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A február 18-án megnyitott FEHOVA '·
2016 kiállítás szakmai programjaként
szervezte meg a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium Állami Földekért Felelõs Ál-
lamtitkársága, a 2016-os erdõtörvény
módosításáról szóló konferenciát.

A szakmai rendezvény elõadói az erdé-
szeti ágazat állami vezetõi és a szakmai
szervezetek képviselõi közül kerültek
ki: dr. Bitay Márton államtitkár (FM),
Gyõrffy Balázs elnök (NAK), Luzsi Jó-
zsef elnök (MEGOSZ), dr. Jung László
elnök (FAGOSZ), Szentpéteri Sándor
elnökségi tag (OEE), Horváth Iván el-
nök (Pro Silva Egyesület) és Ugron Ákos
Gábor helyettes államtitkár (FM). 

Dr. Mózes Csaba fõosztályvezetõ-he-
lyettes (FM) felvezetõ köszöntõjét köve-
tõen a nyitó elõadást Bitay Márton állam-
titkár tartotta. Elöljáróban leszögezte,
hogy a konferencia célja, hogy üzenete-
ket fogalmazzon meg. Mint mondta, a
2009. évi erdõtörvény nem rossz, de to-
vábbgondolásra ad lehetõséget, jobbá
tehetõ. Sok olyan része van a jelenleg ér-
vényben lévõ szabályozásnak, amely
nem illik oda, mert bizonyos passzusai
más törvények alá tartozhatnak. 

Az erdõtörvény módosítására meg-
érett a helyzet, mert az utóbbi idõszak-
ban sok minden megváltozott, ami a
magyar erdõgazdálkodásra hatással
van. Példaként hozta fel a klímaválto-
zást, amelyhez igazodni kell. Továbbá
azoknak az invazív fajoknak a terjedé-
sérõl is beszélt, amelyeket ma már min-

denki, mindennap láthat az erdõkben.
Szükséges a törvényt hozzáigazítani a
természeti változásokhoz.

A magán-erdõgazdálkodás súlya már
2009-ben is nagyobb volt, mint
amennyire azt figyelembe vették az ak-
kori törvényalkotásnál, így ezen most
mindenképpen változtatni kell. Az
egyik legfontosabb alapelv az lesz,
hogy a magán-erdõgazdálkodásban a
tulajdonosi érdektõl nem lehet eltekin-
teni. 

A most érvényes jogszabályban fel-
borult az erdõ hármas funkciójának
egyensúlya, és háttérbe szorult a gazda-
sági rendeltetés. A gazdasági, védelmi,
közjóléti rendeltetéseket érintõ szabá-
lyozásokból csak azok maradhatnak,
amelyek ésszerû és reális keretek kö-
zött korlátozzák a gazdálkodást. A gaz-
dasági és közjóléti rendeltetések össze-
hangolása a gazdasági funkciók kellõ
hangsúlyú érvényesülése mellett, fon-
tos szakmai célja a jogszabály módosí-
tásnak.

Az államtitkár ehhez kapcsoltan be-
számolt az észak-rajna–vesztfáliai láto-
gatása során szerzett gyakorlati tapasz-
talatairól is, ahol a német erdész kollé-
gák példákon keresztül mutatták be,
hogy a helyi erdõgazdálkodásban mi-
lyen túlzó mértékben uralkodott el a re-
zervációs szemlélet. 

Bitay Márton a folytatásban leszö-
gezte, meg kell szüntetni azt a szemlé-
letet, hogy az erdõt az erdészektõl kell
megvédeni. A hazai szakemberek hosz-
szú évtizedek során a gazdasági érde-

kek betartása mellett õrizték meg a ma-
gyar erdõket, miközben a legaktívabb
természetvédõk is egyben.

Többek között kiemelte, hogy nincs
kellõen szabályozva a természetes erdõ
és az ültetvény erdõ közötti különbség.
Nem lehet ugyanazokat a szabályokat al-
kalmazni egy alföldi akácerdõre, mint
egy Bakonyban lévõ tölgyesre. Új szabá-
lyokat kell alkalmazni az energiacélú
nyárültetvényekre is, ez utóbbit ugyanis
lényegében nem lehet erdõként kezelni.

A törvénymódosítás fontos céljai kö-
zött említette az erdõgazdálkodók ad-
minisztrációs terheinek csökkentését, a
hatékonyabb és gazdálkodóbarát igaz-
gatási feladatellátást, az értelmezhetõ és
az átlátható ágazati szabályozás megal-
kotását.

Az államtitkár többek között kiemel-
te, hogy a jelenlegi módosítás alapkö-
vét az Országos Erdészeti Egyesület ál-
tal 2012-ben kidolgozott szakanyag, il-
letve annak szakmai és kormányzati
szervezetekkel tovább egyeztetett, mó-
dosított tartalmai képezik.

Felhívta a figyelmet, hogy a törvény-
módosítás társadalmasításának folyama-
tába lépve, már elérhetõ a minisztérium
által összeállított, a célkitûzéseket bemu-
tató, általános szakmai szempontokat és
a várható eredményeket összefoglalóan
áttekintõ dokumentum, Az erdõrõl, az
erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodás-
ról szóló 2009. évi XXXVII. törvény felül-
vizsgálata és módosítása címen.

Végezetül leszögezte, alaposan végig
kell gondolni, mi használ a magyar tár-
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sadalomnak és a magyar kör-
nyezetnek a törvény módosí-
tása kapcsán. Az erdõtör-
vény-módosítás norma-
szövege még a tavasz fo-
lyamán elkészül és legké-
sõbb a nyáron a Parla-
ment elé kerülhet.

Második elõadóként
Gyõrffy Balázs a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara elnöke utalt
arra, hogy eredetileg három jogszabály,
az erdõtörvény, a vadászati törvény és a
természetvédelmi törvény együttes kó-
dexszerû módosítása volt az elképze-
lés. A tervek közül megvalósult a vadá-
szati törvény módosítása, és jelenleg az
erdõtörvény van napirenden. 

Kiemelte az erdészeti ágazat jelentõ-
ségét a nemzetgazdasági teljesítmény
és a vidéki foglalkoztatás szempontjá-
ból. Hangsúlyozta, hogy a NAK egyik
pillére a vidékfejlesztés. A törvény-
módosítás lépései abba az irányba mu-
tatnak, hogy a vidék munkaerõ megtar-
tó képessége növekedjen. Az erdõ,
mint a munka sokszor egyedüli forrása,
rendkívül fontos a vidékfejlesztés és a
vidéken élõk számára, így nemzetgaz-
dasági érdek. Ezért bizonyos helyzetek-
ben az eddig sokszor ésszerûtlen ter-
mészetvédelmi és egyéb korlátozások
fölé fogják helyezni a gazdálkodás azon
lehetõségeit, melyek a munkahelyte-
remtést és megtartást szolgálják.

A Parlament Mezõgazdasági
Bizottsága Erdészeti Albi-

zottsága elnökeként bizto-
sította a jelenlévõket,
hogy ott is fórumot kí-
ván adni az erdõtörvény
módosításnak. 

Betartható, egyértelmû,
egyszerûen alkalmazható és

objektíven értelmezhetõ jog-
szabályokra van szükség. Ameny-

nyiben a törvényalkotással sikerül elérni
ezeket a célokat, ez önmagában magával
hozza a bürokrácia csökkenését. Leszö-
gezte, hogy az új törvény betartása nem
okozhat versenyhátrányt senkinek sem.

(Folytatjuk)
Szöveg: Hajdu Márk – 

Zétényi Zoltán – Nagy László
Forrás: Erdõ-Mezõ Online, 

ForestPress, OEE, MTI
Kép: Nagy László
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tele az Állami Számvevõszék jelentéseinek tükrében címû kiadvány a

Mészáros Károly Erdészeti Felsõoktatási Emlékalapítvány gondozásában,

dr. Lett Béla szerkesztésében.

2015-ben az erdész szakmai közvéleményt váratlanul érte a 22 erdészeti
részvénytársaság ÁSZ vizsgálata és a jelentésbõl a médiában megjelentek.
Prof. Em. Dr. Lett Béla az elmúlt 20 év erdõvagyon tulajdonosi és vagyon-
kezelõi dokumentumait – az erdõértékelési és számviteli témákra is fóku-
szálva – feldolgozta, és az ÁSZ megállapításokat idõrendben mellé szer-
kesztette. A mintegy 200 oldalas törzsanyagot öt melléklet és hat (csak elekt-
ronikus formájú) függelék egészíti ki. A szakanyag végén a Mészáros Ká-
roly vezette Erdõvagyon-gazdálkodási Intézet vonatkozó témakörökben ki-
fejtett tevékenysége került összefoglalásra. A kiadványt a Mészáros Károly
Erdészeti Felsõoktatási Emlékalapítvány korlátozott számban terjeszti, illet-
ve a szerkesztett tanulmányt és a hat (ki nem nyomtatott) függeléket az Em-
lékalapítvány honlapján elektronikusan közzé tette, a nyilvánosság letölt-
heti, hasznosíthatja.

A Mészáros Károly Erdészeti Felsõoktatási Emlékalapítvány honlapja
elérhetõ az NymE EMK EVGI honlapján keresztül is.

Forrás: Mészáros Károly Erdészeti Felsõoktatási Emlékalapítvány, 
NYME EMK EVGI 
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