
– Államtitkár Úr! A Földmûvelésügyi
Minisztériumban az Ön felelõsségi kö-
rébe tartozik az erdészeti ágazat, köz-
tük az állami erdõgazdaságok irányí-
tása. Melyek az elmúlt év tapasztalatai
az ágazat mûködése terén?

– Az állami erdõgazdaságok magas
színvonalon ellátják mindazon felada-
tokat, amelyeket a jogszabályok, vagy a
tulajdonosi elvárások tartalmaznak. Na-
gyon komoly értéket gondoznak, bele-
értve mindannyiunk egyik legkedvel-
tebb kikapcsolódási formáját, a termé-
szetjárás feltételeinek biztosítását. Az
utóbbi öt évben több mint 12 milliárd
forint értékben sikerült közjóléti beru-
házásokat fejleszteni, ami jól mutatja az
elkötelezettségünket a társadalmi funk-
ció erõsítése iránt. 

Megemlíthetném akár az építészeti
szakmai díjat nyert galyatetõi kilátót, vagy
a rengeteg megújult turistaútvonalat, kilá-
tót, erdei szálláshelyet, ökoturisztikai köz-
pontot, egészen az erdeinkben lévõ út-
széli keresztfák felújításáig. Többletfunk-
cióval rendelkezõ, igényes és korszerû
szolgáltatást nyújtó fejlesztéseket hajtot-
tunk végre, a hazai turistaútvonal-hálózat
– köztük kiemelten az Országos Kék Kör
– megújítása és bõvítése kapcsán. 

Az erdész kollégáknak mindemellett
természetesen el kell végezniük a min-
dennapi gazdálkodással kapcsolatos
szakmai feladatokat, erdõfelújításokat,
karbantartásokat, kitermeléseket. Hála
Istennek egyre jobban terjednek a kor-
szerû erdõkezelési módok, módszerek,
eszközök, gondoljunk csak a folyama-
tos erdõborítás szemléletmódjának egy-
re szélesebb körû terjedésére, az erdész
szakmán és a gyakorlaton belül. Ösz-
szességében elmondható, hogy az er-
dész kollégák nagyon sok munkát vé-
geztek el idén is.

A fenti eredményektõl függetlenül
végig kell gondolnunk, hogy melyek

azok a területek, amelyekben jobban
kell teljesítenünk, jobban kell dolgoz-
nunk, és ezt az értékes munkát, hogyan
tudjuk majd a jövõben jobban láttatni. 

Fontos megjegyeznem, hogy az er-
désztársadalmat becsületes társadalmi
rétegnek ismertem meg. Az erdészszak-
mai közösséget jómagam az elsõ helyre
teszem a természetvédõk táborában. A
magyarországi erdészeknél senki nem
tesz többet ennek a csodálatos hazai er-
dõállománynak a fenntartásáért. A vad-
gazdálkodás terén is világszínvonalú,
magas minõségû munkát végeznek.
Elégedett vagyok a szakmai munkájuk-
kal, és minden becsületes erdészért és
erdõgazdaságért kiállunk a jövõben is. 

– Az évértékeléshez kapcsolódva
nem kerülhetõ meg az az aktuális té-
ma, hogy az állami erdõgazdálkodást
a közelmúltban számos támadás érte.
Ön is tapasztalja a sajtóban megjelent
visszásságokat az állami cégek mûkö-
désében?

– Veszélyes dolog a sajtóban megje-
lent állításokat úgy értékelni, hogy sok
esetben a hivatalos (leírt) anyagot még
nem is láttam. Ahogy figyelem, renge-
teg félreértés kapott szárnyra a médián
keresztül. Jól érezhetõ, hogy az újságí-
rók által leírt kritikák jelentõs része mö-
gött alapvetõ információhiány húzódik
meg. Mindezek ellenére nem tartanám
ésszerû lépésnek egyfajta „sündisznó”
testtartás felvételét, érdemesebb talán
végiggondoljuk saját magunk, miben,
hogyan van értelme változtatni. Azon

pedig végképp el kell gondolkozni,
hogy a becsületesség látszatát is lega-
lább annyira vigyáznunk kell, mint ma-
gát a becsületesség tényét. Hangsúlyo-
zom minden becsületes erdészért és
minden becsületes erdõgazdaságért ki-
állok!

Ha azonban úgy tesszük fel a kérdést,
hogy tudunk-e még jobban dolgozni,
akkor arra egyértelmûen az a válaszom:
tudunk! A célok meghatározásánál fon-
tos tisztában lennünk a pillanatnyi hely-
zettel. 2010 elõtt ezek a társaságok töre-
dékét sem végezték el annak a közjóléti
feladatnak, amit most folyamatosan vé-
geznek. Van olyan erdõgazdaság, ame-
lyiknek az árbevétele 2009-ben alig ma-
radt el az idén várható évzárási adatok-
tól, miközben a nyeresége közel tízsze-
resére ugrott. Mindezt úgy, hogy közben
közel tízszeresét fordították közjóléti ki-
adásra az öt évvel ezelõttihez képest, rá-
adásul majdnem száz fõvel többnek ad-
nak állandó munkát. Szóval alaposan
végig kell nézni a számokat, mielõtt vég-
leges konzekvenciákat akarunk levonni,
az általánosítástól pedig végképp min-
denkit óva intenék. 

Miután miniszterelnök úr megbízott
az állami erdõgazdaságok irányításával,
én mindenkihez elmentem és szemé-
lyesen végigjártam az összes céget.
Ezek után végignéztem a szakemberek
segítségével a cégportfólió számait,
idén pedig minden cég vezetõségével,
egyesével újra leültem. A havi rendsze-
rességgel megtartott vezérigazgatói ér-
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tekezleteken pedig igyekszünk kijelölni
a mûködési irányokat. Egy szó, mint
száz, nem vitatom, tudunk hova fejlõd-
ni, amiben szerintem partnereink az er-
dészetek. 

Biztos vagyok benne, hogy komoly
értékválasztás, és célirányválasztás elõtt
állunk. Világosan el kell választani a
közjóléti funkciókat a gazdasági funk-
cióktól. Míg a közjólétnél bármilyen ter-
mészetvédelmi, szociális vagy más
emocionális szempontnak teret lehet
adni, addig a gazdaságinál ezeket feles-
leges belekeverni. Aminek a profitter-
melés a lényege, ott a maximális profi-
tot kell kihajtani, az összes többinél jö-
hetnek az egyéb szempontok. Csak
zárójelben jegyzem meg, hogy minden
közjóléti funkciónak van költsége, amit
a gazdasági funkción kell megtermelni.
Egyszerûnek, már-már túlságosan is
egyszerûnek tûnnek ezek a gondola-
tok, mégis borzasztóan nehéz ezekben
a döntésekben elõrelépést elérni. 

– Ha megengedi, visszatérnék még
az Állami Számvevõszék jelentéséhez,
amely konkrét javaslatok megfogalma-
zását várja az érintett erdõgazdasá-
goktól, melyek központi eleme a va-
gyonkezelési szerzõdések kérdése. Lát
megoldást ezen a régóta „függõben lé-
võ” területen?

– Szakmailag nem egy megoldhatat-
lan feladat végleges vagyonkezelési
szerzõdéseket kötni. Néhány fontos
döntést pár nappal ezelõtt meghozott
Fazekas Sándor miniszter úr, ezután 2-3
hónapon belül meg lehet kötni ezeket a
szerzõdéseket. Egyszer viszont arra is
választ kell találnunk, hogy mi a konkrét
elvárásunk a cégcsoporttól, mit gondo-
lunk a gazdasági/társadalmi szerepük-
tõl. Ez a döntés alapjaiban tudja befolyá-
solni a most megkötésre kerülõ vagyon-
kezelõi szerzõdések hosszú távú sorsát.

Az erdõgazdaságokkal kapcsolatos
jelenlegi vita arról szól, tud-e a mostani
rendszer még jobban mûködni a jövõ-
ben. Minden erdõgazdaság profitot ter-
mel, miközben több milliárd forintnyi
közjóléti beruházást hajt végre és mi-
közben a mindennapi mûködést bizto-
sítja, megküzdve olyan súlyos termé-
szeti károkkal is, mint a tavalyi jégkár. 

Kicsit az erdész társadalom szemü-
vegén keresztül értelmezve a világot
nem arról van szó, hogy most nagyon
rossz helyzetben vagyunk, amibõl vég-
re valami jót kell csinálni, hanem van
egy jó kiindulási alap, és el kell gondol-
kodni, hogyan tudunk még jobbat csi-
nálni belõle. És ez nagyon nagy kü-
lönbség. A kérdés az, hogy lehet-e még

fejlõdni tovább a mûködés hatékonysá-
ga terén. 

– Továbblépve, az állami és magán-
erdõk esetében is fontos kérdés az erdõ-
törvény módosítása. Hogy halad a
munka ezen a területen?

– Nem elõzmények nélküli feladatról
van szó, hiszen 2012 óta napirenden fo-
rog ez a kérdés, azóta egyeztetés folyik
a törvényrõl. Úgy látom, hogy a tavaszi
ülésszakban az országgyûlés elé lehet
majd terjeszteni. Január környékén sze-
retném elindítani a társadalmi vitát. Eh-
hez kapcsolódva a FEHOVA kiállításon
terveznék egy szakmai konferenciát,
ahol alaposan körbejárva a kérdést, a
tavaszi idõszakra elkészülhet egy gon-
dosan kimunkált törvényjavaslat. Ha a
társadalmi vita nem hoz felszínre újraér-
telmezési problémákat, akkor ez tartha-
tó ütemnek. 

Nagy elõny, hogy a vadgazdálkodási
törvény megalkotásának folyamatával
szemben, az erdõtörvény esetében nin-
csenek alapvetõ koncepcionális kérdé-
sek. Egy jól elõkészített, szakmai szer-
vezetek által három éve tárgyalt jogsza-
bálytervezetrõl beszélünk. 

Inkább szakmán kívüli heves vitákra
számítok, elsõsorban a „sötétzöld” ter-
mészetvédelmi szervezetek oldaláról.
Itt kanyarodnék vissza a beszélgeté-
sünk elejére, ahol leszögeztem, hogy az
erdész egyben a legeredményesebb ter-
mészetvédõ is. Ezzel szemben sokan
úgy gondolják, hogy csak egyfajta ter-
mészetvédelem van, az, amit õk képvi-
selnek. Úgy látom, hogy a társadalmi vi-
ta során errõl az oldalról születnek majd
olyan javaslatok, amelyek komoly vitá-
kat fognak szülni. 

– Korábban határozottan megfogal-
mazott jogalkotói cél volt a törvényal-
kotás terén, a természetvédelmi szabá-
lyozás és az erdõtörvény közötti har-
monizáció. Hogy látja, van erre reális
lehetõség a fentiek fényében?

– Mindenképpen szükség lenne rá.
Az erdõterületeink jelentõs része valami-
lyen fokú védettségi kategóriába esik,
melynek jelentõs kihatása van a gazdál-
kodásra, az erdõkezelésre. Nem lehet
megkerülni, hogy a hazai természetvé-
delemmel ne alkossunk koherens egysé-
get. Személy szerint sajnálom, hogy azt
az elképzelésemet, mely szerint a vad-
gazdálkodási, az erdõgazdálkodási és a
természetvédelmi törvényeket együtt
tárgyalja az országgyûlés, a természetvé-
delmi szakma nem támogatta. 

– Számos szakmai kérdést érintettünk
már a beszélgetés során a jövõvel kap-
csolatban. Vannak- e még ezeken kívül

a következõ évben olyan feladatok, ame-
lyeket kiemelten fontosnak tekint?

– 2016 véleményem szerint elsõsorban
az erdõtörvényrõl fog szólni, hiszen re-
mélhetõleg olyan horderejû szakmai vál-
tozásokat fog tartalmazni, amelyek nagy
lendületet adhatnak ennek a területnek is.
A közjóléti fejlesztések terén tovább sze-
retnénk erõsíteni, olyan valós társadalmi
igények kielégítésével, amelyekre eddig
nem találtunk megoldást. Gondolok itt a
biciklis vagy a lovas turizmus fejlesztésére.
Nem biztos, hogy a sokadik kilátóépítés
lesz a követendõ irányvonal, inkább inno-
vatívabb, interaktívabb, egyedi fejlesztési
ötletekre lesz szükség a jövõben.

– Az Országos Erdészeti Egyesület
alapításának 150. évfordulóját ünnep-
li. Miben látja egy ilyen patinás múlttal
rendelkezõ ágazati civil szervezet sze-
repét a következõ években?

– A 150 év önmagáért beszél, tisztele-
tet parancsoló és mindenképpen mélta-
tásra érdemes állapot. Egyértelmû üze-
nete, hogy az erdésztársadalom össze-
tartó, még a viharvert 20. századi magyar
történelem sem tudta a legfõbb ernyõ-
szervezetüket elsodorni. Ha az egyesület
könyvtárában az elsõ erdõrendtartás ira-
tait kézbe veszi az ember, akkor köny-
nyen ráérez: az OEE mögött nagy múlt,
komoly jelen és dicsõséges jövõ állhat.
Számítok a kormányzati munka kialakí-
tása során mindarra a hatalmas szakmai
tudásmennyiségre, ami mindmáig – a ju-
biláló szakmai szervezetnek is köszön-
hetõen – összegyûlt az Egyesület „tudás-
kamrájában”. Másfél évszázad egy mû-
ködõ egyesület életében hatalmas idõ-
táv, kuriózum. Ugyanakkor óvatosságra
int minket az a tény, hogy az Egyesület
életkora még mindig csak egy darab vá-
gásfordulóval ér fel bizonyos fafajok te-
kintetében. Azaz óriási figyelmet kell
szentelni ennek a munkának, mert olyan
feladatokat hajt végre, ahol egy rossz
döntésnek akár évszázadnyi távolságból
fogjuk csak látni a kárát. 

Nagyon fontos az OEE léte, jelenléte,
és nagyon jó, hogy ebben a szervezetben
van aktivitás és van lendület. Kiemelten
fontos szerepet töltenek be – akár a szak-
mai kiadványaik, akár a rendezvényeik
segítségével – a magyar erdésztársada-
lom összefogásában. Olyan ernyõszerve-
zet, amely alá minden ágazati résztvevõ
beáll, akkor is, ha szakmai elveik, esetleg
üzleti érdekeik nem minden esetben
azonosak. Nagyon kíváncsian várom a
jubileumi év eseményeit – köztük a ter-
vezett erdélyi vándorgyûlést.

– Köszönöm a beszélgetést!
Nagy László


