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– Államtitkár úr, a kormányszerkezet
átalakítása során a magyar erdõ- és
vadgazdálkodás irányítása, illetve a
Magyar Fejlesztési Banktól az állami
erdõgazdaságok tulajdonosi jogkezelé-
se is az Ön által vezetett államtitkárság
felelõsségi körébe került. Milyen kon-
cepció várható a jövõben, milyen el-
képzelésekkel, tervekkel vág neki a fela-
datnak?

– Kialakulóban vannak az irányításra
vonatkozó szakmai elképzelések, kon-
cepciók. Ha valaki figyelemmel kísérte
az eddigi eseményeket, láthatta, hogy a
változások mögött határozott kormány-
zati elvárások húzódnak. 

Tulajdonosváltás zajlott le a magyar
állami erdõgazdaságoknál. A banki,
pénzügyi szemléleti rendszert – ami
számos kérdésben jól mûködött – egy
szakmai, integráltabb irányítási rend-
szer váltja fel. Az új szemlélet központi
kérdése, hogy miként tudnak minél
többen részesülni az erdõgazdaságok
által megtermelt javakból, illetve a Zrt.-k
által nyújtott szolgáltatásokból. Azaz,
miként tudjuk tágra nyitni az erdésze-
tek kapuit. Gondolok itt a „Bejárható
Magyarország” keretprogram céljaira és
azon belül a turistákra, kerékpárosokra,
lovas túrázókra, a magyar családokra, a
magyar emberekre. Szeretnénk a jóléti
beruházásokat is felgyorsítani.

Nyilván ezek mellett megjelenik a
cégcsoport mûködésének további ra-
cionalizációja. Már most világosan lát-
szik, hogy számos kérdésben sokkal
centralizáltabb döntésekre és döntés-
elõkészítésre van szükség. Ahhoz azon-

ban, hogy pontosan detektáljuk, mely
területek ezek, szükséges a cégcsoport
átvilágításának az eredményével tisztá-
ban lennünk. 

Fontos cél, hogy az állami erdõgaz-
daságok a vidéki lakosság számára le-
hetõségeket biztosítsanak. Ennek van-
nak már mûködõ elemei, gondolok itt a
közmunka vagy a szociális programokra,
de ezeken túlmenõen szélesebb együtt-
mûködési lehetõségeket kell teremteni
a helyi közösségek, az önkormányza-
tok számára is. 

Eltökélt szándékom az erdész- és va-
dásztársadalom elismertségének, meg-
becsültségének a növelése is. E téren is
komoly tervek fogalmazódtak meg
bennem. 

Arra törekszem, hogy a vázolt elkép-
zelések jobbá tegyék a rendszert, miköz-
ben a magyar erdõk csodálatos természe-
ti értékei erõsödnek, gyarapodnak.

– A faanyagot, mint nyersanyagot
megtermelõ erdõgazdálkodás és a faipar
szerves gazdasági egységet alkot. Vár-
ható-e fejlesztés a jövõben, akár az el-
sõdleges, akár a másodlagos faipar te-
rén, figyelembe véve, hogy ez az erdé-
szethez szorosan kapcsolódó ágazat
nehéz idõket él meg az utóbbi években?

– A kérdésében részben benne rejlik
a válasz. Mindenképpen érdemes el-
gondolkodni azon, hogy a nyersanyag-
termelõ ágazat fogalma az erdészet te-
rén mennyire helyénvaló. Azt még el

tudom fogadni, hogy egy kínai felvásár-
ló kifejezetten rönk nyersanyagot ke-
res, hiszen Kínában sokkal alacsonyabb
költségen tud hozzáadott értéket terem-
teni. Az viszont már kifejezetten gondo-
latébresztõen hat rám, hogy ugyanezt
tesszük olasz vagy osztrák felvásárlók-
kal. Ott már felmerül a kérdés: nem len-
ne érdemesebb nyersanyag helyett leg-
alább alapanyagot elõállítani?

Ehhez kapcsolódva az is érdekes
kérdés, hogy miként alakul az ár a vi-
lág- és belpiacon és ehhez képest mi-
lyen áron adják az egyes erdõgazdasá-
gok a fát. Eddigi tapasztalataim alapján
feltûnõ és számomra egyelõre megma-
gyarázhatatlan, hogy az erdészeti társa-
ságok között jelentõs árkülönbségek ta-
pasztalhatók. Meg kell ismerni a rend-
szer mûködését és komolyan el kell
gondolkozni azon, hogy ez jól van-e
így. Azt is vizsgálni szükséges, hogy a
magyar nyersanyag- és alapanyag-fel-
vásárló cégek élveznek-e elõnyt a kül-
földivel szemben, ha igen, milyen mér-
tékben. Nem lennék meglepõdve, ha a
vizsgálódás közben arra derülne fény,
hogy éppen hátrányban vannak, mert
például nem euróban fizetnek, vagy
nem áll akkora pénzügyi háttér mögöt-
tük, amivel versenyezni tudnának az
áralku során. És ezzel ismét visszaka-
nyarodtunk a banki–pénzügyi vs. szak-
mai-nemzetgazdasági szemlélet kérdé-
séhez. De említhetnénk a vadhús-ke-
reskedelmet is, ahol érzésem szerint
szintén sok érdekességre fogunk lelni.

– A magyar erdõk a hazai termõte-
rület negyedét borítják. Várható-e az
erdészeti ágazat szerepének erõsödése,
erõsítése az agráriumon belül, most
hogy egyre több terület irányítása össz-
pontosul a minisztériumban?

– Azt gondolom, hogy a kormány-
szerkezet átalakítással már eleve erõsö-
dik az erdészeti ágazat szerepe, hiszen
a minisztériumhoz kerültek, ahova
szakmailag mindig is tartoztak. Önálló
államtitkárságuk lett, mely államtitkár-
ság egyben az összes állami termõföld
felett diszponál, függetlenül annak te-
rületi besorolásától. Úgy gondolom, az
erdésztársadalom örül annak a válto-
zásnak – és véleményem szerint indo-
kolt öröm ez –, hogy a Fazekas Sándor
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által irányított Földmûvelésügyi Minisz-
tériumba folytathatjuk a közös munkát. 

– Az Országos Erdészeti Egyesület
szakmai meggyõzõdése, hogy az erdõ-
gazdálkodás a vidékfejlesztés egyik mo-
torja, kulcságazata. A vidékfejlesztés te-
rülete átkerült a kormányszerkezet át-
alakítás során a Miniszterelnökség irá-
nyítása alá. Lát-e arra lehetõséget a kö-
vetkezõ költségvetési ciklusban, hogy az
állami erdõgazdaságok több fejlesztési
és közcélú forráshoz jussanak a jövõ-
ben és ebben a minisztérium hatéko-
nyan segítse a társaságokat?

– A minisztérium minden ilyen törek-
vésében segíteni fogja az ágazatot. Az
viszont ténykérdés, hogy ezek a forrá-
sok a Miniszterelnökséghez kerültek, az
EU-s források egységes kezelésének lo-
gikája miatt. A jövõben fel kell tárni
azokat a pontokat, melyekben az erdé-
szeti ágazat több lehetõséghez juthat.
Ebben a Földmûvelésügyi Minisztérium
maximális segítséget fog nyújtani. 

– A hazai erdõterület növelését a ko-
rábbi ciklusban a minisztérium zász-
lajára tûzte, többször megfogalmazott
határozott célként aposztrofálta. Vár-
ható-e jövõben jelentõsebb erdõtelepíté-
si program, és hogy ennek a megvalósí-
tásában az állami erdõgazdaságok is
nagyobb szerepet kapnak majd?

– Folyamatosan növekszik az erdõte-
rület Magyarországon. Jól felfogott kö-
zös érdekünk, hogy ez a tendencia ne
változzon meg. A hazai erdõterület nö-
velésében nemzetgazdasági szempont-
ból látványos eredményeket azonban
csak évtizedek alatt lehet elérni. Eköz-
ben az igazán fontos feladat a már meg-
lévõ erdõállomány fenntartása, kezelé-
se és fejlesztése lesz. 

Nem akarok pápább lenni a pápánál.
Nem vagyok erdész szakember, így az
ilyen és ehhez hasonló horderejû szak-
mai kérdésekben maximálisan az er-
dészszakmára kívánok támaszkodni. Az
én feladatom a nemzeti és nemzetgaz-
dasági, valamint a társadalmi és vidék-
fejlesztési célok meghatározása és kö-
vetkezetes végigvitele. A szakmai mun-
ka – azaz a hogyanra a válasz – az erdé-
szeké. Ezért választottam erdész helyet-
tes államtitkárt, akinek a végzettsége és
a tapasztalata is meg van ezen szakmai
munka összefogásához, felügyeletéhez.
Ezen túlmenõen minden segítségre szá-
mítok az állami erdészeti társaságoktól
is. Mint minisztérium, nekünk az elsõ
számú támaszaink vagy partnerereink
az állami tulajdonú erdõgazdaságok
lesznek. Itt kell kialakítani a legjobban
mûködõ szimbiózist. 

Emellett természetesen nem lehet, és
óriási hiba lenne a hazai erdõk csak-
nem felét birtokló magánerdõ-tulajdo-
nosok véleményét figyelmen kívül
hagyni. Velük is folyamatos diskurzusra
készülök, az õ véleményük is fontos a
számomra. 

– Az Országos Erdészeti Egyesület a
Földmûvelésügyi Minisztérium stratégiai
partnere. Milyen feladatokban számít a
szakmai érdekképviseletekre a közeljövõ-
ben? Gondolok itt pl. az erdõtörvény mó-
dosításra, ami a Parlament idei munka-
tervében szerepel vagy a szintén módosí-
tani tervezett vadászati törvényre.

– Minden szakmai szervezetre számí-
tok ebben a munkában és mindenki vé-
leményét ki fogom kérni. Az egy másik
kérdés, hogy akivel stratégiai együttmû-
ködési megállapodásunk is van, azzal
az együttmûködés mélyebb és tartalma-
sabb lesz. 

De ne kapkodjunk! A törvénymódo-
sításokhoz hasonló horderejû kérdések
alapos végiggondolása rendkívül fon-
tos. Amit ma biztosan látok, hogy a ter-
mészetvédelmi törvény, az erdõtörvény
és a vadászati törvény egyben kezelen-
dõ. Külön-külön nem érdemes javítgat-
ni, mert abból csak baj lesz. Ezek a tör-
vények 1996-ban is egyben születtek
meg. Az erdõtörvény 2009-es módosítá-
sáról pedig jól látjuk, hogy nem lett vol-
na szabad a másik két törvény minimum
„hozzáigazítása” nélkül dönteni. 

Ha csak egyesével olvassuk a törvé-
nyeket, akkor hamar ki lehet találni, mit
és hogyan kellene módosítani. De ha
mellé olvassuk a másik két kapcsolódó
törvényt, akkor már sokkal bonyolul-
tabb és sokkal nagyobb lesz az a hal-
maz, ahol ellentmondásokra bukka-
nunk. Ezeknek az ellentmondásoknak
a feloldására pedig idõ kell. 

Én a javítgatások helyett, egy új kon-
cepción alapuló, új törvénycsomagot
szeretnék elõkészíteni. Az év végére el-
készülhet a három törvény módosítási
irányait felvázoló „kódex koncepció”,
amit alapos szakmai és társadalmi vita
után talán jövõ évben végleges törvény-
szöveg formában el tud fogadni az or-
szággyûlés. Nincs olyan határidõ, ami
miatt kapkodni kellene, ezért minden-
kinek alapos munkát javasolok. 

– Számít a minisztérium a szakmai
érdekképviseletekre a jövendõ erdõtör-
vény módosítás során?

– Igen. A konkrét mûködési rend
ezekben a kérdésekben úgy alakul,
hogy leteszünk egy gondolatébresztõ
anyagot és arról vitát kezdeménye-
zünk. A véleményeket figyelembe vé-
ve születik egy továbbfejlesztett anyag
és azt újra véleményezni lehet. Így fo-
gunk elõrehaladni. Azt azonban tisztán
kell látni, hogy a szakmai munka a mi-
nisztérium feladata. Az érdekképvise-
letek feladata a minisztérium által elké-
szített szakmai anyag véleményezése.
Természetesen elõáll majd olyan szitu-
áció is, ahol a vélemények különböz-
nek. Ezekben az esetekben józan tör-
vényalkotói, törvényhozói döntések
kellenek.

– Államtitkár úr, ha megengedi, a
beszélgetésünk végén hadd érdeklõdjek
a felõl, hogy milyen személyes kötõdése
van a magyar erdõkhöz és a vadgaz-
dálkodáshoz, hiszen egy ilyen sokrétû
feladat felelõs ellátása terén ez fontos
belsõ motivációs tényezõ lehet. 

– Motivációban nem szenvedek hi-
ányt, de a politikában az ember kapni
szokta a feladatokat, nem kérni – lega-
lább is a mi politikai családunkban. Sze-
rencsésnek mondhatom magam, mert
én olyan feladatot kaptam, ami kifeje-
zetten érdekel. 

A magyar erdõkhöz és a magyar vad-
gazdálkodáshoz sok kapcsolódási pon-
tom van. Vidéken élek, életem legna-
gyobb részét is vidéken töltöttem és
ezer szállal kötõdöm ehhez az életfor-
mához. Gyerekként sokat jártam az er-
dõt, kirándultam a bátyámmal, megis-
merkedtem a cserkészek természetsze-
retetével, sok csodálatos hazai tájra ju-
tottam el. Késõbb ez az erdõjárás a va-
dászat formájában öltött testet, melynek
szeretetét és fortélyait keresztapámtól
szívtam magamba. Vele jártam az erdõ-
ket és ez a természetes közeg mindig
kedves volt számomra. Mindig termé-
szetközeli világban képzeltem el az éle-
temet. 

Személyes kötõdésem emberi oldal-
ról tehát adott, de a megfelelõ szakmai
támaszt az apparátusom nyújtja a jövõ-
ben számomra. Józan vezetõi döntések-
re lesz szükség, ehhez pedig a szakmai
háttér nagyon fontos. Így az erdészek
tudására és szakmai tapasztalataira száz
százalékban támaszkodni fogok. 

– Ennél megfelelõbb végszó talán
nem is lehetne a beszélgetésünk végén.
Köszönöm a lehetõséget.

Nagy László
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