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– Miniszter Úr, 2016-ban megalakulásának 150. évforduló-
ját ünnepli az Országos Erdészeti Egyesület és ehhez méltóan
jubileumi évet hirdetett. Hogyan értékeli az egyesület szak-
matörténelmi szerepét?

– Egy ilyen nagy múlttal rendelkezõ egyesület munkáját
csak méltatni lehet. Mind a szakoktatás, a szaktudományok,
mind pedig a szakirodalom területén – úgymint az erdészeti
szaknyelv kialakítása – eredményesen munkálkodott és mun-
kálkodik a mai napig. Mindemellett ez egy kiváló szakmai
fórum, ahol az erdészeti szakemberek megjelenhetnek véle-
ményükkel, problémáikkal.

Az egyesület az államigazgatás részére is támogató mun-
kát végez, hiszen az ágazati jogalkotásban minden esetben
tevékenyen közremûködik, érdemi segítséget nyújtva a véle-
ményével. Ezúton is köszönöm az Egyesület segítõ munkáját.
Mivel az Egyesület a teljes erdészeti ágazatot képviseli, ezt
szem elõtt tartva a Minisztérium a jövõben is számít az Egye-
sület szakmai hátterére és tapasztalataira.

– A jubileum jelmondata – 150 éve az erdõk szolgálatában
– jól tükrözi az Egyesület és erdész tagjainak szakmai és tár-
sadalmi küldetéstudatát. Ennek fényében hogyan látja, mi az
erdõgazdálkodás nemzetstratégiai szerepe napjainkban?

– Tudom, hogy a jubileum jelmondata a következõ 150 év-
ben is megállja majd a helyét. Ennek fényében kötötte meg a
tárca a stratégiai partnerségi megállapodását az Egyesülettel.
Az együttmûködés keretében az ágazat érdekeinek képvise-
lete a jövõben még hangsúlyosabb szerepet kap. A társada-
lom környezeti nevelése során is számítunk az OEE aktív
szakmai hozzájárulására. A negatív hírek ellenére úgy látjuk,
hogy az erdõvel kapcsolatosan számtalan, pozitív hírértékû
esemény is megjelenik, melyekre mindenki fogadókészséget
mutat. 

– Az FM valamivel több mint egy éve vette át a 22 állami
erdõgazdaság feletti tulajdonosi joggyakorlást a Magyar Fej-
lesztési Banktól. Milyen tapasztalatai vannak az állami cé-
gek mûködésével kapcsolatban?

– A társaságok mûködését figyelemmel kísérve egy na-
gyon összetartó, szakmailag elhivatott vezetést ismerhettem
meg. Az õ irányításukkal a társaságok tevékenységüket a rá-
juk vonatkozó jogszabályi elõírásoknak, a vagyonkezelési
szerzõdésben foglaltaknak és a tulajdonosi jogkör mindenko-
ri gyakorlója által elõírt elvárásoknak megfelelõen végzik, és

végezték eddig is. A rájuk bízott állami vagyon értékét fele-
lõsséggel õrzik, illetõleg növelik. A társaságok – mint ahogy
az az ÁSZ jelentéseiben is szerepel – vagyongazdálkodásuk
során betartják a nemzeti vagyonról szóló törvényben megál-
lapított vagyongazdálkodási alapelveket, gondoskodnak a
vagyonkezelésbe vett eszközök állagának megóvásáról, kar-
bantartásáról és mûködtetésérõl.

Tevékenységük maradéktalanul megfelel a tartamos er-
dõ- és vadgazdálkodás természetvédelmi elõírásokat is
szem elõtt tartó követelményeinek. Úgy gondolom, hogy
ezen tények ismeretében nyugodtan jelenthetem ki, hogy
összességében valamennyi Társaság mûködésével elégedett
vagyok.

– Az erdészek hivatásként megélt munkájukkal ma is a
közjót szolgálják, az utóbbi idõben mégis számos kérdés, sõt
vád fogalmazódott meg az állami erdõterületek kezelésével
kapcsolatban. Megalapozottnak látja a felmerült kérdéseket?

– A Társaságok mûködésük során betartják az Erdõtör-
vényben megfogalmazott erdõgazdálkodással kapcsolatos
elvárásokat. Fenntartható erdõgazdálkodást folytatva óvják
és gyarapítják az erdõvagyont, az eredménytermelõ tevé-
kenységeken felül a fenntartható erdõ érdekében teljesítik a
közjóléti feladataikat, hozzájárulnak a vidék fejlõdéséhez, a
regionális törekvésekhez. Ezen meghatározó, pozitív tények
tükrében is egyértelmûen kijelenthetõ, hogy a Társaságok
magas színvonalon, Magyarország, a magyar társadalom ér-
dekeit szem elõtt tartva jogszerûen végzik gazdálkodási tevé-
kenységüket.

– Az ÁSZ vizsgálati anyaga komolyan kifogásolja az álla-
mi erdõket kezelõ társaságoknál a vagyonkezelési szerzõdé-
sek ideiglenes voltát. A szakma is régóta sürgeti ennek a kér-
déskörnek a rendezését. Várható ez a közeljövõben?

– A vagyonkezelési szerzõdések tartalmi véglegesítés
alatt, illetõleg aláírásra elõkészítés alatt állnak, így terveim
szerint rövid idõn belül, akár még az idén mindkét fél aláír-
hatja. 

– Az erdõgazdálkodás maga a vidékfejlesztés. Mire szá-
míthatnak az erdõgazdálkodók a jelenlegi Vidékfejlesztési
Program keretein belül?

SZÁZÖTVEN ÉV

Egyesület a teljes erdészeti ágazat
képviseletében

Interjú Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszterrel

Az Országos Erdészeti Egyesület december 8-án ünnepi
közgyûlésen nyitotta meg a Földmûvelésügyi Minisztéri-
umban, alapításának másfél évszázados évfordulója alkal-
mából, a 150 éves múltat ünneplõ jubileumi évet. A kerek
évforduló nyomán Fazekas Sándor földmûvelésügyi minisz-
terrel beszélgettünk Egyesületünk múltban, jelenben
betöltött szerepérõl, a jövõ feladatairól és az erdészeti
ágazat aktuális kérdéseirõl. 
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– Céljaink az új Vidékfejlesztési Program keretei között
ugyanazok, mint a korábbi tervezési ciklusban voltak – az
eszközök és a megvalósítás területén azonban változásokra
lehet számítani. Ezek a változások terveink szerint szakmai
oldalról a pályázókat fogják segíteni, például a célállomány-
típusok számának csökkenésével vagy az erdõtelepítések te-
rületalapú támogatásának biztosításával. 

– Miben látja az erdészeti ágazat, a hazai erdõgazdálko-
dás jövõbeli legfontosabb feladatait, kihívásait?

– Ma már érzékeljük, hogy az éghajlatváltozás, globális fel-
melegedés a légszennyezettségnél is nagyobb veszélyt jelent-
het erdeinkre, ugyanakkor a klímaváltozás elleni küzdelemben
nagyon jó válaszokat tud adni az erdõgazdálkodás, az ebben
rejlõ potenciál kihasználása nem csak az erdésztársadalom, ha-
nem mindannyiunk érdeke. A modern, fenntartható erdõgaz-
dálkodás épp az aktuális kihívásokra reagál: a klímaváltozásra,
a társadalmi igények megnövekedésére, a természetvédelmi tö-
rekvésekre vagy akár a megújuló nyersanyag biztosítására.

Mindezeket kiemeltem 2015 októberében az Európai Er-
dõk 7. Miniszteri Konferenciáján is Madridban. Reményeim
szerint, ezen célok az ENSZ most zajló Klímakonferenciáján is
nyomatékosításra kerülnek. Ezen globális törekvések mellett
szakmai szempontból a legfontosabb az erdõk hármas funk-
ciójának biztosítása. Ez alatt a társadalmi, természetvédelmi és
a gazdasági érdekek kiegyensúlyozott figyelembevételét és
biztosítását kell érteni. 

– Miben számít e feladatok megoldásában a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium az Országos Erdészeti Egyesületre? 

– A stratégiai partnerségi megállapodás már megszületett a
két fél között. Az együttmûködés keretében az ágazat érdeke-
inek képviselete az elkövetkezendõ években még hangsúlyo-
sabb szerepet kap. Az Egyesület kommunikációs szerepkörét

kiszélesítve, a társadalom környezeti neveléséhez való aktív
szakmai hozzájárulására ezután is számítunk. Mint ahogyan
azt már említettem, az erdõvel kapcsolatosan számtalan pozi-
tív hírértékû esemény is megjelenik, melynek fogadókészsé-
gét a társadalom minden rétegében újra fel kell éleszteni. Eh-
hez a magas szintû szakmaiság mellett az Egyesület által kép-
viselt civil társadalmi szerepvállalás is elengedhetetlen. 

– 2016 nyarán az Országos Erdészeti Egyesület 117 év
után visszatérve, ismét Erdélyben, az erdélyi kollégákkal kö-
zösen, Kovászna megyében tervezi megtartani jubileumi ün-
nepi vándorgyûlését. Számíthatunk-e személyes jelenlétére,
az ágazat felelõs vezetõjeként, az OEE 147. Vándorgyûlésén? 

– Erdélybe – tekintettel a családi kötõdésemre is – nagy
örömmel megyek és az erdész emberekkel is szívesen talál-
kozom. Remélem, hogy jövõ évi idõbeosztásom lehetõvé te-
szi majd részvételemet az Önök patinás Egyesületének jubi-
leumi vándorgyûlésén. 

Nagy László

Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2016. évi tagdíjakat:

Tagdíj kategória Éves tagdíj, 2016.
Kedvezményes (diák, GYES-GYED, munkanélküli, külföldi) 1200.- Ft
Nyugdíjas 3600.- Ft
Aktív dolgozó 9600.- Ft

A tagdíj igény esetén két részletben fizethetõ. Az elsõ részlet fizetésének határideje: 2016. február 1. 
(egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2016. június 15. (hat havi tagdíj).
A fizetés történhet:
1. Egyénileg az Erdészeti Lapok 2015. decemberi számához mellékelt vagy a helyi csoport

titkároknál beszerezhetõ postai csekken. FIGYELEM! A lekérdezési kód változása miatt az
esetleg még meglévõ, több évvel ezelõtti csekkek nem használhatók, csak a 2012-ben vagy
ezután kiosztott csekkeken történhet a befizetés!

2. Egyénileg banki átutalással az Országos Erdészeti Egyesület K&H Banknál vezetett
10200830-32310126-00000000 számú bankszámlájára. Banki átutalás esetén a
közlemény rovatban a befizetõ nevét, a tagsági kártya számát és lakcímét kérjük
megadni, ezek hiányában a befizetõ azonosítása problémás lehet.

3. Csoportosan a helyi csoportokon keresztül. A helyi csoportok a befizetõ tagok nevét,
tagsági kártyaszámát és címét tartalmazó lista mellékelésével csekken vagy átu-
talással küldik be az összegyûjtött tagdíjakat.

A tagsági kártyák érvényesítése a 2016 márciusában kiosztott matricával történik, a 2015-ös kártyák
2016. február 29-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Minden Tagtársunknak áldott Karácsonyt és boldog Új Évet kívánok!

Budapest, 2015. december 1. Lomniczi Gergely, fõtitkár
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