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Tisztelt Elnök Úr! Elnökség! Tisztelt par-
lamenti képviselôk, kormányzati tiszt-
ségviselôk! Kedves pedagógusok, szü-
lôk, gyerekek, hû szövetségeseink! Az
erdô és a természet megóvásáért mun-
kálkodó partnerszervezetek képviselôi,
erdészkollégák és vezetôk, minden
kedves vendég, aki megtisztelte ezt a
történelmi erdészeti rendezvényt, az Er-
dészeti Nyílt Napot!

Elôször vagyunk testületileg a magyar
Parlament épületében egyesületünk tör-
ténetében. Köszöntöm valamennyiüket
az erdô megóvásában tett közös erôfeszí-
téseink jegyében. Köszöntöm a sajtó kép-
viselôit is, és kérem, minél szélesebb kör-
ben adjanak hírt az erdô érdekében az or-
szág legfontosabb helyén szót emelô er-
dészek és segítôik munkájáról, szándéka-
iról. S itt szeretném rögtön megköszönni
a Mezôgazdasági Bizottság és az Erdésze-
ti Albizottság vezetôinek és kedves hölgy
munkatársainakk munkáját, hiszen na-
gyon nagy feladat volt ezt a rendezvényt
létrehozni; s köszöntöm az Egyesület
munkatársait is ebbôl az alkalomból.

A Parlamentben itthon vagyunk –
Kertész József gondolatait szeretném
kiegészíteni –, hiszen ez a faanyag,
amely a Parlamentnek ebben az üléster-
mében is látható, azokból az erdôkbôl,
szlavon tölgyesekbôl került ki, amely-
bôl épült a volt egyesületi székházunk

belsô tere az Alkotmány utcában, és a
bútorok is ôrzik még a szlavon tölgy fá-
ját az Erdészeti Információs Központ-
ban, a könyvtárunkban.

Az ERDÔK HETE hetedik éve kerül
megrendezésre, de ez az év az erdôk
éve is, mivel ebben az évben került
megfogalmazásra a Nemzeti Erdôprog-
ram, melynek a következô állomása –
mint ahogy elhangzott – éppen a Parla-
ment lesz. 

Az erdészeti nyílt nap nevében is jel-
zi és alkalmat ad arra, hogy nyíltan,
ôszintén beszéljünk gondjainkról. Az er-
dô közérdek. Ez volt az idei mátrai ván-
dorgyûlésünk találó, központi gondola-
ta. Én azóta is hordom ezt a kis jelvényt,
ezzel is hirdetve a szándékot. Igen, az
erdô közérdek, az erdész, aki gondozza,
az utókor számára védi, kezeli, közfel-
adatot lát el, a közért dolgozik. 

Már 1972-ben Madas András tiszte-
letbeli örökös elnökünk az erdô hármas
funkciójának – termelés, védelem, üdü-
lés – egybehangolását szorgalmazta. Ki-
mondta, hogy a jóléti erdôgazdálkodás
lényege az erdô többcélú hasznosítása,
amely lehetôséget ad az erdészetnek,
hogy a lakosság jólétéhez fokozott mér-
tékben járuljon hozzá.

1973-ban Király Pál akkori fôtitkár a
szekszárdi vándorgyûlésen elhangzott
beszámolójában emlékeztetett a VII. Er-
dészeti Világkongresszus deklarációjá-
ra, amely úgy szól, hogy „nem az erdé-
szet és a társadalom van az erdôkért,
hanem az erdôk vannak a társadalo-

mért, ennél fogva az erdészek állampol-
gári kötelessége, hogy az erdôkkel a
társadalom hosszú távú érdekeinek
megfelelôen gazdálkodjanak”. 

Egyesületünk fennállása folyamán
gyakran volt a szakma zászlóshajója, törté-
nelmi tettekkel segítette az erdôgazdálko-
dást, céljaink megvalósítását. Gróf Kegle-
vich Béla, egyesületünk egykori elnöke ja-
vaslatát 1867-ben a losonci vándorgyûlé-
sen Divald Adolf terjesztette elô, mely sze-
rint meg kell szüntetni az erdészet három-
felé osztott vezetését. A javaslatot elfogad-
va megalakult a Földmûvelésügyi Minisz-
térium és benne az erdészeti osztály, és
ennek lett országos fôerdômestere, ké-
sôbb itt államtitkár Bedô Albert egyesüle-
tünk kiemelkedô személyisége. 

Egyesületünk terjesztette elô az
1879. évi erdôtörvényt, amely már
1868-ban megfelelô készültségi állapot-
ban volt, azonban több mint tíz évnek
kellett eltelnie a jóváhagyásig. 

Meg kell szívlelnünk elôdeink tetteit,
gondolatait. Ma is vannak tennivalóink,
és a mai tetteink holnap már a történe-
lem részei lesznek. Ez felelôsség mind-
annyiunk számára. Felvetôdik a kérdés,
van-e bennünk türelem, kitartás, hogy
végigvigyük a szándékainkat és elkép-
zeléseinket. 

Szeretnék néhány olyan kiemelt te-
rületrôl, tennivalóról szót ejteni, amely
a tagságunk körébôl érkezett hozzám,
illetve a tagsági javaslatokat megfogal-
mazó egyesületi programban került
rögzítésre. 

Erdészeti nyílt nap a Parlament
felsôházi termében

Ormos Balázs, az Országos Erdészeti Egyesület fôtitkárának beszéde

Ormos Balázs fôtitkár
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Erdôgazdálkodás és
közcélú feladatok

Az erdôk közcélú hasznosítására egyre
fokozódik az igény a társadalom részé-
rôl, ugyanakkor egyre nagyobb pénz-
ügyi terhet jelent az erdészeknek az er-
dô fenntartása. Az erdôgazdálkodók
közel 7 milliárd forintot fizetnek be
évente a központi költségvetésbe és
végzik közcélú feladataikat. Jogosan
gondolják és kérik ezért évek óta a költ-
ségvetési támogatást, hogy a lakosság
elvárásainak megfelelhessenek. Meg kí-
vánnak felelni az erdôben sportolók,
túrázók, az oktatás, a kutatók igényei-
nek, az árvíz-, a zaj- és a levegôvédelmi
feladatoknak is. Az erdô a szén-dioxid
megkötésével az üvegházhatás csök-
kentésének egyik legjobb ellenszere. A
faanyagot több mint húszezerfélekép-
pen hasznosítja a környezetbarát em-
ber. A nem környezetbarát emberek
után pedig az erdei szemetet évi 100-
150 millió forint költséggel szedetik
össze az erdészek. Az erdei vasutak két-
száz kilométeres hosszán 1 millió ter-
mészetbarát utazik évente. Ehhez is kell
a közcélú támogatás. 

Az erdész gondol a jövô természet-
barát emberére is, ezért az állami és a
magánerdô-gazdaságok erdészeti erdei
iskolákat mûködtetnek. Éppen ebbôl az
alkalomból vannak itt a kedves diákok,
erdészeti erdei iskolások, pedagógusok
és hozzátartozóik, akiket külön köszön-
tök. Az erdôgazdálkodók jelentôs ter-
mészetvédelmi területeket is kezelnek,
melyek költségei nem kerülnek kom-
penzálásra, támogatásra. Összességé-
ben a hazánk termôterületének közel
20 százalékát borító erdôk védelmére
és az erdôgazdálkodók közérdeket tá-
mogató munkájára mindössze 1-1,5
milliárd forint többlettámogatás válik
szükségessé, melyet az erdészek kér-

nek a kormányzattól és a parlamenttôl.
Ez 1 kilométer autópálya építési költsé-
ge; úgy gondoljuk, az ország 20 száza-
lékát kitevô erdôkre nem sok, de na-
gyon nehéz megszerezni. 

Az erdészeknek kell közpénz, közér-
dekbôl. Nem zsebbe! A köz igényének
a kielégítésére. Az erdô közérdek,
ahogy mondtuk. Sokat teszünk azért,
hogy elfogadtassuk a közérdekbôl vég-
zett munkánkat. Az erdészeti erdei is-
kola program, az erdôk hete program-
sorozat és még sok egyéb tevékenység
– s az is, hogy most itt vagyunk a Parla-
mentben – éppen ezt a célt szolgálja.
Világossá kell tenni, hogy az erdôgaz-
dálkodásból, az erdôhasználatból az er-
dészeti tevékenységek 75 százalékát le-
het megfelelôen finanszírozni, a mara-
dék 25 százalékot – mely a közcélú
munkákra szükséges – a lakosságnak,
illetve a költségvetésnek kell megfizet-
ni. Ekkor lesz példás erdôkezelés és la-
kossági kiszolgálás. Összehasonlításul
közlöm, hogy így van ez Lengyelor-
szágban is, hogy ne nyugati példákat
hozzak elô. 

Az erdôk természetvédelmi
kezelése

Az erdôket kezelni szükséges, mert em-
beri beavatkozás hozta azokat létre,
mint ahogy a nemzeti parkokban és vé-
dett területeken az élôvilág természetes
rendjébe beavatkoznak a természetvé-
dôk a védendô értékek érdekében. Ez
az aktív természetvédelem. A szentgáli
fokozottan védett tiszafásban például
magam láttam, hogy most folyik egy
beavatkozás, vállalkozók gyûrûzik meg
a tiszafákat elnyomó bükköket és pusz-
títják el az öreg fákat, így adnak élette-
ret az általuk fontosnak tartott tiszafák-
nak. Ez is egyfajta erdôkezelés, termé-
szetvédelmi célú erdôkezelés. 

Az erdész természetvédô, az erdész
erdôvédô, aki több száz éve végzi ez
irányú tevékenységét. A ma védett er-
dôket erdészek segítették létrehozni és
védték meg a most belépô és egziszten-
ciát követelô természetvédelmi dolgo-
zók számára. Kaán Károly erdômérnök,
a természetvédelem megalapozója,
egyesületünk egykori meghatározó
tisztségviselôje emléktáblája a Költô ut-
cai Természetvédelmi Hivatal székhá-
zának  bejáratánál került elhelyezésre,
így emlékeztetvén az ott dolgozókat és
az arra járókat az erdészek természetvé-
delmi szerepére. 

Egyesületünknek érvényben lévô
megállapodása van a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztériummal. A Ter-
mészetvédelmi Hivatallal ebben az év-
ben munkatervet írtunk alá az együtt-
mûködés keretében, melyrôl hírt ad-
tunk az Erdészeti Lapok áprilisi számá-
ban. A közelmúltban nagy port felvert
védett állami erdôterületek nemzeti
parki kezelésbe vételének az ügye nem
a két fél megállapodásában rögzítettek
szerint történt. Tagsági véleményt tol-
mácsolok, amikor kijelentem, hogy a
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természetvédelem és az erdészet vélt
vagy valós ellentéte nem szakmai, ha-
nem egzisztenciális kérdés és problé-
ma. Az erdészet természetvédelmi tevé-
kenységét csekély számú hatósági kriti-
ka érte, nem ez a jellemzô. Éppen úgy,
mint a nemzeti parkok kezelésében lé-
vô erdôket nem megfelelô kezelése mi-
att bírságolta meg az erdészeti hatóság,
mert ilyen is van, de nem ez a jellemzô.
Egyre növekszik a korlátozás alá kerülô
erdôk területe, míg a természetvédelem
által is elismerten védelemre nem indo-
kolt erdôk nem kerülnek ki az álvéde-
lem alól. Tudom, hogy van alkotmány-
bírósági határozat, de emberek hozták
meg és szüntetik meg a jogszabályokat.
Másrészt felvetôdik a hitelesség és a bi-
zalom kérdése, hogy a védelemre nem
érdemes erdôket miért kellett levédeni.
Gond a mostani birtoknövelési szándék
mellett, hogy a beadott természetvédel-
mi területi igények egy része már a
pénzügyi, gazdasági érdekek elôtérbe
helyezését is láttatni engedi. 

Kérjük ezért, hogy önként kezdemé-
nyezzék a védelemre nem érdemes er-
dôk kivonását és visszaadását.

Egyesületünk közgyûlése által jóvá-
hagyottan, programja szerint is meg kell
védeni az erdô és az erdészek érdekeit.
Ezért a leghatározottabban elutasítunk
minden olyan kezdeményezést, mely a
szombathelyi erdôgazdaság szakmai
felkészültségét és létének megkérdôje-
lezését vonja maga után. Kérem a ter-
mészetvédelmet, értse meg, az erdé-
szek múltjára, becsületére, a természet-
védelem területén elért eredményeikre
tekintettel nem tehetjük meg, hogy akár
egy négyzetcentiméter védett erdôt a
természetvédelemnek átadjunk, sem
Vas megyében, sem máshol az ország-
ban. Az erdészek akarják és tudják is
végezni a természetvédelmi tevékeny-
séget. Amennyiben átadunk területet,
elismerjük, ami a természetvédelem
szándékai között megbúvik, hogy nem
alkalmas a szakmánk a védett erdôk ke-
zelésére. Ez pedig nem igaz.

Az egyesület tagsága és vezetése a
munkatervben leírtak szerint végezheti
tevékenységét, ezért javaslom, hogy tér-
jen vissza mindkét oldal a közös munka-
tervben megfogalmazott feladatok el-
végzésére, és törekedjenek megvalósítá-
sukra, hogy az egyetértés és a közös ér-
dek mentén, és ne egymás ellen történ-
jenek a lépések. Szükséges azonban az
elmaradt természetvédelmi végrehajtási
rendelet elfogadása és a természetközeli
erdôkezelést segítô erdészeti szabályo-
zás ez irányú módosítása, továbbá a

költségvetési támogatás, melyet a nem-
zeti parkok megkapnak a költségvetés-
bôl, az ugyanazért a célért munkálkodó
erdészeti ágazat pedig nem. Kénytelen
pénzügyi bevételeket teremteni, például
éppen a fakitermelésbôl, hogy a termé-
szetvédelmi kezelés és a szakszemélyzet
költségeit fedezni legyen képes. 

Kimondható, hogy a gyakorló erdé-
szek szakmailag felkészültek, és a szán-
dékuk is megvan a természetközeli er-
dôkezelés iránt, de a közpénzekért fele-
lôsök teremtsék meg ennek pénzügyi
fedezetét. Ha lesz pénz a közcélú mun-
kákra, mint a nemzeti parkok esetében,
akkor lesz megfelelô színvonalú ter-
mészetközeli erdôgazdálkodás is, azon-
ban az erdészek bérének, munkahelyé-
nek, az állami vagyon eladásának rová-
sára méltánytalan ma az ilyen kezdemé-
nyezés vagy követelés.

A fa megújítható alapanyagforrás és
energiaforrás is. Helyre kell tenni a ter-
mészetvédelem részérôl, hogy a fa ki-
termelése, felhasználása ellen hangolja
a közvéleményt. Kérjük, nyíltan ismerje
el, hogy az erdôben erdôgazdálkodni
kell, ahogy ô is gazdálkodik a védett te-
rületeken, van pénzügyi bevételi terve
– igaz, alacsony -, emberi és gépi erôvel
alakítja a védett környezetet, a védett-
nek kijelölt élôlény elônyére, mások ro-
vására, emberi elhatározásra, vállalko-
zókkal, és nem a természet szukcesszi-
ós törvényei, fejlôdése szerint cselek-
szik, vadászik, kaszál, fát vág ki, állatte-
nyésztést folytat s a többi. Ma minden
erdôt hazánkban emberi közremûkö-
déssel hoztak létre, mint ahogy minden
védett erdôt és más védett területet a
természetvédelem is csak emberi kéz
beavatkozása által képes megôrizni. 

Sokszor elhangzik, hogy erdômérnö-
kök tevékenykednek a természetvéde-
lemben is, és el tudják látni az erdôkeze-

lési feladatokat is. Ez fordítva is igaz: ha
az erdômérnök jó a természetvédelem-
ben, miért kérdôjelezik meg az erdômér-
nökségét az erdôgazdálkodásban végzett
természetvédelmi munkájában?

Az egyesület tagságának ki kell állni az
egyesület nyugati régiójának állásfoglalá-
sa mellett, mely a védett területek kezelôi
váltása ellen tiltakozik. Végre elindult tag-
ságunk érdekvédelmi szerepvállalása,
mely hiányzik mindennapjainkból. Az
üggyel kapcsolatos elsô, felsô vezetôi
szintû tárgyalást az egyesület hívta össze a
munkatervben foglaltak szerint, az egye-
sület felelôssége a helyretétel is. Ezért kez-
deményezzük, hogy újra üljenek asztal-
hoz az érdekeltek, és hajtsák végre az alá-
írt megállapodásban foglaltakat, a termé-
szetvédelem nyíltan valljon színt szándé-
kairól. Nem elvenni kell, hanem rendet
kell csinálni! Ha ez nem történik meg, ak-
kor az egyesület hitelessége érdekében a
megállapodás felbontását kell kezdemé-
nyeznie, és más úton keresni az ágazat ér-
dekeinek védelmét. Egyébként tájékozta-
tásul közlöm, hogy amit a munkatervben
megfogalmaztunk az egyesület oldaláról,
már több pontban teljesült.

Közmunka
Az elmúlt években rendkívül pozitív
visszhangja és eredménye volt a közmun-
kaprogramnak. Felsôbb kormányzati kö-
rökbôl kapott információ szerint az idei
kezdeményezés erdészeti körökben el-
halt. Ezért egyesületünk ismét élére kíván
állni ennek, ahogy az elôzô ciklusban
Schmotzer András volt egyesületi elnö-
künk, Herczeg Miklós szakszervezeti fô-
titkár és Berényi Gyula jelenlegi ERTI tit-
kárságvezetô tette annak idején. Felsô
kormányzati ígéretünk van arra, hogy a
közmunkaprogramot elindítása esetén tá-
mogatásban részesítik, nem erdészeti
közpénzekbôl. A tárgyalások már elin-
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dultak, és egyesületünk mindent meg-
tesz, hogy az ágazat nem kedvezô anyagi
helyzetében az erdô védelme érdekében
a program megvalósuljon. Ehhez kérem
az említett kollégák segítségét és minden
felelôs vezetô támogatását. 

Nemzeti Földalap
Egyesületünk aktívan vesz részt a Nem-
zeti Földalapkezelô Szervezet munkájá-
ban. Ez az elsô kormányzati szervezet,
amely az erdôt területi alapon veszi fi-
gyelembe, ezért az erdészek minden
megyében képviseltetik magukat. Kö-
szönjük a Nemzeti Földalap vezetésé-
nek, államtitkár úrnak és munkatársai-
nak az együttmûködést, amelyet az el-
múlt héten együttmûködési keretmegál-
lapodásban is rögzítettünk volt székhá-
zunkban, az Alkotmány utcában, ünne-
pélyes keretek között. 

Köszönetemet fejezem ki tagságunk-
nak, helyicsoport-titkárainknak és erdô-
gazdasági vezetôinknek is azért a munká-
ért és hozzáállásért, amit a birtokhaszno-
sítási bizottságok létrehozása ügyében
fejtettek ki. Eddig közel hatszáz települé-
sen alakultak meg a bizottságok egyesü-
leti erdészek, erdôtulajdonosok bevoná-
sával. A cél: kétezer településen megala-
kítani a bizottságokat, ezért kérem tagsá-
gunkat és az erdôgazdaságok vezetôit,
hogy az év végéig teljesítsék a helyi cso-
portok által vállalt bizottságok felállítását.
Gondoljuk csak el, milyen lehetôséget és
erôt ad az erdészeknek, ha az ország 3200
településébôl kétezerben jelen vannak a
képviselôik! S ha a MEGOSZ lehetôségeit
is számolom, akkor szinte minden telepü-
lésen lesz erdész, aki beleszólhat a térség
földügyeibe. Itt emlékezem meg arról is,
hogy az egyesületünk és a MEGOSZ
együttmûködése tovább fejlôdött, amit a
szeptemberi Erdészeti Lapokban megje-
lent MEGOSZ-híradó is jelez. Közösen
többre megyünk!

Költségvetési támogatás
Egyesületünk érdekvédelmi programjá-
nak elsô és legfontosabb területe a köz-
célú támogatások költségvetési növelé-
se. Évek óta dolgozunk érte. A Mezô-
gazdasági Bizottság és az Erdészeti Al-
bizottság is rendszeresen foglalkozik a
témával, de az eredmény csekély. Az
erdészeti szabályozás kedvezôbb irá-
nyú módosítására tett erôfeszítések is
hasonló eredménytelenséget mutatnak.
Hiába készülnek egyhangú határozottal
állásfoglalások a parlamenti bizottsá-
gokban, hiába sorakozik fel a szakma
egyöntetûen a szabályozás módosítása
mellett, szinte semmi sem történik.

Az idei költségvetés tervezetét beter-
jesztették a parlament elé. A Pénzügymi-
nisztérium adatai szerint az ez évi erdé-
szeti költségvetés javul, az idén elszenve-
dett támogatáscsökkenés, úgy néz ki,
megtérül. Az erdôtelepítés, szerkezetát-
alakítás támogatására 5,3 milliárd forint áll
rendelkezésre, és a nemzeti vidékfejlesz-
tési tervben még közel 2 milliárd forint. A
közcélú erdészeti feladatokra 6,35 milli-
árd forint került betervezésre, mely közel
690 millióval több az idei elôirányzatnál.
Továbbra is szerepel a tervben 4,25 milli-
árd forinttal – az ideivel megegyezôen –
az erdôfenntartási járulék. Ez évben a
rossz tervezés következtében a kifizeté-
sek egy része nem biztos, hogy megvaló-
sul; ez tovább sújtja az aszály mellett az
erdôgazdálkodókat.

A Parlament Erdészeti Albizottsága ál-
lásfoglalásában rögzítette, hogy elônyei
megtartásával az erdôfenntartási járulék-
rendszert meg kell szüntetni. Ez nem tör-
tént meg. Kérjük ezért mind a Parlament
Mezôgazdasági Bizottságát és Erdészeti
Albizottságát, a kormányzat képviselôit, a
parlamenti képviselôket, hogy az ez évi
támogatási anomáliák kiküszöbölésére, a
jövô évi erdészeti közcélú feladatok ellá-
tása érdekében támogassák módosító in-
dítvány beadásával az erdészeti feladatok

költségvetési rovat 1-1,5 milliárd forinttal
való növelését, a befizetések ilyen irányú
csökkentése mellett. 

Tisztelt Erdészeti Nyílt Nap! Elisme-
rem, hogy a megfogalmazások olykor
kemények voltak, talán érdekeket is
sértettek; elnézést kérek ezért.

Egyesületünk szakmai érdekképvi-
selet, programjában hordozza az érdek-
védelmet, mely a többség érdekeit kép-
viseli az erdészeti szakmaiság mellett.
Itt most nincs helye a sértôdésnek, itt az
ágazat létérôl, a munkahelyekrôl, a
szakmaiságról, az erdô, az erdészek és
családjaik jövôjérôl, az egyesület évszá-
zadnyi becsületérôl van szó. Egyesüle-
tünk alapszabálya már 1889-ben kitûzte
a célt, mely úgy szólt, hogy „az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület célja Magyaror-
szág erdôgazdaságának az érdekeit
megóvni és elômozdítani”. Munkánk-
hoz adjon erôt és hitet, hogy céljaink
egybeesnek a többség, a társadalom
céljaival és érdekeivel. Ehhez kellô mu-
níciót adhat az ôsi szokásainkból adódó
összefogás, a selmeci szellem. Egyesü-
letünk mutasson példát! Selmeci kö-
szöntéssel kívánok eredményes mun-
kát. Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Fotók: Detrich Miklós

Utóirat a parlamenti beszédhez
Az országot járva többen tettek megjegyzést az elhangzott szöveggel kapcsolato-
san, melyben a kétkedés hangja is felfedezhetô volt. Vajon csak „gôzkiengedés”
történt vagy van más szándék az elmondottak mögött.

Tájékoztatom tisztelt Tagságunkat, hogy az általam elmondott gondolatok
sok tagtársunk véleményét közvetítette és az Egyesület határozataira épült. A
szándék az volt, hogy a megoldásig vigyük végig a tagság által felvetett legfon-
tosabb ágazati problémákat.

A parlamenti napot követôen bejelentkeztünk elnök úrral Haraszthy László
helyettes-államtitkár úrhoz, hogy a szóbeszédet megelôzve közösen keressük a
hiteles megoldást a védett erdôterületek átadás-átvétele ügyében. Megállapodás
született, hogy a 2003. november 4-én tartandó elnökségi ülésen a két fél által
aláírt Munkatervet áttekintve folytatódnak a tárgyalások a természetvédelem és
az erdészet területén dolgozó tagtársaink érdekeinek képviselete ügyében.

A közcélú támogatás, a költségvetési többletforrások 2004. évi növelése ügyé-
ben a Parlament Erdészeti Albizottsága bevonásával kezdôdtek tárgyalások.

A közmunkaprogram folytatása érdekében már a Közmunka Tanács elnö-
kével megindultak az egyeztetések és bízunk benne, hogy a következô évtôl si-
kerül ismét beindítani a korábbi idôszakban az erdômûvelés területén eredmé-
nyeket felmutató programot.

A Nemzeti Földalapkezelô Szervezettel az együttmûködés töretlen. Az írásbeli és
szóbeli megállapodások alapján mûködik együtt a két szervezet, eddig eredménye-
sen. Fontos feladat a Birtokhasznosítási Bizottságok további megszervezése. Eddig
ezer bizottság alakult OEE tagsági közremûködéssel, de hátra van még ugyanennyi.  

Az erdészeti ágazat mind a magán-, mind az állami területen számos gond-
dal küzd. Egyesületünk szakmai érdekképviseletként igyekszik továbbra is képvi-
selni tagságunk többségének szándékát, a fenntartható erdôgazdálkodás és az er-
dô érdekeinek védelmét.
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