mivel egy ilyen átlagos 
10 hektáros területük van, azon nagyon nehéz jól gazdálkodni. De nekem is 
meglepő volt, hogy Magyarországon minden negyedik település lehetne 
erdőgazdálkodó, de nem nagyon foglalkoznak ezzel – tisztelet a kivételnek, 
mert van! 

Megpróbálom egy mondatban összefoglalni, ami itt már elhangzott, 
hogy több évtized alatt, százéves hagyományok során, hosszú távra előre 
tervezett erdőállapot és erdőgazdálkodási jövőkép és lehetőség látszik 
mostanában felborulni, amire nyilvánvalóan olyan intézkedések kellenek, 
amelyek részben a magánerdők problémáit oldják meg, de egyáltalán, a 
magyarországi tartamos erdőkezelés fenntartását és azt a dicsőséget, hogy 
ebben az országban a kvótaszerzésen túl azért ez egy zöldágazat, és a világ 
számára – van néhány ilyen európai ország – pozitívan tudtunk mindig 
nyilatkozni a szénmegkötésről, és nem lenne jó, hogyha a jövőben a mostani 
felismerések nélkül odáig juthatnánk, hogy ezt az állapotot, ezt a pozitív 
állapotot nem tudjuk fenntartani. Köszönöm szépen.  

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Meghívott előadóinknak meg szeretném köszönni az értékes 

hozzászólásaikat. Az általam összegyűjtött adatok egyébként nagyrészt 
elhangzottak itt, úgyhogy nehezen tudnék bármi nóvumot hozzátenni a 
nálamnál szakmailag sokkal jobban elmélyült szakemberek 
mondanivalójához, én egy kicsit inkább provokálnék. Provokálnék, és arra 
szeretnék rámutatni, hogy van-e jogalkotási kényszer. Én úgy vélem, hogy 
szinte konszenzus közeli helyzet van abban, hogy van, van, tehát 
mindenképpen fontos ezzel a kérdéssel foglalkoznunk. Azt szeretném 
megjegyezni, hogy az FM részéről volt egy koordinált… ne hívjuk 
koncepcióalkotásnak, de egy érdemi beszélgetés széles szakmai körökben 
arról, hogy mit lehetne kezdeni a jogszabályi környezettel, és milyen 
módosítási igények vannak.  

A következő kérdésem, hogy van-e vidékfejlesztési kényszer, hisz egy 
elképesztő pazarlást hajtunk végre vidéken a különböző erőforrások 
vonatkozásában, ami komoly felelősség egyébként, úgy gondolom, 
általánosságban a politikai döntéshozatal számára, hisz ez egy megoldandó 
probléma. Sajnos hurcoljuk magunkkal ezt a problémát jó ideje, érdemes 
talán most kicsit határozottabban a megoldás keresése felé haladni.  

Van-e jogbizonytalanság? Tudomásom van róla, hogy bizonyos 
esetekben, hogyha valakinek erdőbirtokosságon belül van hasznosítva az 
erdeje, hogy ő onnan vihet-e haza fát tüzelőnek. Vannak olyan megyék, 
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szeretném jelezni, ahol van erre lehetőség a jogértelmezés kapcsán, és van 
olyan, ahol nem lehet, tehát országon belül is teljesen különböző 
jogértelmezési megoldásokat alkalmaznak. Ez is egy érdekes kérdés.  

Én úgy érzem egyébként a szakmával beszélgetve, hogy a 2009-ben 
elfogadott erdőtörvény vonatkozásában – lehet, hogy megköveznek érte, de 
vállalom – a természetvédelem túlnyerte magát, és egy kicsit kontraproduktív 
lett mindaz, ami egyébként célként, úgy vélem, itt a teremben ülők számára 
teljesen egyértelmű, hogy óvjuk meg a természeti értékeinket. Viszont ahogy 
én az erdőgazdálkodókkal beszélek, nagyon sok embert a természetvédelem 
nem mint eszme, hanem mint intézmény ellenségévé tették azáltal, hogy 
teljesen logikátlan és értelmezhetetlen, betarthatatlan szabályrendszert írtak 
elő a számukra.  

Jól látható, hogy az állami erdészetek a közjóléti programjaikkal egy 
komoly lépést tettek az erdőt csak látogatóként ismerő emberek felé, hisz 
olyan projektek indultak el, amelyek mindenképpen vonzóak lehetnek a 
mondjuk nem erdész, nem vadász, nem természetjáró ember számára. Én úgy 
gondolom, hogy ez nagyon jó és nagyon pozitív vonal. Hogy – és erre is 
történt utalás – a magán-erdőtulajdonosok esetében ez mennyire elvárható, és 
mennyire finanszíroztatható dolog, az is egy vitás kérdés.  

Nem szeretném hosszúra nyújtani a saját mondandómat, hisz ismerve 
a menetrendet, én úgy gondolom, még háromnegyed óránk van, amíg itt 
egymással eszmét tudunk cserélni. Megnyitnám a vitát, és elsőként 
képviselőtársaimat szeretném lehetőséghez juttatni. Négy országgyűlési 
képviselő van jelen négy különböző párt színeiben. Én úgy gondolom 
egyébként, hogy ez jó, köszönöm nekik, hogy eljöttek erre a mai alkalomra, 
köszönöm, hogy megtisztelték ezt a témát azzal, hogy érdeklődnek iránta. 
Nagyon sajnálom egyébként, hogy a Jobbiktól nincs itt senki, hisz ők azért 
egy-kétszer már megnyilvánultak a vidékfejlesztés témájában; nem akarok 
belőle politikát csinálni, bízom benne, hogy a következő alkalommal itt 
lesznek, hisz általános, politikai nézetektől függetlenül fontos témáról van szó.  

Képviselő urak? (Jelzésre:) Zsolt, parancsolj! 
 
DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Mivel nagyon sok 

ember ül ebben a teremben, akivel most találkoztam először, ezért 
bemutatkoznék: Legény Zsolt országgyűlési képviselő vagyok, és az MSZP 
színeit erősítem vagy gyengítem – ahogy szokták volt mondani. Azzal teljesen 
egyetértek, ahogy az elnök úr is említette, hogy nem fogunk politikát vinni 
ebbe a dologba, hiszen ez a Mezőgazdasági bizottság Erdészeti albizottsága, 
ahol is, azt gondolom, a szakmai érdek egy és ugyanaz, éppen ezért nem 
hiszem, hogy bárminemű politikai felhang itt ma megfogalmazásra kerülne. 
Én három dolgot szeretnék kiemelni.  

Azokat az előadásokat és tájékoztatókat, amiket hallottam, nagyon 
szépen köszönöm. Egy dolog nem megdöbbentett, csak nagyon megütötte a 
fülemet, amikor azt hallottam még az első előadásban, hogy a magán-
erdőtulajdonosok tekintetében az össztulajdonosok 10 százaléka birtokolja a 
terület 50 százalékát, és körülbelül a tulajdonosok 50 százaléka meg a 
területek 10 százalékát, tehát hogy mennyire elaprózódott ez a dolog – aztán 
van egyfajta koncentráció is természetesen. Azt pedig örömmel hallottam, 
hogy Glattfelder államtitkár úr azt tárta itt elénk, vagy arról tájékoztatott 
minket, hogy van egy olyanfajta szakmai gondolkodás a Nemzetgazdasági 
Minisztériumon belül, amikor is a jogalkotó számára majd azt fogalmaznák 
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meg, hogy különítsük el az erdőtelepítést és mondjuk a fatelepítést, merthogy 
mondjuk amikor egy gyümölcsöst telepítünk, akkor az nem erdőtelepítés, 
hanem fát telepítünk, és ezt az akácra és a nemes nyárra is lehetne alkalmazni. 
Én azt gondolom, hogy egyfajta szempontból a szakmai szempontokat is 
figyelembe véve valóban ez a jövő.  

Ha megengedi, elnök úr, én egy rövid, egyszerű, egyszerűen 
megfogalmazható, de nagyon nehezen megválaszolható kérdést szeretnék a 
szaktárca részére feltenni, és remélem, hogy valamilyenfajta választ tud majd 
adni a főosztályvezető úr. Sajnos itt van a magyar – azt mondom: – 
agráriumban, de az egész magyar társadalom számára ez a különleges magyar 
találmány, az osztatlan közös tulajdonos, aminek kapcsán azt is tudjuk, hogy 
kormányzati szándék az, hogy az osztatlan közös tulajdonokat egyébként az 
agrárium területén, úgy, ahogy van, megpróbálnánk megszüntetni és 
felszámolni. Ott is azt látjuk, hogy nehezen megy, döcögősen megy, jóllehet 
kormányzati szándék van rá, jóllehet ehhez még költségvetési forrás is 
rendelkezésre állna, biztos lehetne ezt jobban és erősebben csinálni, de azt 
látjuk sajnos, hogy nehezen megy. Most ha – ahogy az előadásokban hallottuk 
– a magán-erdőgazdálkodóknál is, ahogyan említették, a terület 50 százaléka 
a tulajdonosok tekintetében 10 százaléknál van, viszont a terület 10 százalékát 
birtokolják a tulajdonosok közül 50 százaléknyian, hogyan, milyen szakmai 
módszerekkel lehet akkor itt ezeket az osztatlan közös tulajdonokat 
megszüntetni? Több szaklapban is olvastam, hogy ez lenne a jövő, és ez lenne 
a cél, hogy megszüntetni az osztatlan közös tulajdonokat, de milyen – hogy is 
mondjam? – szakmai módszert látnak erre, milyen lehetőségeket, milyen 
módokat látnak erre? Ahogy említette egyébként a főosztályvezető úr is, ősszel 
jönne a jogalkotási program keretén belül a parlament elé ez a 
jogszabálytervezet, mármint az erdőtörvény módosítása. Szerintem teljes 
politikai egység lenne amögött, hogy itt is próbáljuk meg az osztatlan közös 
tulajdonokat megszüntetni, csak én kevésbé látom még, hogy milyen 
módszerrel és módon lehet ezt megtenni. Ezért ha erről tudna néhány 
mondatot mondani, azt én megköszönném. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Földi és Sallai képviselő urakat 

kérdezem, hogy kívánnak-e szólni. (Jelzésre:) Parancsolj, Sallai képviselő úr! 
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Azt 

gondoltam, hogy egy kormányzati, egy ellenzéki, azért nem mertem csak 
jelentkezni. (Derültség. – Dr. Legény Zsolt: Itt nincs politika!) 

 
ELNÖK: Itt most borítottuk a klasszikus menetrendet.  
 
SALLAI R. BENEDEK (LMP): Rendben van, köszönöm. Én nagyon 

szépen köszönöm az előadásokat. Néhány dologban szeretnék csatlakozni az 
előadásokhoz, illetve reagálnék pár dologra.  

Több alkalommal, több előadó részéről szó esett az osztatlan közös 
tulajdonok rendezéséről. Ez ügyben két nagyon fontos folyamatra hadd 
hívjam fel a figyelmet! Az egyik az, ami a legfelsőbb bírósági, illetve kúriai 
döntésből származik, hiszen nemrégen mondta ki a Legfelsőbb Bíróság, hogy 
egyetlenegy résztulajdonosnak sem lehet korlátozni a tulajdonhoz való jogait 
többségi döntéssel, és ez most a mezőgazdasági művelés alatt lévő 
területeknek az osztatlan közös részeiben megváltoztatja a szakpolitikát. 
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Nagyon bölcs előrelátással Font Sándor elnök úr lépett is már ez ügyben, hogy 
az agrártámogatások ügyében azokat, akik szántóföldi, illetve gyep művelési 
ágú területeken gazdálkodnak, ne érje kedvezőtlen hatás emiatt, viszont el kell 
majd gondolkodni az erdőgazdálkodás ügyében azon, hogy ez mit fog jelenteni 
az erdőgazdálkodás folytatására nézve, hiszen ez megszünteti azt a 
gyakorlatot, ahol a többség, egy-egy osztatlan közös erdőtulajdonban a 
többség döntést tud hozni egy-egy erdőrészlet hasznosításáról. Erre érdemes 
lesz odafigyelni, mert amennyiben ennek a legfelsőbb bírósági döntésnek az 
alkalmazása megvalósul szerte az országban, az még tovább ronthatja azt a 
helyzetet, hogy a kezelés alatt nem lévő erdőkkel mi fog történni. Hiszen idáig, 
ha volt egy-egy nagytulajdonos, meg tudta tenni azt, hogy valamilyen 
erdőművelést valósítson meg, most viszont néhány kistulajdonos minden 
további nélkül fel tudja bontani az osztatlan közösök erdőgazdálkodását. Ezzel 
tehát érdemes lesz szerintem szakmailag foglalkozni.  

A másik fontos dolog, amivel szakmailag foglalkozni kell, ami szintén 
Borovics Attila előadása kapcsán jutott eszembe, az, hogy az osztatlan közösök 
kimérése kormányzati szándékkal zajlik, van olyan hely, ahova ez a 
kormányzati szándék nem ért oda, de nemrégen volt szerencsém több 
olyanban részt venni, amit saját forrásból osztottak fel, és azt csinálja a FÖMI, 
hogy egy-egy területnek az osztatlan közös felosztásakor megnézi, hogy milyen 
művelési ágban van, és bizony vannak olyan gyepterületek, ahol mondjuk van 
néhány ezer négyzetméter befásulás, egy-egy fasornak a beterjeszkedése, és 
fogja magát, és azokat átteszi erdő művelési ágba. Ebből adódóan egy érdekes 
dolgot tudok mesélni: az egyik legutóbbi ilyen esetben az történt, hogy 
kijelöltek a gyepből 3400 négyzetméternyi erdőterületet, akácost, annak lett 
71 tulajdonosa, és az érdekesség az, hogy azért nem tudom felszámolni ezt, 
mert ott van a tanya mellett, mert a tulajdonosok többségének a tulajdonrésze 
nem éri el a kéttized aranykoronát, tehát nem lehet században meghatározni a 
tulajdoni részt, annyira kicsi a tulajdonosoknak a mértéke. Ez azt jelenti, hogy 
gyakorlatilag lehetetlen felszámolni az osztatlan közöst, és az érdekessége az, 
hogy ebben az esetben azt csinálta a Földművelésügyi Hivatal, hogy volt egy 
nagy osztatlan közös, annak volt mondjuk 100 hektáros kiterjedése, abból 
kimért 60 hektárt, és létrehozott helyette két osztatlan közöst lényegesen 
bonyolultabb tulajdonszerkezettel.  

Mindaddig, amíg a földkimérések szerkezete a művelési ágban ezeket 
megvalósítja, addig még egy halom újabb problémával fogunk szembesülni, 
mert olyan pici helyrajzi számok jönnek majd létre erdő művelési ágban annyi 
tulajdonossal, amit nem fogunk tudni kezelni. Ez jelen pillanatban sajnos 
gyakorlat, és ez egyszerűen egy jogalkalmazási hiba, hiszen a földkimérés 
során automatikusan azt alkalmazza a földkimérő, hogy a két művelési ágban 
megmaradt osztatlan közöst az összes tulajdonos részére kiosztja. Ezzel még, 
azt hiszem, fognak egy páran szembesülni, hogyha a következő időszakban 
beindul a kormányzat által ígért osztatlanközös-kimérés, mert minden 
esetben, ahol esetleg művelési ágak keverednek egy helyrajzi számon, ott ez a 
probléma jelentkezni fog.  

Aztán hadd mondjak el még egy gyakorlati tapasztalatot a nincs 
erdőgazdálkodó részben! Én magam is magán-erdőtulajdonos vagyok, illetve 
természetvédelmi egyesület révén is kezeltünk erdőt, és több év alatt 
képtelenek voltunk bejelentkezni erdőgazdálkodóként, hiába biztosítottuk a 
megfelelő szakirányú végzettségű emberek részvételét. Ugyanis mindazokban 
az esetekben, ahol nem magántulajdonról van szó, hanem mondjuk 
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önkormányzati erdőnek a kezelését erdőiskolaként látjuk el, számos olyan 
jogszabályi problémába ütköztünk, egyébként konkrétan a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Erdészeti Igazgatóság esetében volt ez a tapasztalat, ahol ilyen 
papírt tudok felmutatni, hogy nem tudunk bejelentkezni erdőművelőként. Ez 
egyébként ugyanígy van osztatlan közös esetében is, hogy mindaddig, amíg 
nem szerezzük meg az összes osztatlan közösnek a támogatását, nem tudjuk 
megvalósítani az erdőgazdálkodást. Tehát nemcsak szándékon múlik ez, 
hanem a rossz jogalkalmazási rendszeren is. És amikor arról beszélünk, hogy 
a kormányzatnak, az államnak milyen feladata van, akkor ne gondolja azt 
senki, hogy egyetlen ágazati törvénnyel, egy erdőtörvény-módosítással kezelni 
lehet ezeket a problémákat! Ezt csak úgy lehet kezelni, hogyha teljesen széles 
körűen, 3-4-5 jogszabályhoz hozzányúlva próbáljuk meg megvalósítani.  

Amiben nagyon kérném az önök támogatását – ebben rendszeresen 
visszapattanok mindenünnen –, az az, hogy bizony én magam 
természetvédelmet, biológiát tanultam, és természetvédelmi mérnök 
végzettséget szereztem, ebből adódóan nyilván kicsit másképp látom az erdők 
helyzetét, és nagyon-nagyon nem szeretem, amikor a faültetvényeket és a 
biológiai értelemben vett erdőket teljes mértékben összekeverjük. A búzatábla 
is pázsitfűfélékből áll, a gyep is, mégis két külön művelési ág, mert nem 
ugyanaz a hasznosításintenzitás. Nagyon-nagyon nagy segítség lenne a 
nyilvántartásban, hogyha végre megpróbálnánk megkülönböztetni a rövid 
vágási hosszal rendelkező, ültetvény jellegű erdőket, amelyeknek az elsődleges 
célja a gazdálkodási szempont, és azokat a biológiai értelemben vett erdőket, 
amelyek többségében egyébként szerintem nem annyira magán-
erdőtulajdonosoknál, sokkal inkább állami tulajdonban vannak, amelyeknek a 
hosszú távú céljai között mind a természetvédelem, mind a rekreációs célok 
sokkal hangsúlyozottabban megjelennek. Az, hogy milyen vegyes állományról 
beszélünk, hogy mennyire tekinthető biológiai értelemben erdőnek, szintén 
egy hasznos dolog lenne, és ez ügyben nagyon-nagyon jó lenne.  

Egy valamiben mind Luzsi úrnak a véleményét, mind pedig Borovics úr 
véleményét szeretném erősíteni: nagyon nagy szükség lenne szerintem is arra, 
hogy rosszabb termőterületeken a szántó művelési ágú területekben a 
faültetvények létrehozását támogassuk, és igenis támogassuk az 
erdőgazdálkodókat annak a kieső haszonnak a mértékével, vagy legalább 
megközelítőleg annak a mértékével, amelyben lemond esetleg egy intenzív 
szántóföldi kultúráról. Rengeteg olyan rosszabb termőterület vagy olyan, 
tájgazdálkodási szempontból erdőgazdálkodásra alkalmasabb terület van, 
amely három évből kettőben garantáltan mezőgazdasági veszteségeket okoz a 
termelésben, míg lehet, hogy erdőgazdálkodással ott eredményesebb 
tevékenységet lehetne végezni. Nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a szántó 
művelési ágból átalakított területekre az erdőgazdálkodók támogatást és 
segítséget kapjanak. Igyekszem gyorsan beszélni, elnézést, elnök úr, csak még 
pár gondolat!  

Nyilvánvalóan amiben nehezen fogok egyetérteni, az a védett 
területeken lévő erdőgazdálkodás megvalósítása, hiszen én magam a 
szakmámból adódóan nem szívesen látom a faültetvényeket védett 
területeken, és amikor a korlátozások szóba jönnek, akkor a példák esetében 
Répáshutának az alkalmazása nekem azért érdekes, mert kíváncsi lennék, 
hogy ott vajon mennyi a magánerdő – biztos, hogy Luzsi úr ezt esetleg tudja –, 
de jelentős részben az Északerdő gazdálkodik ott, és nyilvánvalóan az állam a 
saját tulajdonán azért sok más szempontot is megvalósíthat. Abban azonban 
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egyetértek, hogy a magántulajdonosok jogát a gazdálkodáshoz ne korlátozzuk, 
és próbáljuk meg azt segíteni.  

Az elnök úrnak egyetlenegy súlyos mondata volt, amit szívesen ütök: 
hogy a természetvédelem túlnyerte magát. Ezt már többször hallottam, és ez 
valami döbbenet. Mi ezt másképp éljük meg, számunkra úgy tűnik, hogy 
mindenki más nyerte túl magát. Az előző erdőtörvényben például konkrétan a 
társadalmi részvétel lehetőségei voltak az erdőtervezésben, úgy ki lettek ezek 
gyomlálva, hogy bele nem lehet szólni abba, hogy egy ilyen területben miként 
is lehet részt venni. Korábban a WWF-nek és több más civil szervezetnek 
egyszerűen az 1/2001-es legfelsőbb bírósági jogegységi döntés alapján 
lehetősége volt arra, hogy részt vegyen az erdőtervezésben, ezek kikerültek. 
Tehát mi ezt másképp éljük meg, mi ezt úgy tekintjük, hogy eléggé alulmaradt 
a természetvédelem ágazati érvényesítése.  

És akkor utolsóként azt hadd mondjam el, hogy ami szerintem az állam 
feladatai között hangsúlyozottan jelen kell hogy legyen, és ebben nagy 
örömmel ajánlanám fel a saját bizottságunk segítségét, az a jogalkotási 
kényszernél, amit mondtam, az, hogy bizony-bizony át kell tekintenünk a 
többi jogszabályt is, hogy semmiképpen ne csak az erdőtörvényben bízzunk, 
hogy azzal meg lehet oldani a problémát. A művelési ágak megkülönböztetése 
szerintem nagyon-nagyon indokolt lenne, ez szintén jogalkotási feladat. Az 
erdőgazdálkodáshoz való jog bejegyzésének elősegítése, ugyanúgy, mint ahogy 
a Font Sándor elnök úr által készített javaslat lehetőséget teremtett arra, hogy 
a szántó és a gyep művelési ágban a gazdálkodók érdekeit képviselje a 
kormányzat az intézkedéssel, nagyon fontos lenne, hogy az erdőkezelési 
jogokkal kapcsolatban is hasonló rendelkezés szülessen. Az osztatlan közös 
erdőtulajdonok rendezése és a bölcsebb kimérések megvalósítása szintén egy 
olyan feladat, amire most fokozottan oda kell figyelnünk, hogyha a 
kormányzat tényleg megvalósítja azon szándékát, hogy erre érdemi források 
legyenek, és nagyon nagy figyelemmel kell arra lenni, hogy amikor 
osztatlanközös-kimérés van, akkor ne a jelenlegi jogszabályi alkalmazás során 
kerüljön elő az, hogy automatikusan a két művelési ágat, hogyha a FÖMI úgy 
alakítja ki, akkor ott mindenütt osztatlan közös jöjjön létre, hiszen jó néhány 
esetben ilyen kis területeknél egyszerűbben meg lehetne valósítani. És hogy 
mondjak valami kedvezőt is az erdőgazdálkodóknak: amit én kifejezetten 
támogatok, az bizony a támogatási rendszerek bevezetése és az Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapnak az olyan alkalmazása, ami bizony 
kompenzálja azt a veszteséget, ami esetleg a közcélú, közérdekű 
erdőtelepítések során felmerülhet az erdőgazdálkodók oldalán. Nyilvánvalóan 
azt gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy ez a gazdálkodási kedv 
megmaradjon. Köszönöm szépen, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy nem feleslegesen 

provokáltam, nem kifejezetten a képviselő urat, hanem úgy általában a 
szakmai közvéleményt. Remélem, így fogalmaztam, én azt mondtam, hogy 
erdőgazdálkodókkal, magán-erdőgazdálkodókkal beszélgetve nekem úgy 
tűnik, hogy a természetvédelem túlnyerte magát, ha jól emlékszem, talán így 
fogalmaztam. Nem szeretnék itt ebben én döntőbíró lenni, csak próbáltam 
kicsit summázottan összefoglalni a tapasztalataimat.  

Kérdezem, hogy Földi képviselő úr szeretne-e hozzászólni. Parancsolj! 
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FÖLDI LÁSZLÓ (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én 
tanáremberként most szembesültem igazán először azzal, hogy a magán-
erdőgazdálkodók milyen problémákkal küszködnek, mert az én életközegem 
nem az, hogy én erdőkben járok és erdészekkel, illetve magán-
erdőtulajdonosokkal találkozom. Örülök annak, hogy ez ma itt egyáltalán az 
albizottság ülésén terítékre került, mert látjuk a gondjaikat, a problémáikat, és 
amit, elnök úr, te is mondtál, hogy jogalkotási kényszer van, vidékfejlesztési 
kényszer van, osztatlanközös-megoldási kényszer van, van egy olyan döntés, 
amely azt mondja, hogy ugyan nem a magánerdőknél, hanem majd a 
szántóföldi gazdálkodásnál elindul az osztatlan közös tulajdonok szétmérése, 
ami nyilván óriási költségbe kerül, és most talán megyénként két járásnál 
indul el, Vas megyében megoldották bizonyos módon a szántóföldi közös 
tulajdon kérdését, és bízom benne, hogy ez majd el fog jutni a magánerőkhöz 
is. Itt nyilván nem olyan egyszerű, mint mondjuk a szántóföldnél, mert 
hogyha nekem van 400 négyszögölöm mondjuk, akkor lehet, hogy nincs 
benne egy fa sem, mert úgy jön ki az a 400 négyszögöl vagy, mit tudom én, 
4 ezer négyzetméter.  

Ami talán még gondot okoz, az a sok kistulajdonos kérdése, ugyanis 
hogyha a sok kistulajdonostól tőkeerős cégek felvásárolnák az erdőket, akkor 
gondban lennénk, a kormány és a parlament birtokpolitikája, amit 
elindítottunk a szántóföldnél, egyéb területeken, az itt sérülne, és a 
kistulajdonosokat is meg kell tudnunk védeni az erdőgazdálkodásban. Én 
ehhez nem értek, majd a jogászok kitalálják, hogy hogyan lehet ezt megoldani. 
Mindenesetre örülök annak, hogy az FM-ben előkészítik a törvénymódosítást, 
szakmai szempontból jól alátámasztva, és bízom benne, hogy a 2009-es 
erdőtörvényhez képest egy valóban a mai kornak megfelelő és a magánerdőket 
is jól bemutató és jól fogható törvény kerül majd a Ház elé, bízunk benne, az 
ősszel.  

Köszönöm önöknek, hogy a rendelkezésünkre álltak ma, és bízom 
benne, hogy ez az eszmecsere folytatódni fog, mert közös érdekünk az, hogy 
mind a magánerdők, mind az állami erdők, mind pedig a feldolgozóipar, a 
fafeldolgozó-ipar megfelelő módon legyen jelen a magyar gazdaságban, hiszen 
– mint ahogy Luzsi József elnök úr is megfogalmazta – a vidék életben 
maradása kulcskérdés, a vidéki emberek vidéken tartása kulcskérdés, az 
életterük jól megoldása kulcskérdés. A múltkor úgy fogalmaztam, amikor egy 
kis üzemet adtunk át valahol, hogy valóban, a vidék él, és élni is akar, na most, 
ebben a magánerdők sokat segíthetnek, ha a törvényhozás is úgy áll hozzá, és 
akkor megfelelő törvényi háttérrel, megfelelő törvényi garanciákkal tudjuk ezt 
a nagyon fontos társadalmi réteget fogni és védeni. Köszönöm, elnök úr.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólásokra adnék 

lehetőséget.  
 
TÁMBA MIKLÓS alelnök (Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók 

Országos Szövetsége): Nagy tisztelettel köszönöm a szót, elnök úr, és 
köszönöm azt, hogy az asztal köré ülhettünk, és erről a szerintem nagyon 
égető problémáról beszélhetünk. Én azt gondolom, hogy a kényszer nem 
kevés, hanem a kényszer óriási. Nagyon szépen köszönöm Glattfelder Béla 
államtitkár úrnak azt, hogy lényegre törően fogta meg a kérdést, és jól látja ő a 
másik minisztériumból, hogy mit kellene tenni kormányzati szinten. Én 
nagyon remélem azt, hogy ezzel az albizottsági üléssel valóban a politikai 
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színterére emelkedik a magán-erdőgazdálkodás, és meghozzák az illetékesek 
azokat a döntések, amelyeket meg kell hozni. Tehát igenis jogalkotási 
kényszer van.  

Én nem akarom azt vitatni, hogy túlnyerték-e a zöldek magukat, vagy 
nem, mert én nagyon szeretnék zöld lenni és jól élni, de azért azt látni kell, 
hogy itt emberek sorsáról beszélünk, azoknak az embereknek a sorsáról, akik 
vidéken munkából akarnak megélni. Én Szatmár-Beregből jöttem, a 
Nyírségből, és meg kellett élnem azt, hogy komoly támadást indítanak az ellen 
a növény ellen, az akác ellen, amelyből mi ott élünk. Ha elmegyek a Beregbe, 
és megnézem a beregi síkot, amin én még gyerekként több száz marhát láttam 
hajtani az úton, és addig nem tudtunk elmenni, míg át nem mentek, azok az 
emberek most, akik ott privatizációként és hozzájutottak az ügyvédek meg – 
bocsánatot kérek mindenkitől! –, tehát akik azokba a körökbe még be tudtak 
férkőzni, ahol ott a kárpótlási jeggyel megjelentek, azoknak az embereknek 
most azt a gyepet újra létre kell hozniuk. Én tehát azt látom, hogy a vidék 
néptelenedik, a vidéki embereknek a lehetőségei szűkülnek, ezért igenis, elnök 
úr, azt gondolom, törvényalkotási kényszer van, amely törvényalkotás 
elkerülhetetlen.  

Természetesen hogy milyen szempontokat veszünk figyelembe – és 
ezért mondtam azt, hogy örülök annak, hogy az államtitkár úr egyértelműen 
elmondta –, azt a szempontot kell figyelembe vennünk, hogy mi, az a 10 millió 
magyar ember, aki ezen a hazán él, hogyan lesz versenyképes Európában, és 
hogyan leszünk versenyképesek abban a közegben, amelyben működünk. Ha 
mi szegény emberek leszünk, akkor szegények lesznek a gondolataink – 
szoktam mondani –, ezért nagyon fontos az, hogy olyan jogszabályt 
alkossunk, és nem akarok belemenni a részletekbe, amely a lehető 
legkevesebb pénzt veszi ki a zsebünkből. Ez az elsődleges és legfontosabb 
dolog énszerintem számunkra. A másik, hogy a rendelkezésre álló 
forrásainkat úgy költsük már el, hogy az lehetőleg a gyerekeinket és 
méginkább az unokáinkat szolgálja. Ezért én ki merem azt mondani, hogy 
nincs nagyobb érdeke a magán-erdőgazdálkodásnak, mint a minőségi 
fatermesztést támogatni, erre pedig számtalan példa van, az előadásokban 
elhangzott.  

Csak hogy rávilágítsak erre a problémakörre, és a zöldek túlnyeréséről 
beszéljek, van egy épített mű a Tisza vagy akár a Duna árterében, amelyet az 
ember hozott létre, ahogy Wisnovszky úr mondta, a mi Nílusaink azt 
megöntözik, és ahelyett, hogy mi ezen nemes nyarat ültetnénk, és a 
fűrészüzemekben az embereknek munkát adnánk, ehelyett – bocsánatot 
kérek, tisztelt képviselő urak, de – önök elrendelték nekünk azt, hogy ide 
olyan fát kell ültetnünk, amelyre az uniós forrásokból elköltünk 400 ezer 
forintot hektáronként, és amikor majd az én gyerekeim azt le fogják vágni, 
szintén 400 ezer forinttal kevesebb jövedelmet fognak hektáronként eltenni 
belőle, mint ami jelenleg van. Akkor, bocsánatot kérek, engem nem tud senki 
arról meggyőzni, hogy ez egy jó döntés, akár a zöldek túlnyeréséről, akármiről 
beszélünk. És bármelyik kérdéskört meg tudjuk ilyen szempontból közelíteni.  

Én arra szeretném önöket kérni, hogy amikor az igen vagy a nem 
gombot megnyomják, akkor, amikor valami mellé odaállnak, akkor mindig 
arra gondoljanak, hogy e mögött a gombnyomás mögött emberek vannak, 
vidéken élő emberek, és azoknak a sorsáról döntenek. És én úgy gondolom, 
hogy a mi kötelességünk az, hogy a gyerekeinket a legjobb iskolába járassuk, 
mert akkor lesznek versenyképesek Európában és a világban, ha a 
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legfelkészültebbek lesznek, és ahogy a tanár úr elmondta, ő tudja azt, hogy mi 
az a terület, ami ott van, én pedig tudom azt, hogy ehhez rengeteg pénz kell, 
pénzt pedig csak megtermelt jövedelemből, munkából tudunk sajnos szerezni, 
mert más erőforrásaink nem állnak rendelkezésre. És hogyha ebben kellően 
merünk a szakma is – és bocsánatot kérek az erdész kollégáimtól! –, azt 
gondolom, hogy talán ezen a napon megint mi vagyunk azok, akik egy picit a 
mentalitásunkból, a neveltetésünkből, az erdőn való időtöltésünkből eredően 
nem vagyunk kellően bátrak, és nem merjük kimondani azt, hogy igenis ezen 
a helyzeten sürgősen és azonnal változtatni kell. Ha ez nem következik be, 
annak a 300 ezer hektárnyi magán-erdőterületnek a kapcsán, amely ma, 
jelenleg gazda nélkül áll akár a földtörvényből eredő szabályok miatt, akár a 
ebből a 2009-es erdőtörvényből eredően, a helyzet még tovább fog 
súlyosbodni, és még nagyobb értékeket fogunk elveszíteni, és nem tudom, 
hogy fogunk elszámolni a gyerekeinknek és az unokáinknak.  

Én ezeket a gondolatokat szerettem volna mindenképpen elmondani.  
Természetesen a MEGOSZ-nak konkrét szakmai javaslatai vannak. 

Mondok egyet, ami itt nem hangzott el, és erre külön szeretném felhívni a 
figyelmet. Azoknak az embereknek, akik a zöldeknek a jó lobbizása, 
tevékenysége során tájvédelmi körzetbe kerültek, és akáctulajdonuk van, 
azoknak az embereknek el kell adniuk a vagyonukat, hogy ezt az akácot a 
jelenlegi jogszabályi előírások szerint felújíthassák. Úgy gondolom, hogy az 
állam gyakorolhatna egy nagyszerű gesztust, és azt mondhatná, hogy aki a 
védett területeit önkéntesen el akarja államira cserélni, azzal azonnal 
cseréljük el értékarányosan, cseréljük el, és vegye a nyakába az állam azt a 
terhet, amit a magántulajdonosnak a nyakába tett a jogszabályi környezettel 
vagy a jogszabályalkotása révén! Ha ezt a szellemiséget végigvisszük, akkor 
nagyon sok problémát és nagyon sok gondot meg tudunk oldani, és ebben – 
bocsánatot kérek, szembenézek Jung László kollégával, aki az államiakat 
elsősorban képviseli – legyenek egy kicsit nagyvonalúbbak, és ne álljanak 
szembe ezzel az akarattal, mert igenis a magán-erdőtulajdonos, ha hiszik, ha 
nem, azért szerezte ezt a tulajdonát, mert ebből el akarja tartani a családját. 
Kérek mindenkit, hogy ezt tartsa szem előtt akkor, amikor az ő zsebükben 
kotorászik, és az ő zsebükből olyan pénzt akar kivetetni, ami a társadalom 
magasabb érdekeit szolgálja. Úgy gondolom, nem lehet egy szűk rétegnek a 
nyakába varrni ezeket a költségeket. Köszönöm szépen a türelmet.  

 
ELNÖK: Jung László jelentkezett is, megszólítva is volt, úgyhogy 

megadom a szót, parancsolj! 
 
DR. JUNG LÁSZLÓ elnök (Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség): 

Pedig úgy akartam, hogy Miklós rásegítő üzemmódjában szólnék, de nem 
erről természetesen. (Derültség.) Tehát FAGOSZ. A FAGOSZ-nak a teljes, 
pontos nomenklaturális neve a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség, ezt 
csak azért vagyok bátor most itt elmondani, mert a fagazdaság egy 
gyűjtőfogalom, és ez az egyetlen olyan legitim civil szervezet, amely az 
erdőgazdálkodást és a fafeldolgozást fogja össze. Ez tehát nem elkülöníthető 
így a szektorban, hiszen a tagjaink között ugyanúgy vannak az állami erdészeti 
részvénytársaságok, mint a magánerdősök is, illetve a legnagyobb, 
meghatározó fafeldolgozó üzemek valamennyije egész országszerte. Tehát 
gyakorlatilag mi a magtermelést, az erdőfelújítást, a vadgazdálkodást, a 
fakitermelést, az elsődleges és másodlagos faipari érdeket képviseljük.  
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Számunkra három fontos alappillér van az elhangzottak kapcsán, most 
nyilván nem ökológiáról beszélünk, és mindig óva intem magamat is, hogy 
mindig, amikor azokról a kérdésekről beszélünk, hogy erdő, óhatatlanul 
elkezdünk egy kicsit emocionálisan az ökológiát meg az ökonómiát kicsit 
összekeverni. Most itt mi egy ökológiai tiszteletet tudó, ökológiai alapokkal 
tisztában lévő hatóság, ökológiát tanult embereknek a körében vagyunk, tehát 
nem ez a kérdése a dolognak.  

Számunkra a mai nap, és itt csatlakozva és tényleg ráerősítve a 
kezdeményezésre, három nagyon fontos alappillért tudok elképzelni, amely 
egyébként összefügg egymással. Az egyik pillér az úgynevezett 
vagyongazdálkodás, ezt most nevezzük erdővagyon-gazdálkodásnak és annak 
az óriási nagy erdővagyoni értékkel, valamint az azt az erdővagyont 
felhasználó óriási nagy szaktudással létező és működő piaci szegmensei és a 
feldolgozási kapacitásunk és az Európán belül esetlegesen betölthető piaci 
pozíciónkra. Ehhez viszont szervesen hozzátartozik a kiszámíthatóság, hiszen 
számunkra olyan erdőtörvényre van szükség, amely számunkra eszközt ad, 
hogy ezzel a vagyonnal mi képesek legyünk gazdálkodni. Ezeket 
alappillérekként kezelem, a kiszámíthatóságot. Nem beszélve arról, hogy a 
ránk épülő – most elnézést megint, gyakorló erdész vagyok, ezért mondom 
így: a ránk épülő – iparnak, a továbbfeldolgozásnak, teljesen mindegy, milyen 
szinten, kiszámíthatóság kell, hiszen neki beruháznia kell, iparokat kell 
létrehoznia. És ráadásul belép egy harmadik, a foglalkoztatottság vagy a 
foglalkoztatás, hiszen itt a vidékről beszélünk, jellemzően az 
erdőgazdálkodásban részt vevők száz százaléka vidékhez kötött, de jól 
behatárolható, hogy a továbbfeldolgozás úgyszintén a vidékhez kötött, tehát 
nagyon lényeges, elemi kérdésekről van szó. 

Ezért vagyok bátor – felírtam, szlogenekből élünk – az erdő adta, 
zárójel: megteremtett, és a „megteremtett”-ben benne van az ökológiai is, meg 
amit az ember megteremtett, javakról nem mondhatunk le, azt az ember 
számára minden körülmények között elérhetővé kell tenni, és a javak között 
nem csak a fáról beszéltem természetesen.  

Elnök úr, három alappillérről fogalmaztál meg egy kérdést, amit 
egyértelműen be is macskakörmöztem, vagy ismétlőjellel láttam el: hogy van-
e jogalkotási kérdés, van-e vidékfejlesztési kényszer, van-e jogbizonytalanság. 
Mind a háromra teljesen egyértelmű, hogy: igen, van. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Rédei úr jelentkezett, ha jól láttam. 

Parancsoljon! 
 
DR. RÉDEI KÁROLY elnök (Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti 

Tudományos Bizottság): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Albizottsági Ülés! Mindenekelőtt az MTA Erdészeti Tudományos Bizottsága 
elnökeként szeretném megköszönni a meghívást, hogy ezen testület 
képviseletében a mai ülésen részt vehetek.  

Az októberben újjáalakult tudományos bizottságunk egyik fő 
célkitűzésének tekinti azt, hogy az Akadémia falai közül a tudományt kivigye 
az erdőbe, és az erdőt bevigye az Akadémia falai közé. Ennek megfelelően 
alakítottuk ki az új munkastratégiánkat, amelyben kihelyezett üléseket 
tartunk, legutóbb épp Jung vezérigazgató úr vállalatánál, az Egererdőnél 
tartottunk éppen a tudomány és a gyakorlat számára rendkívül fontos, a 
klímaváltozás hatásai az erdőállományok változására, illetve 
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hatásmechanizmusával kapcsolatos ülést, és jövőre tervezzük a magán-
erdőgazdálkodóknál egy kihelyezett ülés megszervezését, ennek előkészületei 
már a MEGOSZ vezető kollégáival megkezdődtek.  

Részben az elhangzottakhoz szeretnék hozzászólni, részben egy-két 
javaslatot szeretnék elmondani, hisz közel 40 éve dolgozom a szakmában mint 
erdőmérnök, elsősorban a kutatás-fejlesztés területén, tehát azért ez egy olyan 
szakmai emberöltő, ami alatt nagyon sok minden tapasztalat halmozódott fel. 
Nyilvánvalóan és most a megújítandó erdőstratégiában is meg kell 
fogalmaznunk azt, hogy az erdőgazdálkodás ügye össztársadalmi érdekként 
jelenik meg, de a tulajdonosi érdekek, és itt kiemelten, amit elhangzott: a 
magán-erdőtulajdonosok anyagi és profitérdekét messzemenőleg figyelembe 
kell venni. Lehet, hogy ez sokak fülében nem a legkedvezőbben hangzik, de 
ma is elhangzott már itt e tekintetben, azt hiszem, az államtitkár úr 
hangsúlyozta, hogy itt az ilyen értelmű anyagi érdekeltséget valószínűleg az 
állami erdőgazdálkodás és a magán-erdőgazdálkodás tekintetében szét kell 
választani.  

Még egy olyan gondolat, ami azért egy stratégiai kérdés az egész 
erdőgazdálkodás vonatkozásában, hogy az erdővel való gazdálkodás 
lehetőségét a jövő nemzedékei számára is biztosítani kell. Én azt hiszem, hogy 
ebben a ma már elhangzott és részben bizonytalanná tett tartalmassági és 
fenntarthatósági fogalmunk is benne van, amit az agráriumon belül csak mi 
használunk, természetesen amiatt, hogy a foglalkozásunk tárgya egy több 
évtizedet, adott esetben évszázadot is átfogó termesztési tevékenység. Én itt 
nem akarom külön kihangsúlyozni, de maximálisan egyetértünk 
természetesen azzal, hogy a magán-erdőgazdálkodáson belül szervezeti és 
birtokpolitikai rend kialakítására van szükség, és a rendnek a fontosságát 
szeretném itt kihangsúlyozni, enélkül nem fog menni.  

A másik dolog az, hogy az erdőtörvény természetesen megújításra 
szorul, ezzel sincs, azt hiszem, vita, de hogy milyen módon terjedjen ki a 
magán-erdőgazdálkodásra, erre vonatkozóan a szektorsemlegesség részbeni 
feloldására azért van példa Európában. Vallóniát, Belgium francia nyelvű 
területét hoznám fel erre, amely gyakorlatilag külön államként működik az 
államszervezeten belül. Ott az erdőtörvény hatálya kötelező az állami 
erdőgazdálkodók vonatkozásában, a magán-erdőtulajdonosok 
vonatkozásában pedig ajánlott – ajánlott. Másképp épülnek fel valószínűleg a 
funkciói is az erdőfelügyeletnek, mert ott elsősorban a szakmai szolgáltatáson, 
a szaktanácsadáson van a hangsúly, de nyilvánvaló, hogy egyéb szempontok is 
vannak, itt elhangzott, hogy a szankcionálásra és egyéb funkcióra alkalmasak. 
Én ezt most nem követendő példaként mondom, csak példaként említem, 
hogy van egy ilyen. De ha a szakmai ajánlásokat ott valaki nem tartja be, akkor 
annak a szakmai rizikóit és szakmai következményeit is saját maga a saját 
zsebére vállalja, tehát valamit valamiért alapon megy a dolog.  

Egy-két felvetésem van csupán, de tudom, hogy a magán-
erdőgazdálkodás égető problémái mellett ezek talán a jövőben fontosak 
lehetnek. Az egyik az, hogy csatlakozni kellene… Az állami erdőgazdálkodás az 
elmúlt években – talán évtizedet is említenék – jelentős lépést tett az ágazati 
PR minőségi fejlesztése terén. Ha lehetőség van a magán-erdőgazdálkodók 
tekintetében is ehhez nem csak csatlakozni, mert vannak nagyon jó példák, itt 
Támba Miklós kollégának a több lábon való állása, ami nemzetközi téren is 
kiemelkedő, hisz rendszeresen viszünk oda szakembereket, vendégeket, hogy 
megmutassuk azt, illetve hogy ő mutassa meg, hogy egy magán-
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erdőgazdálkodó nemcsak erdőgazdálkodást csinál, hanem több lábon állva 
végzi a tevékenységét.  

A másik ilyen dolog, amit szeretnék javasolni, ami valószínűleg az 
erdészeti megújítandó stratégiába is bekerül, egy erdészeti ágazati K+F+I, 
tehát kutatás-fejlesztés és innovációs alap létrehozása, amelynek egy részét 
képezné a magán-erdőgazdálkodás, hisz van ott most már egy jól felkészült, 
nagy tapasztalatú kollégánk, aki egy legutóbbi tudományos ülésünkön 
részletesen be is mutatta azokat a főbb kutatás-fejlesztési és innovációs 
lehetőségeket vagy igényeket, amelyeket a magán-erdőgazdálkodás e 
tekintetben megfogalmaz.  

Végezetül: Borovics igazgató úr az előadásában röviden érintette már, 
hogy szükség lenne a MEGOSZ-nak a fokozódó nemzetközi ismertségének, 
elismertségének a nemcsak bilaterális, hanem szervezeti szintű 
megerősítésére, és ebben is vannak már azért jelentős lépések. Itt én is 
Franciaországot szeretném kiemelni, ahol tavaly voltunk egy tanulmányúton, 
és nagyszerű példa az innovatív és eredményorientált magán-erdőgazdálkodás 
megvalósítása tekintetében. Köszönöm szépen, ennyi volt a hozzászólásom. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Negyedre terveztük a befejezést, és most 

óra 8 van. Tisztelettel kérdezném, hogy kétperces időkeretben, amit szigorúan 
be fogunk tartani, van-e még reagálási szándék. (Jelzésre:) Jó, Ferenc, 
parancsolj! 

 
SZABÓ FERENC főosztályvezető (Földművelésügyi Minisztérium): A 

képviselő úr kérdésére szeretnék bizonyos fokú reakciót kifejteni. Nagyon 
nehezet tetszett kérdezni (Dr. Legény Zsolt: Ez az!), ugyanis mint 
magánember tudok válaszolni, és akkor maradjunk abban, hogy most nem 
főosztályvezetőként, hanem mint Szabó Ferenc válaszolok, aki ’78 óta az 
ágazat gyakorlati részében is benne van (Dr. Legény Zsolt: Én akkor 
születtem!), úgy az erdő-, úgy a mezőgazdálkodásban, tehát így mondanám, 
hogy a magyar ember valami csodálatos, főleg a gazdaember, legyen az mező-, 
legyen az erdőgazda, ha valamire ösztönzést, támogatást kap, azt ragyogóan 
tudja, és azonnal tud reagálni, és azonnal tud akklimatizálódni a rendszerhez. 
Én tehát azt látom, és amiben tudunk, tudnánk nagyon komolyan előrelépni, 
valójában tényleg nagyon nagy probléma az osztatlan közös, ezt rendezni 
kellene, ez megint pénz kérdése. Úgy, ahogy a képviselő úr említette, Vas 
megyében ez már megtörtént, és folyamatosan mennek tovább további 
megyéknél. De én erre – és most jön a magánvéleményem – el tudnék egy 
olyat képzelni, hogy például legyen egy nagyon kedvező állami támogatás arra 
például, hogy a magán-erdőbirtokosok akár egy birtokcentralizációt véghez 
tudjanak vinni, magyarul arra kapjanak nagyon olcsó, akár ilyen, szinte… 
nagyon kis kamatú hitelt, hogy akár birtokkoncentrációt tudjanak végbevinni, 
vagy netalántán belső fejlesztésekre vagy egyebekre. Tehát sok minden olyan 
lehetőség van, azon túl, hogy azokat a szakmai támogatásokat, tehát a 
szakigazgatást meg egyebeket pedig mindenképpen biztosítanunk kellene, de 
ez megint pénz kérdése. Meg kell rá találni a forrást, meg kell néznünk. 
Meggyőződésem, hogy ha van szándék és politikai akarat, akkor mi a szakmai 
részét hozzá fogjuk tenni.  

Egy tévhitet azért én szeretnék eloszlatni a mai megnyilvánulások 
közepette: hogy azért nem Kánaán az állami erdőgazdaságok helyzete sem, 
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szóval azért félre ne értsük! Azt hiszem, ebben Laci tud engem nagyon 
megerősíteni. Valamivel jobb ott a helyzet, valószínűleg, és tudjuk, hogy ennek 
milyen okai vannak, hogy azért maga az erdőállomány, a minőség, egyéb 
egészen más jellegű, nincs ezzel semmi problémám. Egy tény: hogy meg kell 
próbálnunk ezt teljesen külön kezelni, és a magánerdő rendszerét pedig 
helyzetbe hozni, sokkal jobban, mint pillanatnyilag van. Nagyon sok gond van, 
tudjuk, és az elnök úrékkal közösen megpróbáljuk ezt majd mérsékelni és 
segíteni. Úgyhogy többféle rendszer lehet, ez sajnos pénz, pénz, pénz és 
szándék kérdése, de én azt hiszem, hogy ez itt meghallgatásra került, és 
szerintem a megoldást meg kell keresnünk rá a politika segítségével. 
Köszönöm szépen, elnök úr, ennyi lett volna.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. (Jelzésre:) Luzsi elnök úr jelezte, hogy még 

egy kétperces lehetősével élne.  
 
LUZSI JÓZSEF elnök (Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók 

Országos Szövetsége): Nem kell nekem két perc, elnök úr. Nagyon tömören 
szeretném egy kicsit úgy a mai nap egész dolgát összefoglalni, és hogyha 
összefoglalhatom, egy humoros mondat: mi mindig nagyon szeretjük, ha 
gazdag barátaink vannak, mint az állami erdő (Derültség.), de mi is 
szeretnénk ott lenni, ugyanúgy olyan közcélú funkciókat ellátni és olyan 
pénzekhez, mondjuk akár a KEOP-forrásokhoz, bármihez olyan mértékben 
hozzáférni, nálunk is meg tudnánk ezt csinálni, persze csak a lehetőséget. És 
mindenkitől azt kérném, akár szakmai, akár politikai szinten, hogy együtt 
gondolkodva, mert az a fa az erdőben árnyékot ad jobboldalinak, baloldalinak, 
liberálisnak, mindenkinek árnyékot ad az a fa, és higgyék el, amikor ilyen nagy 
meleg van, nagyon jó az alá a fa alá bemenni.  

Egy nagyon fontos dolog: azt szögezzük le, hogy fontos a törvényi 
szabályozásnak a megoldása, akár az erdőtörvény a földtörvénnyel együtt, bár 
a földtörvényből ki lehetne venni, csak azt kellene mondani, hogy a 
földtörvény kapcsán az erdőre az erdőtörvény iránymutatásai az igazak, mint 
ahogy ez most benne is van. Úgy kell megfogalmazni, és úgy kell 
megcsinálni… De ez már csak jogalkotás kérdése és szándék kérdése.  

A másik a szakirányítás, a szakmai munka biztosítása. A harmadik 
pedig a források kérdése. Ha ez a három dolog rendelkezésre áll, én ígérem, 
hogy nem én, lehet, egy utódom, vagy bárki pár év múlva örömmel fog itt 
beszámolni arról, hogy mint ahogy a rendszerváltás után ez a magánerdős 
szakma tudott egy ilyen nagyot alkotni, mert én vallom, hogy az az volt, most 
is tud. Ehhez kérünk szándékot és segítséget. Köszönöm szépen mindenkinek.  

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Egy nagyon gyors zárszóval szeretném tartani a negyed 11-es befejezést, 

amit célul tűztünk ki magunknak. Először is szeretném megköszönni 
mindenkinek, hogy eljött, és vagy az érdeklődésével vagy a hozzászólásával 
gyarapította ennek a mai napnak az értékét. Örülök, hogy egy teljesen 
apolitikus és kifejezetten szakmai vita volt ez, ez volt a cél, és köszönöm a 
képviselőtársaknak, hogy ebben partnerek voltak.  

Úgy gondolom, hogy a témát folytatni kell. Terveink között az szerepel, 
hogy valamikor október magasságában lenne a következő albizottsági ülés, 
amelyen emellett néhány témát még mindenképpen napirendre kellene venni. 
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Én úgy vélem, nem ismerve pontosan, hogy az őszi ülésszakon hogyan fogunk 
foglalkozni ezzel a témával, de októberben talán már tudunk a jogalkotás 
számára egy szakmai visszacsatolást adni, amennyiben akár egy koncepció, 
akár egy kodifikált jogszabály rendelkezésre áll. Én fontosnak gondolom, hogy 
a képviselők kapjanak a szakmától érkező visszajelzéseket, ebben a körben 
mindenképpen érdemes volna ebben az időpontban is összeülni.  

Ezen kívül még két témát szeretnénk majd a következő ülésszakon, 
októberben az asztalra tenni. Az egyik a vidékfejlesztési program várhatóan 
akkorra már elég jól körvonalazódó lehetőségei, tapasztalatai, arról egy 
beszámoló, illetve ott is egy visszacsatolás. A másik pedig egy kárhelyzettel 
kapcsolatos diskurzus volna, hiszen a jégkár elég jelentős volt az elmúlt 
időszakban, és ezzel kapcsolatban fontos volna egy szakmai vitát lefolytatni, 
hogy mégis mi az, ami ebben a helyzetben mondjuk politikai feladatként 
megfogalmazódik – ebben is várnánk majd a muníciót a szakmától.  

Az ülés berekesztése 

Tisztelt Albizottsági Ülés! Még egyszer köszönöm, hogy itt voltak, én 
lezárnám a mai ülést, és akkor októberben pedig, bízom benne, hogy ebben a 
formában folytatjuk, de természetesen az a nyitottság, ami itt minden 
képviselő részéről megmutatkozott, úgy gondolom, addig is, a két ülés között 
is meglesz, úgyhogy várjuk az észrevételeket. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 15 perc)  
  

Győrffy Balázs  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  

 


