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Szabadságom egy részét volt hazámban,
a Mecsekben töltöttem, ahol az erdei
programom közben régi vadász ismerô-
seimmel, a volt Zengô VT egyes tagjaival
találkoztam. Szombat reggel jöttek a volt
vadászházukhoz – az új törvényi szabá-
lyozás következtében vesztették el terü-
letüket – vadlest építeni. A Kárászi Erdé-
szettel kötött megállapodásuk alapján
végezték munkájukat. Bányászok, kétke-
zi munkások, akik még mindig a közös-
ség kedvéért, a vadászcimborákért jöttek
össze a hét végén. Dolgoztak, ettek, ittak,
emlékeztek, emlékeztünk és kérdeztek
új munkaköröm adta információk után.
Természetesen a túlszaporodott vad és a
vadászat, vadgazdálkodás jövôbeni hely-
zete érdekelte ôket elsôsorban, de hamar
más témák is napirendre kerültek. Vajon
milyen lesz az erdészet jövôje?

Haza jôve még mindig visszacsenge-
nek a baráti beszélgetés gondolatai,
foglalkoztatnak a felvetett gondolatok,
melyeket szeretnék megosztani tagsá-
gunkkal, talán másokat is érdekelnek,
érintenek. Tennivalók is megfogalma-
zódnak a felvetett gondolatok kapcsán.  

Az állami erdészet, de a magán erdô-
gazdálkodók körében is egyik központi
téma a nagyvadállomány túlszaporodá-
sa. Különbözô szakmai vérmérséklet sze-
rinti mértékben apasztani szándékoznak
az egyedszámot, mert az erdei faállo-
mányt károsítja és a felújulást hátráltatja,
a mezôgazdasági kárért pedig tetemes
kárt kell fizetni. Különbözô számok is el-
hangzanak a létszám-apasztás mértékét
illetôen, legutóbb harminc százalékról le-
hetett olvasni. A csökkentéssel a nagy
többség egyetért. A módjában és ütemé-
ben azonban már eltérések vannak. Fel-
vetôdik a kérdés, hogy irtsuk ki a többle-
tet vagy hasznosítsuk. Nem mindegy! Az
irtáson érteni az azonnali kilövést, füg-
getlenül az egyéb körülményektôl, hasz-
nosításon pedig a megtervezett, átgon-
dolt, a legjobb szakmai és pénzügyi ered-
ményt adó megoldássorozatot. 

Alkalmat ad az ügy arra is, hogy gon-
dolatokat vessünk fel az erdôgazdálko-
dás hasonló jövôbeni kérdéseirôl, az EU-
csatlakozás küszöbén. Az erdészet az
EU-ban a vidékfejlesztés részeként jele-

nik meg, ami nem egy-egy tevékenység
felkarolását jelenti csupán, hanem kom-
plex programok megvalósítását. Például,
nemcsak a vadászatban (vad lelövés) kell
gondolkodni, hanem átfogóbban, példá-
ul a vadászturizmusban. A vadászturiz-
mus fejlesztése folyamán, új vadászházak
építésére, korszerûsítésére, teniszpályák,
szauna, uszoda létesítésére, kapcsolódó
programok szervezésére, lovaglás, gyó-
gyturizmus, nevezetes magyar esemé-
nyekhez kötôdô programok hirdetése
stb. A vadásztu-rizmussal a vadat is hasz-
nosítani tudjuk és munkahelyeket lehet
teremteni kollégáinknak az építkezések-
kel, üzemeltetéssel és programszervezés-
sel. Természetesen pénz, de fejlesztési
startégia és szándék, valamint megfelelô
lobbimunkára is szükség van a folyamat
beindításához. Azon is el kell gondol-
kodni a vad számának csökkentése
ügyén, hogy egy állami vagyont szabad –
e áron alul értékesíteni? Minden példa
sántít, de egy növekedésfokozó gyérítés
elhalasztását, mert a kitermelendô fa-
anyag nem értékesíthetô megfelelô ár-
szinten, természetesnek vesszük, pedig a
visszamaradó faállományban kárt te-
szünk, nem képes kellô eréllyel fejlôdni.
A természetvédelmi korlátozások is
okoznak hasonló károkat. Nem a vad lét-
számát kívánom védeni, hanem az állami
vagyon hasznosítása felelôsségére sze-
retném a figyelmet ráirányítani. Tudom,
hogy az építkezés, a munkahelyteremtés
szakembert kívánó vezetôt próbáló fel-
adat, de az eddigi kormányok programjai
mind tartalmazták ezt az elvárást és ága-
zatunk érdeke is ezt kívánja. A jelen idô-
szak történései erôsítették meg bennem,
hogy szükséges az ágazat fejlesztési kon-
cepcióján gondolkodni, nincs hova hát-
rálni, a cél csak az elôrehaladás lehet.

Sajnos az elmúlt idôszakban éppen az
ellenkezôje volt tapasztalható. A ma-
gánerdô-gazdálkodás több mint tíz év
után sem képes átfogó elôrelépést felmu-
tatni. Az állami erdôgazdálkodásban a
szakemberek létszámának leépítése, a
szervezeti csonkítások és a vagyoneladás
volt tapasztalható és nem az építkezés, a
vidék fejlesztése. Remélni tudjuk csak,
hogy a készülô állami erdészet stratégiá-

ja központi eleme a fejlesztés lesz. A kiút
a fejlôdésben, fejlesztésben keresendô, a
több lábon állási stratégia újragondolásá-
ban és megvalósításában. Egyesületünk
Küldöttközgyûlése által jóváhagyott
2003. évi terv szerint az állami erdészet
vonatkozásában „a szervezeti összevo-
nást és létszámleépítést meg kell akadá-
lyozni”. Mert van még lehetôség a fejlô-
désre is. A szakszerû munkavégzés szi-
gorúbb megkövetelése, a szakemberek
és vállalkozók képzése, továbbképzése
azonnali szakmai és pénzügyi ered-
ménnyel kecsegtet. A faalapú energia
hasznosítása EU elvárás. Most kell kiter-
jeszteni ágazati szinten, magán- és állami
erdôkben egyaránt. Remélhetôleg az ál-
lami szabályozás és támogatás is elôsegí-
ti az EU elvárás megvalósítását, hogy
2012-re, 6%-ra emelkedjen az újrahasz-
nosítható alapanyagból elôállított ener-
gia szintje. Jó lenne, ha a jövôben az er-
dôgazdálkodók nem kényszerülnének
beszállítói státusra, hanem sikerülne elér-
ni a résztulajdonosi lehetôséget az erô-
mûveknél. Az elkövetkezendô néhány
év energetikai fejlesztésének koncepció-
ját szeptember közepére adják le az ille-
tékesek a Gazdasági Minisztériumnak.
Megint csak remélni tudjuk, hogy a faala-
pú energia nem marad ki a programból
és ágazatunk érintett vezetôi képviselik
az erdészet és a faipar érdekeit, hogy a
munkahelyek megmaradjanak és az er-
dészet a vidékfejlesztésben ráesô felada-
tát elvégezhesse.

Egyesületi hírek
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A fafeldolgozás is nehéz helyzetbe ke-
rült. Központi irányítás látszik szükséges-
nek a nagyobb üzemek mûködtetésére
az állami területen, hiszen egy állami er-
dôgazdaság nem mindig képes mûköd-
tetni, faanyaggal ellátni, de egy tervezett
összefogás eredményes lehet. Nem fel-
tétlen szükséges idegen kézbe adni az
üzemet, hogy azután beszállítóként kell-
jen küzdeni a feldolgozásra alkalmas fa-
anyag eladásáért. Hasonló gondolkodás
mentén mûködtethetô a vadászatszerve-
zés és a vadhúsfeldolgozás is. Nem cél-
szerû kiengedni a legjobb lehetôségeket
az állami erdészeten kívüli vállalkozók-
nak, amíg van állami erdôgazdaság, mely
képes a feladatot ellátni. De hasonló köz-
ponti feladat lehet a vadászturizmus
(ökoturizmus), a kommunikáció, az in-
formatika, a kereskedelem bizonyos há-
nyada is. Tagságunk véleményét tolmá-
csolom, mikor ismét elôkerül a korábban
felvetett állami erdészeti központi szer-
vezet gondolatának igénye. 

A magán fafeldolgozás tôkehiányos,
állami pályázati lehetôségei rendkívül
csekélyek, többségük szabálytalan mó-
don üzemel és pénzügyileg sem stabi-
lak. Nem kell jósnak lenni, hogy az EU-
csatlakozás után nagy részének sorsa
megpecsételôdik. Az ágazat évtizedes
kormányzati gazdátlansága sajnos meg-
teszi negatív hatását.  

E sok gond és probléma megoldására
van-e kiút, szükséges-e továbbra is elke-
seredettnek lenni az ágazatunk jelenét és
jövôjét illetôen? A jelen történések nem
kedvezôek, de éppen egy problématö-
meg megoldására való törekvés nyithatja
meg a fejlôdés elôtt az utat. Nekünk erre
kell koncentrálni és minden erônket arra
fordítani, hogy visszatérjen a szakmai
igényesség ágazatunkba és a legfôbb ér-
ték a jól képzett szakember legyen, mert

a jövô programját csak ôk képesek a
szakma elé tárni és megoldani. Az új
program megindításához a szakmai felté-
telek mellett pénzre van szükség.

Az elmúlt években rendezvényeken,
levelek útján, személyes lobbival igye-
keztünk rendeleteket módosíttatni,
pénzügyi forrásokat szerezni ágazatunk-
nak, de az eredmény csekély volt. Be
kell látni, tudomásul kell venni, hogy a
legalább 1 milliárd Ft megszerzésére,
mely az ágazat szinten tartását jelenti,
nincs reális esély ilyen gyenge, nem egy-
séges érdekérvényesítési képviselet mel-
lett. Új stratégiát kell felépíteni. Tagsá-
gunk igénye, hogy véleményét többször
kérjék ki szakmai kérdésekben is, az
OEE programja szerint. Az érdekérvé-

nyesítés lehetôségével ôk is szeretnének
élni, hiszen látható, hogy az egyéni kez-
deményezéseknek kevés hatásuk van. 

Az utóbbi idôben több, a szakma jö-
vôjével foglalkozó elképzelés került el-
készítésre vagy van éppen elôkészítés
alatt. Ezek többségét az ágazat vezetô
beosztásban lévô kollégái készítették és
véleményezték. Tagságunk körébôl egy-
re erôteljesebb a kérés, hogy az ôket is
érintô kérdésekrôl közvetlenül is megfo-
galmazhassák javaslataikat. Ezért a kö-
zeljövôben megkeressük szervezeti egy-
ségeinket, hogy meghatározott tematika
szerint, célcsoportonként, fogalmazzák
meg üzeneteiket, javaslataikat, melyeket
titkári, szakosztályvezetôi értekezleten
öntenek közösen elfogadott formába. Az
Egyesület vezetô testületei is megtár-
gyalják az elfogadott javaslatokat és vég-
sô formájukban fogják képviselni az ér-
dekérvényesítési munkájuk során. 

Egyesületünknek kiemelt szerepe le-
hetne az ágazati kommunikáció terüle-
tén is, mely segíthetne megfogalmazott
feladataink megoldásában, hiszen min-
den tevékenységünk ezt a célt szolgálja.
A felkérést szívesen fogadjuk.

Egyesületünk, mint szakmai érdek-
képviselet következetesen igazodik
tagságának céljához, melyet már az
1889. évi Alapszabály is tömören meg-
fogalmazott: „…Magyarország erdôgaz-
daságának érdekeit megóvni és elô-
mozdítani.”  

Ormos Balázs
fôtitkár

VII. ERDÔK HETE
megnyitó a Parlamentben

2003. október 3.
Az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szak-
osztálya immár hagyományosan szer-
vezi az ERDÔK HETE rendezvényso-
rozatot az ország egész területén. Ez
évben az Országgyûlés Mezôgazdasá-
gi Bizottsága és Erdészeti Albizottsága
a Parlament Felsôházi Termében „Er-
dészeti nyílt nap”-ot szervez, Egyesü-
letünkkel közösen, mely egyben az
ERDÔK HETE rendezvénysorozat
megnyitó ünnepsége lesz. 

A rendezvény programja kialakítás
alatt van, szeretnénk az ágazat számá-
ra fontos személyeket megnyerni a
részvételre. 

Belépés a Parlament szabályai sze-
rint történik, feltétele a jelentkezési la-
pok határidôre történô visszaküldése, a
regisztrálás és a meghívó, melyet a kor-

látozott részvétel miatt elôre elosztunk.
Aki nem jutott meghívóhoz az OEE tit-
kárságán igényelhet. Kérjük, aki nem
tud eljönni, a regisztrációs lapot és a
meghívót szíveskedjen átadni annak,
aki részt tud venni a rendezvényen.

Az OEE Kárpát-medencei pályáza-
tot hirdetett ez alkalomra, „Így látom az
erdôt” címmel, melyre több mint ezer
pályamû érkezett. A legjobb alkotások-
ból kiállítást rendezünk a Parlament-
ben és a díjak is itt kerülnek átadásra.
Meghívjuk a rendezvényre az erdészeti
erdei iskola programjain részt vevô di-
ákokat és pedagógusokat is.

Az ERDÔK HETE alkalmával az or-
szág több régiójában szervezünk
programokat, ahova várunk minden
érdeklôdôt.
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Az ez idei szakvásárt Benedek Fülöp államtitkár nyitotta meg, aki bejelentette a Földmûvelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium támogatását, mely szerint a rendezvénynek hosszú távon is Sopron adjon he-
lyet. A rendezô és szervezô szervezetek képviselôi együttmûködési nyilatkozatban erôsítették meg az 
államtitkár úr szándékával egybeesô fejlesztési és támogatási elképzeléseiket.

Az örömteli eseményrôl tagságunkat ez úton értesítem és tájékoztatásul közlöm az aláírt nyilatkozat
szövegét.

Együttmûködési nyilatkozat
a Ligno Novum – Wood Tech asztalos, faipari és erdészeti szakkiállítás fejlesztésérôl, 

szakmai támogatásáról

Alulírottak a hazai faipar és erdészet rangjához méltó vásár állandó helyszínének továbbfejlesztése érdekében egyet-
értünk a

Ligno Novum – Wood Tech

asztalos, faipari és erdészeti szakkiállítás soproni helyszínével.

Egyetértési nyilatkozatunkat az itt felsoroltak alapozzák meg:

– Magyarországon a Ligno Novum – Wood Tech asztalos, faipari és erdészeti szakkiállítás 13. éve a fa-

ipar és az erdészet igen jelentôs rendezvényévé vált, mely külföldön is rangot szerzett magának.

– Sopron és a dunántúli régió a hazai faipar és bútoripar bázisa, itt található a faipari és bútoripari

szakma vezetô cégeinek jelentôs része.

– A Nyugat-Magyarországi Egyetem a faipari és az erdészeti képzés, valamint a szakma tudományos éle-

tének központja. Az Egyetem és a régió szakközépiskoláiban a faipari és az erdészeti képzésben ré-

szesülô hallgatók száma meghaladja a 2000 fôt, ami a soproni helyszínt erôsíti.

– A szakkiállítás helye, idôpontja és a szakmai rendezvények jó lehetôséget biztosítanak az erdô- és fa-

ipari mérnökök, a belsôépítészek, formatervezôk, a terület szakmunkásai, mesteremberei és minden

további érdeklôdô részére szakismereteik bôvítésére.

– Az erdészeti és faipari szakma részére a rendezvény kiemelkedô szakmai-üzleti találkozóvá vált, ha-

gyományteremtô volt a 13 év, amit nem gyengíteni, hanem erôsíteni kell.

– A szakkiállítást Sopron városa is magáénak tekinti. A város fekvése, légköre és szolgáltatásai egyedül-

állóak Magyarországon.

– A szakkiállítás Sopronban való rendezését az eddigi sikerek és eredmények, valamint a kiállítók és

tagvállalataik visszajelzései és elvárásai is igazolják.

A fentiek alapján mindannyiunk közös feladata és érdeke, hogy ez a rendezvény a szakma jelentôs és egyre

bôvülô, fejlôdô eseménye legyen.

Nyilatkozatunkkal együttmûködési szándékunkat erôsítjük meg. 

Sopron, 2003. szeptember 12.

Aláírók:

Program Kiállításszervezô Kft., Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, Országos Asztalos- és 

Faipari Szövetség, Faipari Tudományos Egyesület, Országos Erdészeti Egyesület, Nyugat-Magyarországi Egyetem,

Magyar Bútor- és Faipari Szövetség, Pannon-Dunántúli Fa- és Bútoripari Klaszter, Közép-Dunántúli Fa- és Bútor-

ipari Klaszter, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség

LIGNO NOVUM-WOOD TECH 2003.


