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AKTUALITÁSOK

Választásokra készül a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara, a MEGOSZ és az
OEE ismét szövetségeseként támogat-
ja a MAGOSZ-t, az „Összefogás listá-
ját”. Az elmúlt években elért eredmé-
nyekrõl és a voksolásról kérdeztük
Gyõrffy Balázst, a köztestület elnökét.

– 2013-ban alakult meg a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara. Hogyan értéke-
li a köztestület tevékenységét az erdõ-
gazdálkodók szemszögébõl?

– A Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetsége
(MEGOSZ), illetve az Országos Erdé-
szeti Egyesület (OEE) a kezdetek óta
stratégiai partnere a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamarának, mindkét szervezet
tagja volt a 2013-as kamarai választá-
sokra listát állító, a Magyar Gazdakö-
rök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(MAGOSZ) által vezetett szövetségnek. 

Az ágazatot érintõ szakmai ügyek-
ben a NAK megalakulása óta folyama-
tosan egyeztetünk egymással, de
együttmûködésünk a MEGOSZ-szal és
az OEE-vel más területeken is eredmé-
nyes volt. Az, hogy a két szervezet
idén is csatlakozott a MAGOSZ-hoz, az
„Összefogás listájához”, jó visszacsato-
lás az elvégzett munkára. Hiszen ez azt
jelenti, hogy az erdõgazdálkodók elé-
gedettek a tevékenységünkkel, tud-
tunk számukra értékelhetõ eredménye-
ket felmutatni.

– Mit tart a legfõbb eredménynek?
– Egyértelmûen az erdõtörvény mó-

dosítását. A törvénytervezet megalkotá-
sa során közösen alakítottuk ki álláspon-
tunkat az állami erdõgazdaságokkal, a
magán-erdõgazdálkodókkal és a Pro Sil-
va Hungariával. Ez a négyes fogat na-
gyon határozottan kitartott érveik mel-
lett, és – sokszor komoly csatákat
megvívva – sikerült elérni a célunkat. A
közel két és fél éves törvényalkotási fo-
lyamat végén, 2017 májusában az Or-
szággyûlés olyan erdõtörvény-módosí-
tást fogadott el kétharmados többséggel,
amely valóban az erdõ és az erdõgaz-
dálkodás érdekeit szolgálja. Ezzel azon-
ban nem értünk a munka végére: ko-
moly erõfeszítésekre lesz még szükség,
hogy törvényben rögzített elvek a vég-
rehajtási rendeletekben ne „puhuljanak
fel”. A FIDESZ frakció felkért arra, hogy
kövessem nyomon a végrehajtási rende-
letek megalkotását, azért, hogy ezek az
elfogadott törvény szellemében szüles-
senek meg. Ennek a feladatnak - úgyis,

mint az Országgyûlés Erdészeti Albizott-
ságának elnöke – igyekszem maradék-
talanul eleget tenni.

– Mi az, ami komoly elõrelépést je-
lenti a korábbi erdõtörvényhez képest?

– Magyarországon a természetvédel-
mi korlátozással érintett erdõk aránya
eléri a 40 százalékot. A korábbi erdõ-
törvény és a természetvédelmi törvény
viszont nem teremtette meg a termé-
szetvédelmi korlátozások ellentételezé-
sét, ami azt eredményezte, hogy a túl-
zó mértékû, szakmailag nem kellõen
alátámasztott természetvédelmi korlá-
tozások szinte megfosztották az erdõ-
tulajdonosokat a fenntartható erdõgaz-
dálkodás folyamatos gyakorlásától. 

Ez vidéki munkahelyek ezreit veszé-
lyeztette, másrészt a magánerdõk több
mint negyedén, legalább 250 ezer hek-
táron nem folyik gazdálkodás. Csak
ezen területek termelésbe vonása meg-
oldaná a tûzifahiányt, jelentõs adóbe-
vételeket hozna és vidéki munkahelye-
ket teremthetne. 

Folyamatosan hangsúlyoztuk, hogy
az elfogadott Erdõtörvény egyáltalán
nem lehetetleníti el, vagy szorítja hát-
térbe a természetvédelmi szemléletû
erdõgazdálkodást, a folyamatos erdõ-
borítást, vagy éppen a holtfák megha-
gyását erdeinkben. 

Ugyanakkor megteremti azt a már
régen hiányzó összhangot és egészsé-
ges egyensúlyt, amire a magyar vidék-
nek égetõen szüksége van egy olyan
fontos területen, mint a kétmillió hek-
tár erdõterületünk használata. 

Az eddig megjelent vagy bevezetett
természetvédelmi célú korlátozások to-
vábbra is fennmaradhatnak, de a tör-

vényben elõírt mérték felett kizárólag
a gazdálkodóval, tulajdonossal történõ
megegyezést követõen jelenhetnek
meg. Ez megteremtheti a folyamatos
együttmûködést a természetvédelem és
a gazdálkodás között, aminek eddig
nagy hiányát tapasztalhattuk. 

A törvénymódosítás nagyban hozzá-
járul a magántulajdonú erdõk hatéko-
nyabb hasznosításához is. Ez félmillió fõs
erdõtulajdonosi kört, valamint közel öt-
venezer fõs erdõgazdálkodói kört érint
pozitívan. Az Erdészeti-, a Vadgazdálko-
dási törvények újjáalkotásával a korábbi
egyoldalúságok helyett az erdõ, mint
nemzetgazdasági érték, az eddigieknél
jobban kiaknázható lesz. Enélkül pedig
nem képzelhetõ el a magyar erdõgazdál-
kodás további fejlõdése, a vidéken élõ
lakosság megtartása, új munkahelyek te-
remtése, és az erdõkben rejlõ gazdasági
lehetõségek hatékony kihasználása, azaz
az értékteremtõ erdõgazdálkodás.

Összefoglalva: az erdészek jogosan
érezhették úgy, hogy „féltik” tõlük az
erdõt, miközben az elmúlt száz évben
kétszeresére növelték hazánk erdõsült-
ségét. Úgy vélem, az erdõtörvény mó-
dosításával sikerült ezt a szemléletet
megváltoztatni.

– November 3-án kamarai választá-
sok lesznek. A MAGOSZ alelnökeként
mit üzen az erdészeknek?

– Ahogy korábban említettem, nagy
öröm és megtiszteltetés számunkra,
hogy a MEGOSZ-t és az OEE-t a MA-
GOSZ választási szövetségesei között
üdvözölhetjük. Rajtuk kívül további 16
szervezet csatlakozott a MAGOSZ-hoz,
az „Összefogás listájához”, ezzel egy so-
ha nem látott együttmûködés valósult
meg a hazai agráriumban. A MAGOSZ
és támogató szervezetei lefedik a teljes
agrár-, erdõ- és élelmiszergazdaságot, a
kicsiktõl a nagyokig, a termelõktõl a fel-
dolgozókig. A MAGOSZ-szal szemben
induló Mezõgazdasági Szövetkezõk és
Termelõk Országos Szövetsége (MOSZ)
listáját egyetlen szakmai szervezet sem
támogatja. A MAGOSZ alelnökeként ar-
ra buzdítom az erdészeket, hogy vegye-
nek részt a 2017. november 3-i kamarai
választáson, és szavazzanak a MAGOSZ
és szövetségesei listájára. Ahhoz ugya-
nis, hogy a közösen kitûzött célokat
meg tudjuk valósítani, és a sikeres mun-
kát tudjuk folytatni, erõs felhatalmazás-
ra van szükségünk.
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Folytatni kell a sikeres közös munkát




