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Az Országos Erdészeti Egyesület köz-
remûködésével, a NEFAG Zrt. szerve-
zésében 2007. június 31-én a NEFAG
Zrt. Szolnoki Erdészete adott helyet az
Országgyûlés Mezõgazdasági bizottsá-
ga kihelyezett ülésének.

Horgosi Zsolt vezérigazgató, az OEE
elnökségének tagja köszöntötte a megje-
lenteket és röviden szólt a társaság tevé-
kenységérõl. Dr. Pethõ József OEE elnök
bemutatta a Kaán Károly születésének
140. éves évfordulójára készített vándor-
kiállítást és felhívta a képviselõk figyel-
mét, hogy a kiváló erdész munkája és
szakmai üzenetei ma is aktuálisak. 

A Bizottság meghallgatta a
kormányzati és civil képviselõ-
ket. Az FVM-et Sirman Ferenc
államtitkár képviselte, aki rész-
letes beszámolót adott a Nem-
zeti Erdõprogram megvalósítá-
sáról. Kiemelte, hogy nincse-
nek külön erdészek és termé-
szetvédõk, ahol nincs személyi
ellentét ott az együttmûködés
kiváló. Példaként említette az
elmúlt évi bakonyi Vándorgyû-
lést. Az írásban benyújtott be-
számolóból kiemelhetõ a
2082/2007. sz. Kormányhatá-
rozat, mely 2008. január 1-i ha-
táridõre az FVM elsõ számú felelõsségé-
ben az egységes állami erdõkezelés rend-
szerének kialakítására vonatkozó javaslat
kidolgozását rendeli el. További az erdõ-
gazdálkodásra vonatkozó nagy jelentõsé-
gû törvénytervezetet kezdi az Országgyû-
lés tárgyalni, ami az állami vagyonról ren-
delkezik. Az erdõtörvény módosítását az
erdõfenntartási járulék rendszerének
megszüntetése is indokolja, mert a mai
rendszer a befizetett adó erdõkre való
visszaforgatását nem garantálja. 

Nemzeti forrásból kívánják 2007-ben
támogatni a jóléti és parkerdõ, az erdei
vasutak, illetve a magán erdõgazdálkodás
területét, ennek összege 1 milliárd Ft. Az
uniós támogatások közül, melyek az álla-
mi erdõgazdálkodók számára hozzáfér-
hetõek, az erdészeti infrastruktúra fejlesz-
tése 2008. szeptember 1-én, az erdõszer-
kezet átalakítás 2008. május 1-én indul.
Az erdõkárok felszámolásával kapcsola-
tos támogatás minden szektor részére
várhatóan az év végén indul. 

Koleszár István ügyvezetõ igazgató
(ÁPV Zrt.) ismertette a 19 erdõgazdasági
társaság eredményeit, önálló gazdálkodá-
si és mûködési törekvéseit. Elmondta,

hogy átlátható, belsõ egyensúlyra törek-
võ, önfinanszírozó vagyonkezelés, tá-
jegységi és regionális szervezeti korszerû-
sítés indokolt. Erre tettek javaslatot. Kije-
lentette, hogy az erdõgazdaságok alkal-
masak a védett erdõk kezelésre. Az állami
erdõgazdasági társaságok vagyonkezelé-
sében lévõ erdõk jó kezekben vannak. A
tevékenységük közérdeket szolgál, ezért
éves jelentést tesznek közzé e hónapban
egy országos napilapban és honlapot is
indítanak a közvélemény szakszerû infor-
málására. Ennek majdani elérhetõsége:
www.erdõ.hu (ékezettel írva!) Képviselõi
megjegyzés hangzott el, mely szerint, ha
ilyen sikeresek az állami erdõgazdasági

társaságok, miért kell az átszervezést le-
begtetni az alkalmazottak feje felett és bi-
zonytalanságban tartani õket. 

Sódor Márton osztályvezetõ (KvVM) a
természetvédelem helyzetérõl számolt
be. Az akác vonatkozásában élénk vita
bontakozott ki, mely nem szolgálta az
ülés demokratizmusát és hangulatát. Ezt a
levezetõ elnök ez irányú megjegyzése is
alátámasztotta.

Luzsi József elnök (MEGOSZ) a ma-
gán erdõgazdálkodás helyzetét ismer-
tette, mely a jó lobbytevékenységük és
kommunikációjuk következtében is-
mertek voltak a képviselõk elõtt. Kérte,
hogy az erdõt kezeljék helyén és képvi-
seljék az erdõ érdekeit munkájuk során.
Fontos a magán tulajdonos számára,
hogy a sok korlátozás közepette, meg
tudjon élni erdejébõl.

Jung László a FAGOSZ elnökségé-
nek tagja, az OEE Megújuló Energia
Szakosztály elnöke elõadta az Ország-
gyûlés elõtt lévõ energiatörvény erdõk-
bõl származó faanyag megújuló ener-
giaforrásként való támogatásának kizá-
rása elleni érveket. A válaszban a meg-
oldásra való ígéretek hangzottak el.

(Eredményként értékelhetõ a villamos
energia törvény sikeres módosítása ér-
dekeink szerint!)

Képviselõi hozzászólások során az
erdészek és természetvédõk összefogá-
sát sürgették, hogy minél több uniós for-
rást lehessen lehívni. Csak az FVM-hez 1
400 milliárd Ft. uniós forrást rendeltek és
ennek felhasználását figyelemmel kell
kísérni.

Dr. Pethõ József elnök (OEE) hozzá-
szólásában ismertette a miniszterelnöknek
küldött levelek tartalmát és eredményte-
lenségét, a szolgálat integrálását. Kifejtette,
hogy az erdõk az ország termõföldjének
egynegyedét teszik ki, ez az erdészeti
szakma megérdemel egy szakállamtitkárt.
Kifejezte, hogy ahol jó megy a munka, ott
nem kell átszervezni és szükség van szabá-

lyozó szerepre is. A természet-
védelem irányában megemlítet-
te a civil zöldekkel való együtt-
mûködést és azt, hogy az erdõt
kezelni csak egy elv szerint le-
het, ezt a természetvédelemnek
meg kell érteni. 

Schmotzer András alelnök
(OEE) rövid felszólalásában ki-
állt az egységes állami vagyon-
kezelés mellett, az ideiglenes
vagyonkezelési szerzõdések
véglegesítését és az önálló
nemzeti parki törvény helyett a
zöld törvények összehangolt
módosítását szorgalmazta.

Herbály Imre a bizottság alelnöke
összefoglalójában kiemelte, hogy igye-
keznek segíteni a felvetett gondokon, az
állami erdõ állami fog maradni, megér-
tõbb természetvédelemre van szükség
és nem kell megállni az érdekek képvi-
seletében, folyatni kell ezt a munkát. 

A NEFAG Zrt. kiváló körülményeket
biztosított az ülés számára. Minden
résztvevõ a helyszínen és számosan
utólag is gratuláltak a szervezéshez.
Apró részletre is figyeltek, az erdei isko-
la terem díszítésére, a hangosításra, az
elhelyezésre, az étkezésre, a kiszolgá-
lásra, a helyi specialitásokra. Külön elis-
merésre méltó volt az erdészet környé-
kén kialakított erdei iskola komplexum,
állatbemutatóval, játszótérrel, faházzal.
Láthatták a képviselõk, hogy az erdész
kiemelten foglalkozik a jövõ nemzedék
környezeti nevelésével, nem favágó!
Igazi mérnöki módon megszervezett
rendezvény volt! Köszönet Horgosi
Zsolt vezérigazgatónak, Dégi Zoltán er-
dészetvezetõnek, Horváth Ernõnek az
Erdei Mûvelõdési Ház vezetõjének és
munkatársaiknak.
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