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dó állomást. A tehervállaló képessé-
günkkel arányos források biztosítva
lesznek. 

– Több alkalommal is utalt arra,
hogy a magyar erdõkben sok az úgyne-
vezett „nem fizetõ” turista. Már pedig,
amiért nem fizetnek, annak nincs érté-
ke. Hogy’ lehetne ezt az erdészeti szol-
gáltatást értékarányosan piacosítani?
Ismert, hogy Nyugat-Európában szá-
mos helyen fizetõssé tették az erdõk lá-
togatását.

– A közjóléti szolgáltatásaink többsé-
gét hagyományos módon ingyenesen
kell hozzáférhetõvé tenni. E szolgáltatá-
soknak három szintjét különböztetjük
meg. Vannak a mindenki számára in-
gyen hozzáférhetõek – ez alól kivétel
például az erdei vasút, habár a menet-
jegy ára nem fedezi a költségeket –, van
azután az ökoturizmus, és végül a har-
madik az a kör, amelyikbe a konferen-
ciaturizmus, a különbözõ tréningek és
más hasonlók tartoznak. A többletszol-
gáltatásokat – gondolok itt az ökoturiz-
musra és az utóbbiakra – piaci áron kell
megfizetni. 

– Egyéves a Mecsextrém Park, a Me-
cseki Erdészeti Zrt. projektje. Megvonha-
tó-e az eddigi mûködésének a mérlege?

– A bevezetõ éven vagyunk túl, és
további fejlesztések várhatóak, így tel-
jes mérleget még nem képezhetünk.
Azt látjuk, hogy egy ekkora város köze-
lében szükség van az ilyen jellegû fej-
lesztésekre. Az érdeklõdés jelentõs. A
turisztikai programokért felelõs szerve-
zetek is kellõ elismeréssel méltatták ezt
a fejlesztést.  

– Ezt a beruházást én erdészeti pa-
radigmaváltásként tekintem. A tapasz-
talatok alapján máshol is várható ha-
sonló beruházás?

– Arra bíztatjuk a cégeinket, hogy az
igényeknek feleljenek meg. Magunk
igényfelméréssel nem foglalkozunk;
tiszteletben tartjuk a vállalati önállósá-
got és kezdeményezõ készséget. Szíve-
sen fogadunk olyan kezdeményezést,
amely a szolgáltatásokat és az erdei tu-
rizmust attraktívabbá teheti. A klasszi-
kus erdei kikapcsolódás mellett ez az új
élményszerzõ szórakozás is egyre in-
kább megjelenik. 

Jövedelmezõség
– Köztudott, hogy a társaságok
jövedelmezõsége különbözõ. Az új szer-
vezetben lesz-e forrás-átcsoportosító
szervezet, amely egyfajta újraelosztást
valósít meg?

– Ilyen nem lesz. Az erdõfenntartási
járulék megszûnésével még tovább fog

differenciálódni az adózás elõtti ered-
mény. Mi pontosan ismerjük az egyes
társaságok teljesítõképességét, árbevé-
telét és költségviszonyait. Most folyta-
tunk egy nagyon komoly módszertani
és normatíva átvilágítást a felújítás te-
kintetében. Mûveleti szintig végezzük
az elemzést, hogy tisztában legyünk a
teljesítõképességgel. Az üzleti terveket
is ezek függvényében fogadjuk el, más-
részt a tulajdonosi juttatásokat is ennek
alapján adjuk. Szakítani akarunk a költ-
ségvetés kirovó-leosztó rendszerével,
és az adottságokhoz, a feladatokhoz és
célokhoz illesztjük a támogatásokat. Ez-
zel is csökkenteni kívánjuk a társaságok
közötti aránytalanságokat és feszültsé-
geket. 

– Ez is az önfinanszírozás célját se-
gítheti elõ. Kifejtené ezt bõvebben?

– Az árbevételünk jelentõs része a fa-
használatból adódik. Ennek hetven szá-
zaléka a sarangolt választék aránya.
Napjainkban ez a választék is kellõen

felértékelõdött. Azt gondolom, hogy
ebben jelentõs visszaesés nem várható
– annak ellenére sem, hogy a mezõgaz-
daságban jelentõs a törekvés a bioener-
gia elõállítására, amit az agrártárca is tá-
mogat. A magas minõségû rönkválasz-
tékban is élénkült a kereslet és jó árakat
sikerült elérnünk. A bevételünkrõl tehát
azt mondhatom, hogy stabil. Nagyon
alaposan, fafajonként elemezzük az ér-
tékesítést. A tavaly elért 1,8 milliárd
adózás elõtti eredmény, és a 82%-os sa-
ját vagyon garancia a stabilitásra, és ar-
ra, hogy önfinanszírozók legyünk. Rá-
adásul a tulajdonosi fejlesztési támoga-
tások mellett, 4,5-5 milliárd forintot fi-
zetünk be a költségvetésbe. Így az
összesen 6 milliárdos szaldóval messze
önfinanszírozó a társaságcsoport. Ezt
középtávon is fenn tudjuk tartani. 

– Van-e a jövõre vonatkozóan stra-
tégiai elképzelés arra az esetre, ha már
nem lehet tovább kivédeni a zöldener-
gia-árak támogatásának megvonását?

Vadkár helyett „quadkár” a hazai erdõkben
Egyre nagyobb divat az erdõben való biciklizés és quadozás, melyet az erdé-
szeti és természetvédelmi hatóságok nem néznek jó szemmel. Az erdõben ke-
rékpározók és quadozók azzal védekeznek, hogy az erdõben mozgó erdésze-
ti gépek nagyobb károkat okoznak, mint õk. Ez azért nem pontosan így van!

A mai erdõk minden hektárját az emberi tevékenység hozta létre és ezért csak
az emberi tevékenység tarthatja fenn és újíthatja meg.  Az erdõ vonatkozásában
elsõsorban az erdészek végzik ezt a munkát, hiszen õk kaptak erre vonatkozó bi-
ológiai, mûszaki és gazdasági képzést. Az erdõk megújítása bonyolult feladat, mely
csak az összes erdõre ható tényezõ összhangja figyelembe vételével végezhetõ.
Mint minden beavatkozás az élõ közösségek életébe, nyomokat hagynak. Az erdõ
felújítása során az erdészeti szakember beavatkozik az erdõ életébe azért, hogy a
társadalom számára megújítsa, a beteg egyedeket eltávolítsa, egyeseket pedig
hasznosítson. Ez a tevékenység sebeket ejt akkor, amikor az erdészeti eszközök az
erdõ talajára lépnek. Ezeket azonban elõre tervezett és jóváhagyott kijelölt vonala-
kon (közelítõnyom, erdei út stb.) teszik és hatóságok hagyják jóvá és ellenõrzik. A
teendõket törvények írják elõ. Az esetlegesen keletkezett károk tervszerû módon
és ellenõrzés mellett kijavításra kerülnek. Ezt szigorú szabályok és hatósági
ellenõrzés mellett végezik, ha hibát vétenek szankció terheli az erdõgazdálkodót.
Az erdõgazdálkodó alatt nemcsak az állami erdõgazdaságokat, hanem a nemzeti
parkokat és a magántulajdonú erdõgazdálkodókat is érteni kell. Végül is a cél az
erdõk fenntartásával, megújításával a társadalmi többség, a közösség szolgálata.

A biciklis, quados sportolók is igényt elégítenek ki, saját egyéni és csoportos
igényüket. Nem kérnek mást az erdészek és természetvédõk, mint azt, hogy az
erdõben a kijelölt nyomokat használják a sportolók, melyek kijelölését és hasz-
nálatát ugyancsak törvények írnak elõ. Ha valaki letér a kijelölt útról vagy kárt
okoz, legyen mód a büntetésre, kártérítésre. Legyenek olyan szerveztek, ahol a
felelõs vezetõk elérhetõk, legyenek szabályaik, melyeket be nem tartás esetén
büntetni lehet. Segítsenek a törvényeket be nem tartó „sportolók” felkutatásában,
hogy a törvényeket megsértõket megfelelõ eljárás alá lehessen vonni.

Tehát nincs más út, mint az összefogás. A szakemberek ezért azt kérik, hogy
a biciklis és quados szervezetek keressék fel az erdõgazdálkodókat, a nemzeti
parkokat és kössenek megállapodást arról, hogy hol kerüljenek a pályák kijelö-
lésre és kik a felelõsök a szabályok betartásáért. 

Az erdõben sok ezer élõlény él és az ember is igénybe veszi a természetet.
Csak egymás érdekeinek tiszteletben tartása mellett lehet hosszabb távon együtt
élni. Tegyük közösen! 
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