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A német és a magyar erdészek ha-
gyományosan jó a kapcsolatokat
ápolnak mind szövetségi, mind tar-
tományi szinten. Ennek is köszön-
hetõ, hogy a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium és Thü-
ringia Mezõgazdasági, Természetvé-
delmi és Környezeti Minisztériuma*
közötti, már 1997 óta létezõ együtt-
mûködési megállapodás 2007 tava-
szán megújításra került. 

E széles körû, mind az erdészeti ága-
zatot, mind pedig a vadgazdálkodást fel-
ölelõ megállapodás az állami szféra
mellett a magán-erdõgazdálkodókat,
azok szervezeteit és a közöttük kapcso-
latok építését is megcélozza. Kiterjed az
Európai Unión belüli intenzív partneri
együttmûködésre, az EU Erdészeti Ak-
cióprogramjában rejlõ lehetõségek kö-
zös kihasználására, valamint erdészeti
és vadászati kérdésekben rendszeres
tapasztalatcserére.

Az együttmûködés súlypontjai:
– Erdészeti szervezetek szerepe a

társadalompolitikában.
– Erdõtulajdonosok érdekképvisele-

te és erdészetpolitika.
– Európai támogatási politika. 
– Erdészeti tájgazdálkodás.
– A faanyag energetikai hasznosítása.
– Vadgazdálkodás.
Az együttmûködési megállapodást

2007 tavaszán az erfurti „Reiten, Fischen,
Jagen” szakvásár és kiállítás keretében
dr. Volker Sklenar miniszter és Klemen-

csiscs András fõosztályvezetõ írta alá. Az
aláírásnál a magyar fél részérõl Luzsi Jó-
zsef, a Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége elnöke
és dr. Pethõ József, az Országos Erdésze-
ti Egyesület elnöke is jelen volt. 

Ekkor történt meg a Thüringiai Erdé-
szeti Egyesület (Thüringer Forstverein)
és az Országos Erdészeti Egyesület kö-
zötti kapcsolatfelvétel, amit a magyar
fél részérõl a tavalyi OEE Vándorgyû-
lésre való meghívás követett. 

A thüringiai egyesület vezetõcseréje
miatt a látogatás csak idén április végén
valósulhatott meg, ekkor azonban már
mintegy 40 thüringiai erdészeti szakem-
ber érkezett megismerni a magyaror-
szági erdõgazdálkodást, a magyar erdõ-
ket. A népes szakember-csoportot Ha-
gen Dargel elnök vezette, de jelen volt

– a magyarországi kapcsolatai miatt bi-
zonyára sokak számára ismert korábbi
elnök, Martin Heinze professzor is.

A vendégek részére az OEE bõséges
szakmai programot állított össze, ami
számos kulturális elemet is tartalmazott. 

A thüringiai szakemberek itt-tartózko-
dásuk elsõ napján a Kisalföldi Erdõgazda-
ság Zrt. területén a szigetközi erdõkkel,
erdõgazdálkodással ismerkedtek meg dr.
Magas László vezérigazgató és Feketéné
Pechtol Éva fõelõadó kíséretében.

Ezt követõen a vendégek a hátralevõ
3 napot a KEFAG Kiskunsági Erdészeti
és Faipari Zrt. területén, számukra igen-
csak érdekes, ám szokatlan környezet-
ben töltötték. A KEFAG szakemberei
bemutatták a zrt. széles körû gazdálko-
dási tevékenységét, melynek révén be-
pillantást nyerhettek az Alföld természe-
ti szépségei mellett az itteni gazdálko-
dás nehézségeibe is. Különösen nagy
érdeklõdés övezte a homoki és a Duna
melletti ártéri erdõgazdálkodást, az ott
alkalmazott erdõgazdálkodási technoló-
giákat. A vendégek elismerõen szóltak a
zrt. üzletpolitikájának széleskörûségérõl
és infrastrukturális fejlettségérõl. 

A csoportot Kiss Béla vezérigazgató is
köszöntötte, szakmai kíséretüket, a pro-
gramok elõkészítését Koczka Zoltán er-
dõgazdálkodási osztályvezetõ és Zalai
Krisztina minõségirányítási vezetõ látta el.

A két egyesület elnökének infor-
mális találkozóján mind az OEE,
mind a Thüringiai Erdészeti Egyesü-
let részérõl megfogalmazódott a kap-
csolat továbbépítésének igénye. En-
nek különös jelentõségét a két or-
szág társadalmában és gazdaságá-
ban, ezen belül az erdõgazdálkodás-
ban végbement változások adják.

Kép és szöveg: Kovácsevics Pál 

Thüringiai erdészek Magyarországon

* Thüringia, a mintegy 33 %-os erdõsültségével (c.c. 550E ha), Németország legerdõsültebb tar-
tományai közé tartozik. A tartományt, Németországon belüli központi elhelyezkedése és erdõ-
ben gazdagsága miatt, Németország zöld szíveként (“Grüne Herz Deutschlands”) is emlegetik.
További információk: http://www.thueringen.de/de/forst/




