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Országos Erdészeti Egyesület
Pilisi Helyi Csoportja
Kissné Szabó Gabriella és
Kertész József részére   

Kedves Gabi!
Kedves Józsi!

Egyszerre írom ezt a levelet Mindkettõtöknek.

Köszönetet szeretnék mondani több bálozó nevében a
rendezésért. Minden jó volt! Minden kifogástalan volt!
Ez a rendezvény – a hangulat, a program, a viselkedés,
minden – bennem a régi szép idõket idézte. Amikor még
az emberek emberül beszéltek egymással. Amikor ez a
rendszerváltásnak, demokráciának és szabadságnak neve-
zett lepedék még nem szennyezte be az ember lelkét.
Amikor még tudtunk abban hinni, hogy egyszer majd min-
den még jobbra fordul.
Vendégeim külön-külön, különbözõ megfogalmazással,
de majdnem ugyanazt állapították meg: Az egész est egy
szeretet- és kedvesség-halmaz volt úri modorban elõadva.
…
Még sok ilyen légkörû rendezvényen szeretnék részt ven-
ni! – Ha lehet.
Mindezért ismételten köszönet Néktek!
Erdészüdvözlettel

Bánó László
OEE tag
Visegrád

A csepregi pihenôpark esôbeállója; cikket lásd a 86. oldalon

Nagyerdõ koszorúzás
1939. október 10-én az országban elsõként a debreceni Nagy-
erdõ egy 31 hektáros tölgyesét nyilvánították védett területté.
Erre az alkalomra emlékeztek az évfordulón az Erdõk Hete
rendezvénysorozat keretében a Nagyerdõ Napján Debrecen-
ben a régió erdészei és természetvédõi. Az ünnepségen dr.
Juhász Lajos, a Debreceni Egyetem docense hangsúlyozta: az
elsõként védetté nyilvánított terület ugyan már jórészt elpusz-
tult, de ma már több mint ezer hektár védelem alatt álló erdõ
terül el a cívisváros környékén. A Nyírerdõ Zrt. Debreceni Er-
dészet Kartács utcai központjának udvarán egy kopjafa emlé-
keztet a jeles dátumra.  Az emlékoszlopnál koszorú elhelye-
zésével tisztelegtek a többi között a Hortobágyi Nemzeti
Park, az Állami Erdészeti Szolgálat, a Tiszántúli Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség, a Lycium
Kör, valamint a Nyírerdõ Zrt. képviselõi. Ezt követõen pedig
egy emlékfa ültetésével tették maradandóvá az eseményt a
résztvevõk, majd együtt tanulmányozták egy erdõfelújítás
eredményét a Debreceni Nagyerdõben.

Vereb István

http://www.oee.hu
Az Elnökség határozatban alapította meg az Egyesület honlap-
ját. A honlap jelenlegi formájában mind a külvilághoz, mind
tagtársainkhoz szól. A honlap tartalma az igényekhez igazítva
folyamatosan alakítható. A vállalkozó helyi csoportok és szak-
osztályok maguk is felrakhatnak információkat a lapra. Az
eseménynaptár létrehozásának célja, hogy az ágazat rendez-
vényei idõben és tartalomban ne essenek össze, ezért kérjük,
hogy az éves programokat a tervezéskor már határozott
idõponttal jelöljék meg. Kérem, hogy kísérjék figyelemmel a
honlapon megtalálható információkat és javaslataikkal segít-
sék azok jobbítását. A honlap kialakításában közremûködõ
számos tagtársunknak köszönetünket fejezzük ki.

Ormos Balázs
szerkesztõ  



A harmadik oldal

N em gondoltam volna, hogy az érdekképviseletünknek
azért is harcolni kell, ami alanyi jogon jár, s amirõl ér-
vényes szerzõdésünk van. Azért, hogy a magánerdõ-

gazdálkodás talpon maradjon egy olyan gazdasági környezet-
ben, ahol aránytalanul nagyok az elvonások.

Ismét kötöttünk egy megállapodást a minisztérium vezeté-
sével. Már csak az a kérdés, ebbõl mi, milyen feltételekkel, s
fõként milyen határidõkkel valósul meg? Annak tulajdonkép-
pen örülni kellene, hogy a 2006. évi támogatásokat maradék-
talanul rendezik ez év március-áprilisában. Csakhogy ezt
már tavaly ki kellett volna fizetni. 

A nemzeti finanszírozású erdõtelepítések kifuttatására is vál-
lalkozott a tárca. Errõl érvényes szerzõdése van az állammal
minden erdõtelepítõnek, ami mindkét félre kötelezõ érvénnyel vo-
natkozik még akkor is, ha az egyik éppen az állam. 

Azt is sérelmezik az erdõgazdálkodók, hogy a 2007. évi támo-
gatási rendeletbõl kimaradt az erdõfelújítás. Igaz egy új jogcí-
men – de minimális – részben visszakaphatja befizetéseit a
magánerdõ. Én ebbõl a szóból a létminimumra asszociálok.
Számunkra az is. Sajnálatos, hogy errõl a rendeletrõl még sem-
mi konkrétat nem tudunk. De felhívjuk a figyelmet, hogy a meg-
állapodásban benne van a: „változatlan feltételek mellett” kitétel. 

Az is szomorú, hogy még nem tudjuk az erdõt érintõ uniós tá-
mogatások mikortól vehetõk igénybe. Így aztán elõfordulhat,
hogy nemzeti forrásból már nincs, uniósból még nincs pénz.
Bár ha a kifizetések nem határidõre történnek, akkor úgy sem
lesz már kinek adni 2009-2010-ben. 

Nem kérdés, hogy 2008-tól az Erdõtörvény gyökeres átala-
kítására van szükség. De ez csak szakmai konszenzussal, és
a kapcsolt törvényekkel harmonizálva lehetséges. 

A magánerdõ mûködésének szakmai garanciája az integrá-
ciós hálózat mûködésének finanszírozása. Ezt is farigcsálják.

Fájó az is, hogy bár a Nemzeti Erdõprogramról több éve
kormányhatározat van, mellérendelt pénz viszont egyetlen
fillér sem. 

Kormánypárti és ellenzéki képviselõk a mezõgazdasági bi-
zottságban, az erdészeti költségvetés elfogadása elõtt egyönte-
tûen egyetértettek, hogy nemzeti forrásból az erdõ finanszíro-
zását meg kell oldani. Az Országgyûlés mégis másképpen
döntött. Akkor mi is a szakmapolitika szerepe? 

A rendelettervezeteket látva egyértelmû, hogy az uniós
erdõtelepítések támogatását drasztikusan megnyirbálják
minden téren. Ezek után ki telepít erdõt? S akik eddig ezzel
foglalkoztak, ezután mibõl fognak megélni? Mert ha csak fe-
leannyi erdõt lehet telepíteni feleannyi pénzbõl, akkor az itt
foglalkoztatott emberek 70 %-ának nem lesz munkája. A
csatlakozás óta a magánerdõsöknek ez volt az egyetlen uniós
jogcíme. És most az infláció ellenére ebbõl is elvonnak. A töb-
bit meg késõbb akarják indítani, akkor hogyan tervezzünk?

Átláthatóság, garanciák kellenének, nem a létbizonyta-
lanságot gerjesztõ alkudozások. A megoldáshoz pedig célsze-
rûbb lenne együtt dolgozni, mint ahogy azt tettük az erdõ
uniós támogatási rendeletének kidolgozásakor is…

Luzsi József
MEGOSZ elnök 
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