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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 09 perc)  

Az ülés megnyitása 

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Szép jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit, köszöntöm 
a meghívott vendégeket és az érdeklődőket, külön köszönteném a sajtó 
megjelent képviselőit. Azt gondolom, hogy szép számban összejöttünk; ez is 
mutatja, hogy egy meglehetősen fontos jogszabályról van szó, amelyet egy 
kicsit szeretnénk itt szakmai körökben boncolgatni – ezért is albizottsági ülés 
keretein belül fogjuk ezt a témát feldolgozni.  

Tájékoztató az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb 
kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/14461. számú 
törvényjavaslatról 

Elnöki bevezető 

Hadd mondjak bevezetőképpen néhány gondolatot! Azt gondolom, 
hogy van időszerűsége és van okszerűsége annak, hogy az erdőtörvény az 
Országgyűlés elé került, hisz most már a benyújtására sor került, hisz egy 
nagyon változó jogi környezet jellemezte a hatályban lévő törvény 
hatálybalépése óta eltelt időszakot, és ennek nincs vége, elég, ha csak arra 
gondolunk, hogy a földtörvény azért érdemben befolyásolta az 
erdőgazdálkodást, és ne felejtsük el, hogy a következő időszakban, az év 
közepén az általános közigazgatási rendtartás is hatályba fog lépni, és annak is 
vannak az ágazatra kiható szakaszai. Érdemes tehát a jogszabályt 
felülvizsgálni, és bizony ennek az előkészítése már jó ideje zajlik. Itt szeretném 
megköszönni az együttműködő felek munkáját, hisz egy nagyon komoly civil, 
illetve kormányzati munka folyt ez ügyben, a Pro Silva, az Országos Erdészeti 
Egyesület, a MEGOSZ, a NAK és az FM nagyon sokat gyúrta egymást, hogy 
egy olyan koncepciója alakuljon ki, amely kodifikálva jó eséllyel az 
Országgyűlés akár teljes egészének a támogatását is elnyerheti.  

Van nekünk egy stratégiánk, amelyben azt mondjuk ki, hogy 2030-ig 
szeretnénk 27 százalékra emelni Magyarország erdősültségét, ami – ismerve a 
mostani trendeket – egy nagyon ambiciózus terv, hisz ha a mostani ütemben 
haladunk a telepítésekkel, akkor 150 év múlva érjük el ezt a mértéket, ami, azt 
gondolom, egy meglehetősen riasztó adat. Emögött nyilván okok vannak, 
amelyeket fel kell dolgozni, és az erdőtörvény erre is megpróbál megoldást 
találni, hisz úgy gondoljuk, hogy a növekedés abban az esetben várható el a 
tulajdonosoktól, és itt, azt gondolom, elsősorban a magántulajdonosokról kell 
beszélni, hisz az elmúlt húsz évben sem az állami erdőterületek növekedésével 
gyarapodott az erdővagyon, hanem a magán-erdőtulajdonosok telepítéseinek 
köszönhetően, és úgy gondolom, hogy a következő időszakban is ez lesz az a 
tulajdonosi kör, amelytől várhatjuk, hogy növekedjen az erdő, az ország 
erdősültségi aránya, ehhez azonban az kell, nem megfeledkezve arról, hogy 
vannak bizonyos korlátozó tényezők az erdővagyonnal kapcsolatban, hogy 
őnekik azért megérje ezt a tevékenységet folytatni, itt a gazdaságihaszon-
szerzés lehetőségét biztosítani kell az erdőgazdálkodók számára. Ezt 
nyilvánvalóan úgy kell megtenni, hogy a köz- és a gazdálkodói érdek 
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egyensúlya megteremtődjön. Ez egy nagyon kényes kérdés, egy nagyon 
érzékeny pont, ugyanakkor nem megkerülhető ennek a vitája.  

Tisztelt Albizottság! Tisztelt meghívott Vendégeink, Érdeklődők! 
Szeretném megkérni Bitay államtitkár urat, hogy a parlament előtt fekvő 
jogszabálynak egy rövid ismertetését tegye meg, esetlegesen annak a 
háttérszempontjait legyen kedves ismertetni az albizottság előtt. Államtitkár 
úr, parancsoljon! 

Dr. Bitay Márton Örs tájékoztatója 

DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen a szót és a lehetőséget, elnök úr, hogy most 
így itt együtt lehetünk. A kérésnek, elnök úr kérésének megpróbálok eleget 
tenni, de mégis olyan nagyon mélyen a szakmai kérdésekbe nem szeretnék 
elsüllyedni, és ennek az az oka, hogy ha körbenézek, az asztalnál ülők nálam 
veretesebb ismeretekkel rendelkeznek a régi és talán lehet, hogy az új törvény 
kapcsán is, habár azért azt nem hinném. Az ellenzéki képviselők közül csak 
Legény Zsoltot köszönthetjük itt az MSZP-ből, aki, ha nem sértelek meg vele, 
nem szakember, hanem hasonlóképpen politikus, ő viszont ott volt az ötpárti 
egyeztetéseken, véleményezte az anyagokat is, és szeretném is megköszönni a 
frakciójuknak, hogy nem bontakozott ki egyenlőre még a kormány-ellenzék 
vita, hanem egy szakmai szinten tudtuk tartani. Így, miután azok az ellenzéki 
képviselők, akik általában olvasás nélkül szokták kritizálni a kormány-
előterjesztést, nincsenek itt, így bátorkodnék akkor inkább egy egyszerűbb 
áttekintést adni, mint hogy elmerüljek a részletekben, mert az asztalnál ülők 
azért jól ismerik ezt a törvényt.  

Először is én is szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét és a 
munkáját a törvény megalkotásában, elsősorban az Országos Erdészeti 
Egyesület munkáját köszönöm. Köztudomású tény, hogy a 2009-es 
erdőtörvény elfogadását követően az Erdészeti Egyesület máris nekiállt a 
törvény továbbgondolásának, újragondolásának, és 2012-től kezdődően 
készítettek olyan összegző anyagokat, amelyek végül aztán most értek abba a 
pozícióba, hogy törvényi formát öltsenek. Szeretném megköszönni elsősorban 
az ő közreműködésüket, de minden szakmai szervezet közreműködését is, a 
MEGOSZ-ét, az Agrárgazdasági Kamaráét, a FAGOSZ-ét, a hatóság részéről, a 
NÉBIH részéről azokat a segítségeket, amelyeket a hatósági oldalról kaptunk a 
törvény szövegezéséhez, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki a több 
mint egyéves társadalmi vitában részt vett.  

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy a vadgazdálkodási törvényhez 
hasonlóan itt is nagyon nagy jelentőségét éreztem annak, hogy ne kapkodjunk 
ezzel a törvénnyel – bevallom őszintén, én ennek ellenére úgy gondoltam, 
hogy már az ősz folyamán elfogadásra tud kerülni, de végül is aztán átcsúszott 
most tavaszra. Ha ősszel került volna elfogadásra, akkor is több mint 
tízhónapos társadalmi vitája lett volna a törvénynek, így meg most már több 
mint egy éve van alkalma mindenkinek elmondania a saját véleményét, amit 
meg is tettek nagyon sokan, a társadalmi vita keretében jó sok vélemény 
érkezett.  

Fontosnak éreztem azt is, hogy valamilyen szimbólum köré építsük a 
törvény elfogadását. Kézenfekvő lett volna az Országos Erdészeti Egyesület 
fennállásának 150. évfordulója a tavalyi évben, ha sikerült volna ősszel 
benyújtani és elfogadni a törvényt, de így is van egy évforduló, mert Kaán 
Károly születésének van a 150. évfordulója az idei évben, márpedig az első 
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természetvédelmi és erdőtörvény az ő nevéhez fűződik. Így aztán bőven van 
okunk örülni, hogy egy ilyen szimbólumot is sikerült találni a törvény 
elfogadása körül. Úgyhogy én mindenkinek szeretném nagyon megköszönni 
azt a munkát, amit a törvény megalkotásában végzett, és hogy egyáltalán 
eljutottunk ebbe a szakaszba.  

Alapvetően a törvény nem kívánta teljesen újraszabályozni a magyar 
erdőgazdálkodás szabályrendszerét, hanem azokat a módosításokat hajtottuk 
végre rajta, amelyek a ’96-os és a 2009-es erdőtörvények elfogadását követően 
a gyakorlati tapasztalatok során szükségessé váltak. Egy alapkonfliktus 
jellemzi a törvényt, amely mindannyiunkban egy skizofrén helyzetet okoz: a 
természetvédelmi és a gazdálkodási szabályoknak a megfelelő 
összeegyeztetése, és arra törekedtünk, hogy itt az erdők természetességi 
állapotától függően markáns különbségeket tudjunk tenni, azt az 
egyszerűsített helyzetet, ami a korábbi, a hatályos törvényszövegben megvolt, 
próbáltuk minél jobban cizellálni. Azaz azokat az erdőket, amelyeknek az 
elsődleges rendeltetése gazdasági funkciójú, azokat az erdőket próbáltuk a 
szabályozást minél inkább a gazdasági érdekeknek megfelelő szintre hozni, 
azoknál az erdőknél pedig, amelyeknél az elsődleges szempont a 
természetesség, a természeti állapot megőrzése, a magyarországi őshonos 
fafajok egészségi állapotának, az erdő szerkezetének a megőrzése, ott az 
elsődleges szempont pedig természetesen a természetvédelmi szempont volt 
és maradt, marad a jövőben is. Éppen ezért éles vitákra számítok, még annak 
ellenére is, hogy a társadalmi vita során, amíg nem kerül a politikai erőtérbe 
ez a törvény, azaz amíg a parlament elé nem kerül ez a törvény, addig egy 
konszolidált vitát lehetett lefolytatni, és meg lehetett beszélni azt, hogy nem a 
természetvédelmi szabályok lábbal tiprására törekszünk, vagy nem a 
gazdasági funkció mindenáron és mindenek fölött történő erősítésére 
törekszünk, hanem egy egészséges egyensúlyra próbálunk törekedni.  

Nyilván most ez kikerül a szakma kezéből a törvény, és közeledve a 
választási kampányhoz is bekerül az Országgyűlés erőterébe, így kötve hiszem, 
hogy ne az az interpretáció kezdene minél inkább erőre kapni, hogy nagyon 
rossz a törvény, vagy a politikai másik oldal szempontjából meg nagyon jó a 
törvény, és az a korábbi konszenzus, ami a szakmai szintjén megvolt, 
vélhetően el fog illanni a következő pár hétben és hónapban. De ehhez hozzá 
vagyunk szokva, és a vadgazdálkodási törvény kapcsán is beváltotta a 
hozzáfűzött reményeket, hogy érdemes hosszú szakmai vitát folytatni, és még 
ha lesz is belőle komoly politikai vita, mégis úgy gondolom, hogy egy jó 
törvény született. Vagy érdemes volt annak idején a földforgalmi törvénynél is 
komoly háttérmunkákat elvégezni és szakmai vitákat lefolytatni, mert bár 
amikor bekerült a politikai erőtérbe, akkor öldöklő csata alakult ki körülötte, 
most mégis azt látjuk, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és képes 
megvédeni a magyar termőföldet. És ez igaz egyébként a halgazdálkodási 
törvényre is, annyiban, hogy azért a három törvény közül a legkevesebb 
politikai vita azzal kapcsolatban volt, tehát ott a politikai erőtérben is meg 
tudott maradni az a szakmai konszenzus, ami egyébként megvolt korábban.  

Tekintettel arra, hogy már bevezető lehetőségként is, amit az elnök úr 
adott, jeleztem, hogy az asztalnál ülők kívülről-belülről ismerik a törvényt, így 
most egyesével nem mennék végig a részletelemein. Amennyiben úgy 
gondoljuk, hogy érdemes lenne bizonyos részleteit még kitárgyalni itt a 
kezdődő parlamenti vita előtt, úgy természetesen a helyettes államtitkár úrral, 
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a főosztályvezető úrral, az osztályvezető úrral felszerelkezve igyekezni fogunk 
megválaszolni a kérdéseket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

 
ELNÖK: Köszönöm az államtitkár úrnak a felvezetést.  
Tisztelt Albizottság! Arra tennék javaslatot, hogy mivel létszámban 

szerencsére jelentős számban vettünk részt a munkában, Legény Zsoltnak 
adnék szót, amennyiben szeretne élni a lehetőséggel – ez nyilván nem 
kényszer –, viszont amennyiben van szakmai észrevétel a megjelentek 
részéről, azt örömmel meghallgatnánk. Viszont hogyha megengedik nekem, 
hogy ennyi diktatúrát mint ülést levezető elnök bevezessek, arra kérek 
mindenkit, hogy egy ötperces időkeretben próbálja meg kordában tartani a 
gondolatait. Erőszakhoz nyilván nem fogok folyamodni, ez inkább egy ilyen 
gentlemen’s agreement alapján mehetne. Úgyhogy megadom a szólás 
lehetőségét a jelentkezőknek. Egy technikai kérés: a jegyzőkönyv miatt kérem, 
hogy mindenki, aki szólni kíván, legyen szíves bemutatkozni. (Jelzésre:) 
Parancsolj! 

Hozzászólások, kérdések, válaszok 

SZŰCS IMRE, a Jobbik szakértője: Köszönöm szépen. A mikrofont be 
kell kapcsolni? 

 
ELNÖK: Igen, igen, feltétlenül.  
 
SZŰCS IMRE, a Jobbik szakértője: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. 

Először is nagy tisztelettel köszöntve az államtitkár urat egy pici módosítást 
kell tennem… 

 
ELNÖK: Akkor még egyszer: egy nevet és egy szervezetet hadd kérjek, 

hogy a jegyzőkönyv mindannyiunkat tudjon azonosítani. 
 
SZŰCS IMRE, a Jobbik szakértője: Szűcs Imre erdőmérnök vagyok, és 

Magyar Zoltán úr felkérésére a Jobbik mezőgazdasági bizottságának erdészeti 
szekcióját képviselem, tehát nemcsak az MSZP-sek, hanem természetesen a 
Jobbik is képviselteti magát ebben a szakmai vitában, és szigorúan csak 
szakmai jellegű kérdéssel.  

Úgy érzem, az öt percet nem fogom kihasználni, mert úgy döntöttem, 
hogy bár nagyon sok kérdést írtam össze magamnak, de mindössze egy plusz 
négyet fogok feltenni abból a 16-ból, ami itt össze van írva, már csak azért is, 
mert akár a Fagazdálkodók Országos Szövetségének, akár a MEGOSZ-nak, 
akár az OEE-nek a dolgait én is figyelemmel kísérem mint aktív és gyakorló 
erdőmérnök. Illetve van egy alaphelyzet: hogy az erdészszakmán belül nincsen 
politika, ott van az erdő, az erdőnek van érdeke, a benne dolgozó embereknek 
is megvan természetesen az érdekük, ami szorosan össze van kapcsolva az 
erdővel, és nincs más kérdés.  

Az első kérdés: a Fagazdálkodók Országos Szövetségének tegnapi 
konferenciáján a törvény kétharmados részéről a helyettes államtitkár úr 
beszélt, olyan hangnemben, hogy gyakorlatilag az egy létező és várható 
törvénymódosítás, ellenben a mi információink szerint ez a kétharmados rész 
ki lesz véve a törvényből – ez különösen a 3 hektár alatti területek 
értékesítéséről, illetve haszonbérletéről szól. Akkor most a kétharmados rész 
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benne marad a törvényben, vagy nem marad benne? Ezt szeretném 
megkérdezni.  

És akkor jön a plusz négy kérdés. Az első: a természetvédelmi 
korlátozásokat, mivelhogy nemcsak pénzből él az ember, hanem rengeteg 
más, a pénznél sokkal fontosabb és magasabb érdek is van, megértjük és 
elfogadjuk, ezzel semmiféle probléma nincsen, viszont nem tartom sem EU-
konformnak, sem igazságosnak, hogy ha a magántulajdonban bármilyen 
korlátozást tesznek, legyen az akár állami, akár klasszikusan magántulajdon, 
és ha annak, világos, valamilyen költsége lesz, azt teljes egészében ráhárítják a 
gazdálkodóra. Ezt mi viccesen úgy szoktuk mondani, hogy ha a pisze orrú 
denevér párzásával kapcsolatban korlátozás van az erődben, akkor azt ne az 
erdőgazdálkodó fizesse ki, hanem erre legyen valami olyan alap, ami az 
erdőgazdálkodót ebben kárpótolja.  

A második: én alföldi lakos vagyok, és érzékeltem az országos 
tűzifahiányt. Van-e valami koncepció az erdőtörvénnyel együtt vagy attól 
függetlenül arra, hogy ezt a borzasztó túlbürokratizálást, ami leginkább a 
legális erdőgazdálkodókat sújtja… Zárójel kinyitva: erről is volt szó tegnap a 
FAGOSZ-ban Jung László vezérigazgató úr tollából, hogy igen, hófehérre vagy 
majdnem hófehérre mosta a fapiacot mind az EUTR-, mind az EKÁER-
rendszer, és ez jó, csak az a baj, hogy egy picit úgy érezzük, hogy a fürdővízzel 
együtt a gyerek is kikerült a kádból, tehát itt valami olyan konszenzus kellene, 
amit kőkeményen a terepen dolgozó emberekkel kellene összehozni, hogy a 
gyerek visszakerüljön a fürdőkádba.  

A harmadik kérdés: van-e valami terv azzal kapcsolatban, hogy a 
magánerdőket szakirányítók néhány éve elvett normatív támogatását a 
kormány valami úton-módon esetleg visszaadja? Ugyanis ez nem nagy pénz, 
tehát ha belegondolunk, a magyar költségvetésben vagy egyáltalán csak az 
agrár szaktárca költségvetésében ez egy csekély összeg, azonban hogyha azon 
3-5-10 hektáros területeknek a szakirányítását egy erdész kolléga legalább a 
költség csökkentésével meg tudja oldani – tehát ez nem jövedelmet ad neki, 
csak a költségtérítést oldja meg –, akkor ez óriási segítség lenne.  

Az utolsó kérdésem pedig – ez egy picikét sikamlós lesz –, hogy az 
erdészeti szakhatóságok által a törvény irányába adott módosító javaslatok 
közül került-e be módosítás az erdőtörvénybe? Tehát ami a szakhatóságtól 
jött, felügyelőségtől, tervezőktől, rendezőktől jött, lett-e ilyen módosítás? 
(Közbeszólás: Persze!) Nem akarok politikai vitát nyitni, mert – mint 
mondottuk volt – ez erdészszakmai kérdés, csak meg lett-e hallgatva 
ténylegesen mondjuk erdőfelügyelő, illetve amit elmondott, az módosításként 
bekerült-e a törvénybe? Ezt szeretném megkérdezni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Valóban nem használta ki az öt percet.  
Annyi korrektség valóban elvárható a részemről, hogy Magyar 

képviselő úr jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud eljönni az 
albizottság ülésére, viszont mindenképpen szeretné, hogyha a párt 
képviseltetné magát, és jelezte, hogy szakértőt küldeni fog. Elnézést, nem 
ismertük egymást, ebből kifolyólag nem tudtam, hogy ön lesz az.  

Szerintem ha van még kérdés, akkor tegyük fel, és akkor az államtitkár 
úr egy csokorban válaszol, ha van még kérdés. (Senki nem jelentkezik.) 
Egyelőre nincs. Akkor az államtitkár urat illeti a szó.  
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DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 
Minisztérium): Köszönöm szépen. Most be van kapcsolva? (Közbeszólások: 
Igen.) Nem igazodok el. Így jobb? Vagy így jobb? 

 
ELNÖK: Így jó.  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Így? (Közbeszólások: Igen.) Jó napot kívánok! Mindegy, azért 
talán megpróbálkozom azzal, hogy ezt a termet beénekeljem. Szóval, igen, 
csak a pontosítás kedvéért: a magam részéről azt mondtam, hogy ellenzéki 
képviselő nincs jelen Legény Zsolton kívül, de annak nagyon örülök, hogyha a 
Jobbik képviselteti magát ezen a megbeszélésen.  

A kétharmados részekkel kapcsolatosan azt tudom önnek mondani, 
hogy a törvényt egy komplex törvényként alkottuk meg, ennek vannak 
kétharmados és feles többséget igénylő részei is. Mi azt kérjük az ellenzéktől, 
hogy amennyiben nem ért egyet bármelyik részével, akkor bátran nyomjon 
„nem”-et rá, ha pedig a szakértői szinten tudjuk tartani a törvényt, akkor 
pedig nyugodtan nyomjanak rá „igen”-t, én azt gondolom, hogy ez lesz a 
helyes megoldás. A benyújtott törvényjavaslaton a kormány mint előterjesztő 
nem kíván változtatni.  

A természetvédelmi korlátozások vonatkozásában azt tudom mondani 
önnek, hogy végeredményben egyetértek azzal, amit elmondott, jogos igény 
lenne az, hogy a természetvédelmi korlátozásokkal kapcsolatosan valamilyen 
generális szabály kidolgozásra kerüljön, de én most itt a kormány 
képviselőjeként veszek részt. Ugyanakkor engedjék meg azt a halvány 
töréspontot, ami a szakmai kataszter vonatkozásában van: én nem a 
természetvédelmi szakmáért vagyok felelős, tehát ezeket a kérdéseket 
megítélésem szerint nem az erdőtörvényben és nem egyedi jelleggel kell vagy 
kellene rendezni, hanem a természetvédelmi törvényben nyílna erre 
lehetőség, hogy generálisan végiggondoljuk azt a szabályt. És én itt 
továbbmennék, szerintem nem biztos, hogy érdemes magán és állami között 
különbséget tenni, általában véve tulajdonosokról beszélünk. Azt valóban 
érdemes végiggondolni, hogy a korlátozások vonatkozásában milyen 
ellentételezést lehet kidolgozni, még akkor is, hogyha egyébként ezek a 
természetvédelmi korlátozások, bár gazdálkodási oldalról nézve világos, amit 
ön mond, de azért ennek mégiscsak van egy komoly hozadéka, amiért ezt a 
korlátozást akár jogszabályi szinten, akár más, hatósági eljárásban a 
hatóságok alkalmazzák. Itt valóban van eltérés.  

Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy nem EU-konform. Én ezt nem 
mondanám. Változó gyakorlatok vannak az Európai Unió rendszerén belül, de 
értem, hogy mire gondol. Van olyan tagállam, amely pozitív pénzügyi 
ösztönzőkkel próbálja a korlátozásokat „kezelni”, vannak olyan európai uniós 
tagállamok, ahol nem pozitív ösztönzőkkel, hanem büntető intézkedésekkel 
kezelik ezeket a szabályokat, vannak olyan uniós tagállamok, ahol van erre 
kompenzáció, és van olyan is, ahol nincsen, és még az is nagyon érdekes, hogy 
ez nem feltétlenül az általunk gondolt uniós tagállam anyagi helyzetétől függ, 
hanem teljesen mástól, a szakmai meggyőződéstől függ, van ilyen iskola is, 
van olyan iskola is. De én ezt mint az erdészeti ágazatot felügyelő államtitkár 
nem tudom eldönteni, ez egy természetvédelmi kérdés, amit generálisan 
egyszer, ha a természetvédelmi törvénnyel kapcsolatosan lesz módosítás, 
érdemes végiggondolni.  
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A magam részéről a ciklus elején még reménykedtem abban, hogy az 
erdészeti, a vadgazdálkodási és a természetvédelmi törvényt közösen fogjuk 
tudni módosítani, ez egyelőre nem történt meg, így a saját feladat- és 
hatáskörömbe tartozó törvényekkel próbáltam előrelépni, ezeknek a 
törvényeknek a szigorúan vett szakmai keretein én nem tudok túllépni. Ezt 
majd érdemes lesz egyszer generálisan felülvizsgálni.  

A tűzifahiánnyal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy ez egy 
komplex, nagyon komplex kérdés. Ön erdőmérnök, tehát valószínűsítem, 
hogy talán még jobban is tudja, mint én, hogy egyrészt ez most, az idei tél után 
keletkezett, illetőleg úgy fogalmaznék, hogy most került újra elő ez a 
probléma, azért hosszú éveken keresztül nem ez volt jellemző, sőt hogyha 
minimálisan történelmi távlatokba belemegyek – történelmi? –, ha ilyen 10-15 
évet visszamegyek, akkor pont ellentétes hatások voltak jellemzőek: az utolsó 
hegytetői kis tanyarészre is vezetékesgáz-szolgáltatás került bevezetésre, és az 
volt a divat, és ha megnézzük a gépészeti piacot is, akkor az utóbbi négy-öt 
évnek váltak aztán igazán termékeivé újra a fatüzeléses rendszerek. Ez tehát 
egy nagyon változó piac, márpedig az erdők természetes adottságából 
kifolyólag ezt az erdők nyilvánvalóan nem tudják lereagálni olyan tempóban, 
hogy most van igény, nagymértékű igény van a tűzifára, vagy éppen nincsen. 
Hosszú távú szerződéseket kötöttek 10-12 évvel ezelőtt például az állami 
erdőgazdaságok erőművi beszállításokra, mert egyáltalán örültek, hogy 
valamilyen áron értékesíteni tudták a tűzifát, most meg megfordult a trend, 
hál’ istennek. Az energiahatékonyság, a környezetvédelem és a 
természetvédelem, a megújuló energiagazdálkodás szempontjából, a 
klímaváltozás szempontjából én ezt nagyon örvendetesnek tartom, hogy újra 
kezdünk visszatérni ehhez a fahasználathoz, és azt gondolom, hogy ebben 
talán lehet majd szintén valamilyen előrelépés. Törvényi szinten sem ebben a 
törvényben, sem más törvényben nem nagyon látom ennek a kezelhetőségét.  

Ami pedig a faanyag áramlását illeti, akár az EUTR vonatkozásában, 
akár az EKÁER vonatkozásában szerintem egy túlzóan szigorú szabályozás 
került bevezetésre, amit én helyesnek tartok, mert egy elképesztően szitává 
váló, gyakorlatilag feketegazdaság…, a mértéke csak vagy szinte csak a 
feketegazdaságon állt, ezért nagyon helyes, hogy a törvényalkotó túlreagálta 
ezt a helyzetet. Majd eltelik egy-két év, amire ebből szépen óvatosan lehet 
engedni. Én a magam részéről – nem provokálni szeretném önt, de – még 
szigorúbbat tudtam volna elképzelni ezeknek a szabályozására, főként a 
3,5 tonnánál kisebb gépjárművek faszállításával kapcsolatosan, de most 
egyelőre ide jutottunk el. A világot azon a szemüvegen keresztül nézve, amin 
ön nézi, abszolút igazat adok önnek, én csak azt kérem, hogy egy pici idő hadd 
teljen el, egy pár év, meglátjuk, hogy mi a gyakorlat, és utána lehet a megfelelő 
irányba könnyíteni. Szakmai szempontból nem tudok önnel vitatkozni, mert 
igaza van, de nemzetgazdasági szempontból én nem tartom azt bajnak, hogy 
egy picit striktebb a szabály, és majd akkor ebből lesz később lehetőség 
engedményeket tenni.  

A szakirányítók normatív támogatásával kapcsolatosan: ez alapvetően 
egy költségvetési kérdés. Nem zárkózik el a törvény ennek a lehetőségétől, 
nincs olyan passzus a törvényben, amely lehetetlenné tenné azt, hogy a 
későbbiekben egy ilyet be lehessen vezetni, nyilván alapvetően a gazdaság 
teljesítőképességétől, helyzetétől függ, hogy milyen hazai forrásokat lehet erre 
biztosítani, és nem utolsó sorban az európai uniós versenyjogi szabályoktól is 
függ, mert azért még ha nagyon jól vagy örvendetesen jól teljesít is a gazdaság, 
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és úgy tűnik, hogy a kilátások a jövőre nézve is javulóak, ami mindannyiunk, a 
ma Magyarországon dolgozó emberek közös eredménye, azért itt még figyelni 
kell az európai uniós szabályokra is. De köszönöm a felvetését, ez egyébként a 
társadalmi vitában nem került elő mint lehetséges megoldás. Végig fogjuk 
gondolni, hogy vannak-e vagy lehetnek-e olyan költségvetési források, 
amelyekkel ha nem is pont így vagy nem is pont ezen a néven, de valamilyen 
egyéb támogatást a különféle pályázati lehetőségeken túlmenően a magán-
erdőgazdálkodók számára lehet adni. Én azt gondolom, hogy az már egy óriási 
előrelépés a magán-erdőgazdálkodók számára, ami a törvényben 
normaszövegszerűen benne van, és a gazdálkodási lehetőségeiket bővíti, ez 
már egy előrelépés. Ha tudunk többet előrelépni, én természetesen nem 
zárkózom el ettől.  

A szakhatóságokat annyiban nem is tudom értelmezni, hogy nálunk ez 
házon belül a NÉBIH rendszereit érinti, a törvény nem is tud kikerülni anélkül 
a házból sem, hogy a hatóság ne véleményezné azt, vagy ne tenne rá 
javaslatokat. A kormányhivatalokat is megkerestük, és aki Wisnovszky Károly 
igazgató urat, elnök urat ismeri, az pontosan tudja, hogy a véleményét néha 
kevésbé finoman, néha pedig durván szokta közölni, hogyha nem tetszik neki 
(Derültség.), úgyhogy volt is, amikor a szőnyege szélén álltunk a normaszöveg 
megalkotása kapcsán. (Derültség.) Én nem éreztem azt, hogy a hatóság 
finomkodott volna velünk a véleményének a megfogalmazása kapcsán. 
Úgyhogy se szeri, se száma, de ha óhajtja, nagyon szívesen legyűjtjük majd, 
hogy normaszöveg szinten melyek voltak azok, amiket a hatóság kérésére 
tettünk be.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További hozzászólásokra bátorítanék. 

(Senki nem jelentkezik.) Hogy ki milyen szőnyeg szélén állt, az különösen 
érdekes lehet. (Derültség.) Én azért a szakmától ennél több impulzust kaptam 
az elmúlt időszakban, mint ami itt most kibontakozik. 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): A helyzet az, hogy annyit konzultáltunk és olyan mértékben 
elégedettek a törvénnyel (Derültség.), hogy ezt látja az elnök úr 
visszatükröződni abban, hogy nem érkezik kérdés.  

 
ELNÖK: Rendben, köszönjük. (Jelzésre:) Akkor második körben 

megadom a szót. 
 
SZŰCS IMRE, a Jobbik szakérője: (Hangosítás nélkül:) Köszönöm 

szépen. Akkor még egyszer már nem mutatkozom be. Én megyei közgyűlési és 
városi testületi képviselő is vagyok, és nagyon sok polgármesterrel van 
kapcsolatom. Habár azt mondtam, hogy a szakmán belül politikának helye 
nincsen, mert erdészek vagyunk, ugyanazt az iskolát végeztük, és ugyanaz a 
munkahelyünk, mindenkinek, az erdő, de mivelhogy ez itt egy klasszikus 
demokrácia, ami Magyarországon létezik, tehát van kormánypárt, és van 
ellenzék, mire való az ellenzék? Nem arra való, hogy füttyögjön a március 15-
ei kormányrendezvényen, mert az egy utálékos dolog, hanem azért van az 
ellenzék, hogy ha a kormánypárt valamit esetleg nem jól csinál, akkor 
mindenféle veszély és következmény nélkül tudjon szólni. Én tehát a 
polgármester kollégáknak mondtam, hogy oké, te a Fidesznek vagy a tagja, 
rendben van, onnan kapod a pénzt, mármint a településed a mindenkori 
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kormánytól kapja a pénzt, ezért tőlük függesz, nem mersz valamit kimondani, 
ellenben az ellenzék azért van, hogy súgni kell, és akkor az ellenzék meg 
legalább egy kicsit tud villogni, és akkor el tudja mondani, akár mintha a 
sajátja is lenne az a kérdés. Ilyen például, hogy az M8-as és M9-es hídon ne 
legyen matrica, erről szerintem Font Sándor úr hosszan tudna mesélni, hogy 
ez hogy történt, de nem lett matrica, illetve le lett véve a matricakötelezettség.  

Na most, amit az államtitkár úr mondott, arra akkor gyorsan, nem 
belemenve a maradék 11 kérdésbe, mert sok lenne, hogy reagálja le ön esetleg 
mint erdőtulajdonos? Képzeljük el, hogy önnek van egy erdőbirtoka, mondjuk 
nemesnyár…  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Bocsánat, van! Nem kell elképzelni, hanem van. 1,3 hektár. 
(Derültség.)  

 
SZŰCS IMRE, a Jobbik szakértője: Fantasztikus, köszönöm… 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Kikérem magamnak, benne van a vagyonnyilatkozatomban. 
(Derültség.)  

 
SZŰCS IMRE, a Jobbik szakértője: Értettem. Az ön nemesnyarasán, 

ami mondjuk vágási életkorú… 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Fenyves. (Derültség.)  
 
SZŰCS IMRE, a Jobbik szakértője: Nemesnyár, legyen az, hogy 

nemesnyár! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Fenyves! 
 
SZŰCS IMRE, a Jobbik szakértője: De legyen nemesnyár (Derültség.), 

vágásérett korú – csak mert az értékesebb, mint a fenyves –, és megfészkel 
rajta a feketególya. Nagyon jó, ott a feketególya-fészek. Természetesen jön a 
természetvédelmi hatóság, és azt mondja, hogy 300 méter sugarú körben, 
mondjuk ad absurdum 6 hektáron tilos termelni.  

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Abban nálam már benne van a templomtorony is. (Derültség.)  
 
SZŰCS IMRE, a Jobbik szakértője: Nagyon jól állunk. A dolog lényege, 

hogy három vagy öt év múlva a nemesnyár elkezd elrohadni, mert a 
nemesnyár olyan, hogy egyszer megérett, mint a búzatábla, aztán vége a 
történetnek, és felborul. A gólyafészek ugyanúgy megsemmisül, mint hogyha 
mondjuk azt a hektáronként 1-2-3 millió forint hasznot ön mint 
erdőtulajdonos a saját magántulajdonából jogosan megszerezte, illetve 
beszedte volna. Na most, ilyenkor ezeket az abszolút szakmai…, és a 
gólyafészek így is, úgy is el fog tűnni három éven belül, mondjuk hogyha a 
gólyafészek ott vegetációs időn kívül át van helyezve, vagy bármi más dolog 
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van csinálva, akkor megmaradt a gólya is, mert úgyis el fog menni a fészek, 
meg megmaradt az erdőtulajdonos vagy az erdőgazdálkodó 15-20-25 – most 
nemesnyárról beszélek – éves munkájának a gyümölcse.  

A másik az erőművek kérdése, illetve a tűzifa kérdése. 2003-ban, 
mielőtt a Pannonpower beindult volna, a SEFAG Zrt.-nél egy köbméter 
hétnyelven beszélő cser tűzifa 4732 forint volt nettóban, 12 százalék áfával 
összesen 5300 forint. Akkor volt egy liter gázolaj 160 forint bruttóban, szintén 
12 százalék áfával. Ez a tűzifa most 14 200 forint június 30-áig – titkot árulok 
el, de mindegy, remélem, nem haragszanak meg rám a kollégák –, illetve a 
többi erdőgazdaságnál 17-18 ezer forint per köbméter, miközben a gázolaj ára 
365 forint körül van 27 százalékos áfával, bruttóban. Magyarul: a gázolaj ára 
felment úgy bő kétszeresére, a tűzifa ára meg alapvetően a négyszeresére ment 
fel. Ja, és abban a tűzifában benne volt a hasított tűzifa, a hasított, mert a 
tőrészt is beletették, most a koronarészből készül el ugyanaz, ami egy 
mázsával könnyebb köbméterenként, mert a lelke a fának elmegy az erőműbe. 
Kinek a tulajdonában vannak az erőművek, miért vannak ilyen szerződések 
kötve, illetve miért visznek mondjuk Nyugat-Európába tűzifa minőségű 
választékot, tehát keménylombos fafajt az erdészetek, mielőtt még a lakossági 
igényt kielégítenék? Tudom, hogy az erdőgazdaságok részéről előjön az, hogy 
de ha a lakosság nem veszi meg, nem volt tél, akkor mi lesz a fűzifával, de itt 
valami olyan konszenzust kellene hozni, ami ezt kiegyenlíti, mert csak a saját 
országunk ügye. Megyei közgyűlési képviselőként Bács megyében, ahol 
viszonylag alacsony az erdősültség, és közel van a Dunántúl, ez napi kérdés, 
amit én most elmondok önnek.  

Illetve ami még egy roppant érdekes része a dolognak, az a szociális 
tűzifa, a szociális tűzifa. Világos, senki, senki gyereke ne fagyjon meg, teljesen 
mindegy, hogy az most milyen bőrszínű vagy milyen rasszhoz tartozik, ilyen 
szempontból mi azt mondjuk, sőt senki ne legyen éhes se, tehát senki gyereke 
ne legyen éhes, nem ez a kérdés, az a kérdés, hogy ősszel, amikor sár van az 
erdőben, mert az erdő, az olyan, hogy nincs fölötte tető, sár van az erdőben – 
a 2-es történet az, hogy kifutó termelések vannak, az alföldi erdőgazdaságok 
erdősítenek, a domb-, hegyvidékiek meg vadásztatnak, az a szezon –, és akkor 
a rigófüttyös tűzifát elviszik a lakosok. Na most, ez hármas öngól, tehát nem 
kapufa, hanem ez kapásból öngól, mert nincs fa, nem jut másnak, meg aki 
kapja, az sem tud vele normálisan fűteni. Az, hogy mondjuk Nagyberkiben 
milyen dologba szaladtunk bele, hogy rendőrségi feljelentés lett a vége, hogy 
mi történt azzal a fával, amit az állami erdőgazdaság eljuttatott a 
rászorulóknak, cigány embereknek, és azzal a fával utána mi történt, arról 
most nem akarok hosszasan beszélni, mert sokáig tartana. Ellenben azon 
gondolkodott-e már a kormányzat, hogy tavasszal, mikor igazándiból az 
erdősítések véget értek… 

 
ELNÖK: Bocsánat, hadd legyek egy kicsit drasztikus! Szerintem az öt 

percen túlhaladtunk, a másik, hogy ez már rég túlhaladta szerintem az 
erdőtörvénynek az illetékességi területét, úgyhogy ez már inkább mindenféle 
Btk.-s és akár adott esetben rendeleti szinten szabályozandó kérdés, adott 
esetben egy-egy állami erdőgazdaságnak a saját gazdálkodási gyakorlatát 
érinti. Úgyhogy elnézést kérek, nem akarok tiszteletlen lenni, egyszerűen azt 
gondolom, hogy maradjunk annál a tárgynál, aminél elkezdtük. Úgyhogy, 
államtitkár úr, mivel jelentős részben nem a földtörvényhez kapcsolódott az 
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észrevétel, ezért úgy adom meg a szót, hogy amennyiben szeretne válaszolni, 
akkor lehetőséget adok, de… 

 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Erdőtörvény, azt akartad mondani.  
 
ELNÖK: Parancsoljon! 
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Csak a jegyzőkönyv kedvéért: az erdőtörvényhez, mert 
véletlenül földtörvényt mondtál. 

 
ELNÖK: Ja, köszönöm, elnézést! (Derültség.)  
 
DR. BITAY MÁRTON ÖRS államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): De gyakorta szólít engem is a keresztnevem helyett 
„államtitkár”-nak a feleségem, tehát előfordulnak ezek a problémák. 
(Derültség.) És nemcsak a keretünkön, hanem a Jobbik megújuló identitásán 
is túlmutat, amit ön mond, mert itt a kisebbséggel kapcsolatos megjegyzéseit, 
amit elmondott, remélem, csak óvatosan jegyzőkönyvezték.  

Nézze, a tűzifa… Értem, amit mond, világos, főként onnan világos, amit 
elmondott, hogy honnan érkezett hozzánk, Bács megyéből ezek a felvetések 
valóban reális felvetések. Én azt tudom önnek mondani, hogy a tűzifa árát 
alapvetően a piac határozza meg, nincs hatósági ára a tűzifának. Az állam 
egyféleképpen, pardon, kétféleképpen tud a tűzifapiacra ráhatást gyakorolni: 
az egyik a folyamatosan bővülő költségvetési támogatással rendelkezésre álló 
szociális tűzifaprogram, de igazság szerint ez nem is teljesen a piacra van 
ráhatással, hanem ez inkább egy szociális intézkedés; a másik az áfa kérdése, 
amit ön említett, hogy mekkora áfa terheli a tűzifa árát. Az erőműves, tehát az 
erőművi beszállításos vastag tűzifát a lakossági felhasználású vékony tűzifával 
sem most, sem a jövőben sem ár, sem minőség szempontjából nem tudjuk 
összehasonlítani, én óvnék is ettől, hogy ebbe az irányba menjünk el, mert 
hogyha az erőművi vastag tűzifából szeretnénk lakossági vékony tűzifát 
csinálni, akkor annak is mindjárt más lesz az ára, pláne hogyha hasítva 
szeretném azt értékesíteni, tehát nem lehet a kettőt nyersanyagként 
összehasonlítani, hanem most arról beszélünk, amikor a kályhába be kell 
tenni ezt a minőséget.  

Az erőművi tűzifa-értékesítés kapcsán azt tudom önnek jelenteni, hogy 
amióta 2014-ben a Földművelésügyi Minisztériumhoz kerültek az állami 
erdőgazdaságok, azóta az új szerződések kötését ilyen erőművi beszállításra 
vonatkozóan korlátoztuk. Nem szeretném a „tiltjuk” szót használni, mert egy-
két esetben előfordult, ahol olyan üzleti racionalitás állt mögötte, ami miatt 
még ha emberileg értékelhető lépés lett volna, akkor is el kellett fogadjuk a 
gazdasági érdeket, de összességében azok a szerződések, amelyeket korábban 
megkötöttek az állami erdőgazdaságok, nem kerülnek megújításra. Mi 
magunk is abba az irányba próbálunk tehát elmozdulni, hogy a lakossági 
tűzifapiacot próbáljuk minél jobban feltölteni. De ahogy ezt megpróbáltam 
megemlíteni önnek az imént, ez nem megy egyik pillanatról a másikra, itt 
létező, hatályos szerződések vannak, amelyeket nagyon komoly kártérítés 
mellett lehetne felmondani, ami meggyőződésem szerint nem lenne érdeke az 
állami erdőgazdaságoknak.  
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A feketególya-fészek kapcsán a végrehajtási rendelet lesz majd igazán 
érdekes, hogy ott hogyan tudunk megállapodni. Én azt kérem öntől, hogy 
legyen szíves minden érvét és érvrendszerét ennek a vitának a keretében a 
természetvédelmi hatóság irányába megfogalmazni, de nem szeretném a 
felelősséget egy az egyben az ő nyakukba varrni, mert valóban egy komoly 
dilemmáról beszélünk abban az esetben, amikor egy ilyen, fokozottan védett 
élőlény megjelenik azon a területen, hogy a mai, elsivárodó világunkban, 
ebben a klimatikus környezetben egyébként hogyan lépünk erre. De szerintem 
ennek a kérdésnek az elemzése inkább a pozitív és negatív ösztönzők 
figyelembevételével érdekes. Ha mondjuk megnézzük a pörbölyi rakodót a 
Gemenc Zrt.-nél, ahol a MÁV-rakodó mellett, a kerítéstől négy és fél méterre 
lévő fán van hosszú évek óta a feketególya-fészek, és egyébként nem nagyon 
zavarja, hogy alatta gépekkel dolgoznak, én hajlok afelé, amit ön mond, hogy 
pozitív ösztönzőkkel szabályozzuk a feketególya-fészek kérdését, és ne a 
gazdálkodási lehetőségek csökkentésével vagy tiltásával. De egyelőre a vitát 
abban a mederben tudjuk tartani, hogy megpróbáljuk ezeket a korlátozásokat 
észszerű szintre csökkenteni, ahol megvalósul a reális és értelmes 
természetvédelmi érték, és egyébként még megvalósul a gazdálkodási érték is.  

Még egy észrevételére szeretnék reflektálni, és – félreértés ne essék! – 
nem támadásnak éreztem, éppen ezért nem védekezésként mondom az állami 
erdőgazdaságok vonatkozásában, de szeptemberben a vadásztatás ugyan egy 
fontos kérdéskör, de azért az állami erdőgazdaságok is a teljes cégportfólió 
gazdálkodását tekintve kétharmad részben már az erdőműveléssel és 
erdőgazdálkodással foglalkoznak. Ha a bevételeket, kiadásokat, személyzeti 
állományt is figyeljük, akkor bár nekünk, vadászembereknek úgy tűnik, hogy 
hát ott mindenki csak a vadászattal foglalkozik, de ez a helyzet nem ez, már 
szeptemberben sem ezzel foglalkoznak, az erdész kollégák, akik nem a 
vadásztatással vannak elfoglalva, ők vannak számszerű többségben, és a 
gazdálkodási volumenben is ez alkotja a többséget, és szeptemberben már 
bizony ők is ezzel foglalkoznak.  

Egyéb szakmai felvetést nem mondott, ha jól figyeltem. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönjük a kibontakozó vitát. (Mőcsényi 

Miklós jelzésére:) Egy pillanat, hadd reagáljak!  
A földtörvény nem véletlenül jutott eszembe, fejben összehasonlítottam 

a március 15-ei füttyögést a Jobbik részéről a földtörvény elfogadásakor az 
elnöki pulpituson kolompoló képviselőkkel, és örülök, hogyha ebbe az irányba 
tolódik a Jobbik politikai érzékenysége.  

Viszont a feketególyára hadd térjek vissza! Azt gondolom, hogy itt van 
egy olyanfajta szabályozási anomália, ami az én megítélésem szerint teljesen 
feleslegesen sújtja az erdőgazdálkodókat. Hogyha egy erdőterületnek a 
legsarkára fészkel egy feketególya – hogy a példánál maradjunk –, akkor az 
erdőterületen van egy 300 méteres távolság, amin belül igazából még talán 
sétálni sem lehet, nehogy roppanjon egy ág, de a 270 fokon, ami mondjuk egy 
szántóföldi területet illet, ott mindenféle korlátozás nélkül akármilyen traktor, 
kombájn mozoghat, ott semmiféle korlátozás nincs. Ennek ilyen szempontból 
semmilyen racionalitása és értelme nincsen. Tehát hogyha 270 fokot 
bezárólag nem korlátozunk semmilyen mértékben, akkor a maradék 90 fok 
vonatkozásában sem látom értelmét – vagy sehogy, vagy minden irányba. Azt 
gondolom tehát, és az itt az államtitkár úr által mondott példa jól alátámasztja 
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ezt, hogy lehet, hogy egy kicsit túllőttünk a célon bizonyos szabályozásokban, 
és itt érdemes lenne – az államtitkár úr is ezt a szót használta: – az egyensúlyt 
megtalálni, mert szerintem abból egy kicsit kibillentünk.  

És akkor most megadom a szót.  
 
MŐCSÉNYI MIKLÓS főtitkár (Fagazdasági Országos Szakmai 

Szövetség): (Bekapcsolja a mikrofont.) Most jól csinálom? (Közbeszólások: 
Igen.) Oké, nagyszerű. Mőcsényi Miklós vagyok a Fagazdasági Országos 
Szakmai Szövetségtől. Tulajdonképpen kihasználom az alkalmat, hogy ilyen 
nemes társaság előtt elmondhatom ezt a gondolatot, nem annyira magához a 
törvényhez, hanem majd ami utána jön. Ugye ebben le van írva egy csomó 
minden, hogyan kell majd gazdálkodni, mit szabad, mit nem szabad, 
magánosnál több a szabadság, államinál van egy csomó kötöttség, ebből 
adódik majd egy olyan fakitermelési lehetőség az idők során, ami majd 
adódik, és miután szövetségünk faipari cégeket és fakereskedőket is képvisel, 
ezért hozom azt szóba, hogy van egy kiváló erdészeti adattár, és annak a 
tökéletes rendszere, ami mögötte a modellezést, a jövőre előretekintést 
biztosítja, és úgy a hazai faipari befektetőknek, mint azoknak a külföldi 
befektetőknek, akik elég jelentős mértékben faipart üzemeltetnek 
Magyarországon, nagyon fontos információ lenne az, hogy mondjuk 10-15-20, 
ahol lehet, akár 30 évre előre is, de legalább a közeli 10-15 évre kaphatnának 
az államtól, aki ezt az adatbázist birtokolja, és akinek a rendelkezésére áll az a 
módszertan, amivel előre lehet becsülni, tehát ha ettől az apparátustól lehetne 
kapni, hogy most évente vagy ötévente…, szóval valamennyi időnként 
megismétlődően, aktualizálva egy előrejelzést arra, hogy összes nettó fa – 
mert nettó forgalmazható, a bruttó egy más kérdés –, tehát az összes nettó 
fakitermelésben, azon belül fafajonként, esetleg régiónként körülbelül mennyi 
mindösszes hazai fakitermelésre lehet számítani. Ugyanis – itt szóba került a 
nemesnyár – van, aki azt mondja, hogy a nemesnyár lassan eltűnőben van, 
biztos vannak itt, akik azt tőlem sokkal jobban tudják, hogy miért, van, aki azt 
mondja, hogy az akác, ugyan hungarikum lett nemrég, de az a mennyiségű 
rönk nem jön már ki az akácerdőkből, mint ami mondjuk 10 vagy 20 évvel 
ezelőtt jött, biztos megvan az oka, és a jelen, most majd hamarosan 
megváltozó törvény meg az azután várhatóan változó vhr. és az arra épülő 
erdőtervek változtatni fogják azt a lehetőséget, hogy az elkövetkező időkben 
mennyi fára lehet számítani.  

Tudom, hogy megvan a NÉBIH Erdészeti Igazgatóságnak a kemény 
feladata meg a finanszírozási lehetősége, de ha a kormányzati oldal 
lehetőséget tudna teremteni, és feladatot tudna adni, hogy a NÉBIH-nek vagy 
nem tudom kinek kellene, azt majd aki ért hozzá, az megvizsgálja, hogy 
készítsen az állam a nála lévő adatokból úgy… Egy erre vonatkozó mondat 
egyébként nagy örömömre az erdőstratégiában benne is van, amelyik a 
szakma részére javasolja, hogy így legyen, tehát hogy készüljenek ilyen, a piac 
számára várható famennyiséget mutató előrejelzések, ez egy óriási nagy 
segítség lenne az állam részéről a fapiaci szereplők részére – hogy 
klímaváltozás, hogy lesz bükk, nem lesz bükk, odáig már el se menjek. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Legény képviselő urat illeti a szó. 
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DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is 
természetesen mindenkit illő tisztelettel szeretnék köszönteni. A törvénnyel 
kapcsolatosan egyetlenegy mondatom lenne. Természetesen a szakmának és a 
szakmai szervezeteknek az elismerésünket szeretnénk kifejezni, mert 
szakmailag a törvény rendben van – a politika pedig egy másik kávéház. 
Köszönöm. (Derültség.)  

 
ELNÖK: Na, úgy látom, hogy itt bomlik meg az egyensúly. (Derültség.) 

A politikai pártok támogatása nyilván nem minden esetben szakmai, ezt 
tudomásul kell vennünk.  

Láttam egy jelentkezőt, Luzsi József, parancsoljon! 
 
LUZSI JÓZSEF (Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos 

Szövetsége): Nem tudom, hogy hallani-e így (Közbeszólások: Igen.), de 
megpróbálom majd bekiabálni a termet. Valahol a különböző érdekek, lobbik, 
helyi helyzetek kapcsán én egy kicsit visszatérnék az erdőhöz, mert ez a 
törvény mégis az erdőről szól, jobban mondva azt mondanám: az emberhez, 
mert az erdő meg az emberért is van, mert az elsődleges mégis az ember. Az 
ember nyúlt hozzá valamikor a természethez, az erdőhöz, mert szüksége volt 
fára, szüksége volt energiára, melegre, és az embernek kellett ezt szabályozni, 
és mindig törvényi keretek között tudta megtenni ezt a szabályozást. Jelen 
pillanatban a törvényi változtatások gyorsan fognak pörögni, mert a világ is 
felgyorsult, és folyamatosan, ha a környező törvények változtak, az 
erdőtörvényt is változtatni kell.  

Nagyon örülök annak, hogy itt szinte semmilyen vita nem bontakozott 
ki, mert szakmailag ez a törvény a helyén van, és ez így is van. Ha egy törvény 
szakmailag a helyén van, és szolgálja a működést vagy a működtetést, akkor 
már elérte a célját, és mondjuk ki: azért kellett ezt megváltoztatni, mert a 
2009-es erdőtörvény nem ezt szolgálta, nem ezt szolgálta. Nekünk az 
országnak az erdővagyonát használnunk kell. Van 200 ezer hektár erdő, ami 
nem működik. Azt működésbe kell vonni, annak az értékeit hasznosítani kell 
– lehetséges, hogy ezáltal a tűzifapiacra is több fa fog kerülni, és csökkenni fog 
az ára.  

Azok az elhibázott lépések, amelyek történtek, nem elméletileg és 
ahogy szükség van rá, mert szükség van az EUTR-re, az EKÁER-re, ez olyan, 
mint a természetvédelem vagy az erdőgazdálkodás kérdése, mind a kettőre 
szükség van, senki soha nem tud konszenzust találni. Meg kell találni azt a 
konszenzust, hogy hogyan lehet ezt abban a rendszerben működtetni. Meg 
kell hallgatni azt a termelőt, akinek ez fáj, mert például meggyőződésem, hogy 
az EUTR nem más, mint egy foglalkoztatási problémát segítő intézkedés, 
sokkal jelentősebb munkaerőt kell azért alkalmaznia egy-egy gazdálkodónak, 
hogy ennek a rendszernek eleget tudjon tenni, és tulajdonképpen, ha úgy 
vesszük, párhuzamos rendszereket működtetünk, és ezeket a párhuzamos 
rendszereket nem tudjuk összehozni. Külön ássa mindenki a saját maga kis 
kútját, és keresi a vizet; ha együtt ásnánk, már gejzír is lehetne ebben az 
országban.  

A politikától kérni akartam, hogy ezt az egész erdőtörvény 
konszenzusos módon kezelje, de nem kell kérnem, mert látom, hogy ez a 
konszenzus megvan. A magánerdő, amelynek eredendően érdeke, gazdasági 
érdeke is, hogy ez működjön, nem bűn, az erdőből élni kell, megélnie kell 
annak a vidéki embernek, amellett, hogy az a vidéki ember fogja megvédeni a 
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természetet is, és nem a törvénynek a paragrafusai, mert ő ott él, ő nap mint 
nap ott van.  

A feketególyáról csak egy gondolatot: ez sokkal kevesebb, van, aki ezért 
már három éve bíróságra jár, uram, és az állásával és hogy mivel hol, hogyan 
van meggyanúsítva, ne menjünk bele, mert az a gólya, amelyet állítólag 
megzavart, elköltözött a visszatérés szándéka nélkül. (Derültség.) Na most, 
ezek azok az anomáliák, amelyeket ki kell szűrni, és akik a törvény 
alkotásában, annak folyamatában részt vettek, azok arra törekedtek, hogy ez 
működjön.  

Még egyszer visszatérek a konszenzus kezelésére a természetvédelem és 
a gazdálkodás között. Sokkal többet tudtunk volna mi ebben a törvényben 
álmodni, de mi hajlandóak vagyunk a konszenzusra, és ha mi hajlandóak 
vagyunk, akkor legyen hajlandó más is, és hagyjuk azt a vidéki embert megélni 
az erdőből, és hogy azt a 27 százalékot a magánerdőn meg tudja telepíteni 
2030-ra, ahhoz olyan feltételrendszert kell találni a vidékfejlesztési 
programban, és emelni kell a telepítési egységárakat, hogy abból a mögötte 
lévő 50 milliárd forintból 30-at ismételten ne hagyjunk más ágazatokba 
átmenni, vidéki munkahelyeket teremtve ezzel, és növelve az ország 
erdősültségét, mert az elmúlt 25 évben a magánerdő 200 ezer hektár erdőt 
telepített, ez a 200 ezer hektár az ország erdeinek a 10 százaléka. (Az elnök 
csenget.) Befejezem. A miniszter úr mondta az erdők világnapján, hogy a 
magyar erdők 3 millió autó működtetését teszik lehetővé, annyi oxigént 
termelnek. Akkor ez a 200 ezer hektár, amit az elmúlt 20 évben telepített a 
magánerdő, 300 ezer autót működtet. Kérjük, hogy segítsék ezt a szakmai 
alapok megadásával, a jogi háttérrel és a vidékfejlesztéssel. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd egészítsem ki egy gondolattal, hogy 

egyébként mennyire abszurd helyzetek vannak! Luzsi úr számomra ismertette 
egy korábbi alkalommal azt a, ha jól tudom, ügyészségi beadványt, amelyben 
az szerepel – és lehet, hogy szó szerint idézem –, hogy a feketególya 
elköltözött a visszaköltözés szándéka nélkül. (Közbeszólások: Ezt mondta! – 
Derültség.) Ez egy fantasztikus eszmefuttatás, nyilván megkérdezték a 
feketególyát, hogy vissza akar-e jönni, de ezt leírni egy hivatalos papírban, 
hogy elköltözött a visszaköltözés szándéka nélkül, az…, nem mondom, hogy 
tragikus vagy humoros, de talán mind a kettő egyszerre.  

A helyettes államtitkár úr kért szót.  
 
UGRON ÁKOS GÁBOR helyettes államtitkár (Földművelésügyi 

Minisztérium): Köszönöm szépen. Ugron Ákos helyettes államtitkár vagyok. A 
FAGOSZ kérdésére válaszolva: ez természetes. Ha a kérésüket jól értelmezem, 
ismétlem, 10-15 évre előre, ha lehetne, évente azt, hogy mennyi lesz az összes 
nettó fakitermelés, fafajonként mire lehet számítani. Ezt meg tudjuk adni, 
ugyanakkor ez egy lehetőség lesz. Ehhez hozzá kell tegyem azért azt, hogy 
ebben a társaságban mindenki tudja, hogy a növedékünk körülbelül 13 millió 
köbméter, 11 abból a lehetőségünk, és 7-et vágunk, tehát az, hogy mennyi az 
elvi lehetőség, az nagyban múlik azon, hogy mennyit fogunk ebből 
kihasználni. Ezt nem fogjuk tudni megsaccolni, főleg nem esetlegesen a 
magántulajdonú erdőkben. Ettől függetlenül tudunk ilyen előrejelzéseket 
adni, és lehet ösztönözni a gazdálkodókat, meg például a jogszabállyal segíteni 
őket, hogy minél hatékonyabban ki tudják ezt termelni. Meg fogjuk beszélni az 
erdészeti igazgatással, a NÉBIH-hel, hogy ezt hogy tudjuk megtenni évről 
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évre, akár a leporellóba betenni egy-egy ilyen előrejelzést a statisztikába. 
Köszönöm szépen.  

Az ülés berekesztése 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e még kérdés, hozzászólás? (Senki nem 
jelentkezik.) Senkibe nem akarom belefojtani a szót, de jelzem: ha nincs több 
hozzászólás, akkor be fogom zárni az ülést. (Senki nem jelentkezik.) Ez nem 
volt kellően elrettentő, így senki nem szólhat, úgyhogy mindenkinek 
tisztelettel megköszönöm, hogy ennek a fontos témának a kitárgyalására 
áldozott az idejéből. Azt gondolom, lesz még alkalom, amikor erről akár 
kisebb körben, akár ugyanebben a körben beszélhetünk vagy beszélnünk kell. 
Addig is mindenkinek jó egészséget, és bízunk benne, hogy sikerül ezt a 
jogszabályt nemcsak szakmai, hanem politikai konszenzussal is átvinni. 
Köszönöm szépen. (Közbeszólások: Köszönjük szépen a lehetőséget.)  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc)  
  

Győrffy Balázs  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese  


