Megalakult az Országos Erdõ Tanács

Reményeink szerint 2010. január 26-a
jelentõs napként vonulhat be a hazai erdõgazdálkodás történetébe. Ezen a napon tartotta meg ugyanis elsõ, alakuló
ülését az Országos Erdõ Tanács. A szervezet tagjait az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 21. §-a értelmében Gráf József, az erdõgazdálkodásért felelõs miniszter kérte fel. Az ily
módon létrejött miniszteriális tanácsadó
testület javaslattevõ, véleményezõ
funkciót lát el, többek között az erdõ
védelmét és a fenntartható erdõgazdálkodást érintõ kérdésekben, az erdõgazdálkodás széles társadalmi és tudományos területeinek szakmai megalapozásában, és nem utolsó sorban az erdõgazdálkodói érdekeltség, valamint az
erdõkhöz fûzõdõ közérdek összehangolása érdekében. Mindnyájan tudjuk,
hogy szakmánknak milyen régóta kívánt óhaja valósul meg ezzel a testülettel, amelynek segítségével közvetlen
kapcsolat jön létre az ágazat államigazgatási vezetése, valamint a tudomány
képviselõi, a civil szféra és az erdõk
ügyét hivatásuk szerint alapvetõen befolyásoló erdõgazdálkodók között.
A feladatok minél hatékonyabb
elvégzése érdekében a 16 tagú Tanács
munkájában ezen érdekképviseleti csoportok egyenlõ arányban vesznek részt.
Az Országos Erdõ Tanács tagjai és
azok delegáló szervei:
Bajánházy László, Pénzügyminisztérium, Bojtos Ferenc, Környezet és
Természetvédõ Szervezetek Országos Találkozója, dr. Borovics Attila, Erdészeti Tudományos Intézet, Duska József,
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Frenyó Gábor, Környezet- és Természetvédõ Szervezetek Országos Találkozója, dr. Gálhidy László, Környezet
és Természetvédõ Szervezetek Országos
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Találkozója,
Gyöngyössy Péter, Környezet- és
Természetvédõ
Szervezetek Országos Találkozója,
Horváth Ferenc,
Fagazdasági Országos Szakmai
Szövetség, prof.
dr. Náhlik András, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Lapos Tamás, Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium, Luzsi József, Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége, dr. Pethõ József, Országos
Erdészeti Egyesület, dr. Standovár Tibor, Eötvös Lóránd Tudományegyetem,
Varga Béla, Pro Silva Hungaria Egyesület, prof. dr. Varga Szabolcs, Magyar
Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottság, Wisnovszky Károly, Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.
A Tanács titkársági feladatait az
FVM Természeti Erõforrások Fõosztálya munkatársa, Bárány Gábor vezetõ-tanácsos látja el.
Az elsõ ülésen Gráf József miniszter
távollétében Gõgös Zoltán államtitkár köszöntötte a tagokat. Beszédében kifejtette, milyen fontos feladat hárul erre a szervezetre, amely reményei szerint egy valóban jól mûködõ, és a maga nemében
egyedülálló tanácsadói és javaslattevõ
szerepkört lát el, ezért várhatóan kiemelkedõ szerepe lesz az erdõt érintõ ágazati
döntéshozatal elõkészítésében. Alapvetõen fontosnak tartotta a mind szélesebb
körû megegyezést az erdõk érdekében:
„A Tanácsnak döntéshozatalai során
a kompromisszumok felé kell törekedni, ami természetesen nem lesz konfliktusoktól mentes, de minden remény
szerint egy hosszú távon is gyümölcsözõ kapcsolat megalapozója lesz.”
Ezek után az államtitkár kitért a minisztériumi támogatáspolitika, valamint
az új erdõtörvény végrehajtási rendeleteinek megalkotásából adódó feladatok
ismertetésére. A magán-erdõgazdálkodás támogatására lehetõség szerint a jövõben is kiemelt figyelmet kell fordítani, illetve fontos célnak nevezte meg az
Erdõvédelmi Szolgálat felállítását, valamint a Natura 2000-es erdõterületeken
tervezett támogatási rendszer kialakítását is, amely az uniós természetvédelmi
korlátozások miatt keletkezõ többlet-

költségek és jövedelem-kiesés kompenzálását szolgálhatja.
A Tanácsülés, melynek ideiglenes levezetõ elnöke dr. Nagy Dániel, a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium
Természeti Erõforrások Fõosztályának
vezetõje volt, elsõként a Tanács elnökének megválasztásáról döntött. A választásra kétfordulós titkos szavazás keretében került sor, melynek elsõ fordulójában
a jelöltállítás történt meg. Ezek alapján a
tisztség betöltésére jelölést kapott: dr. Borovics Attila, dr. prof. Náhlik András, dr.
Pethõ József.
Dr. Pethõ József a jelöltségérõl lemondott. Indoklásában kifejtette, hogy
az Országos Erdõ Tanácsi tagságát az
Országos Erdészeti Egyesület áprilisban
újonnan megválasztott elnökének kívánja átengedni, amely választáson õ
már nem óhajt indulni.
A második fordulóban az így elõállt
két jelölt közül a tagság az Országos Erdõ Tanács elnökéül prof. dr. Náhlik
Andrást választotta meg.
A nap folyamán a testület elsõ lépéseként saját ügyrendjének megalkotásával foglalkozott, majd ezt követõen beszámolók keretében tájékozódott az erdészeti jogszabályalkotás, valamint az
erdészeti támogatási rendszerek – köztük kiemelten az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatások – jelenlegi helyzetérõl,
és annak 2010. évi várható alakulásáról.
Napirendjére tûzte és tárgyalta a Nemzeti Erdõprogram 2010. évi kiemelt feladatainak megvitatását, valamint a 2010.
évi Erdõk Hete rendezvénysorozat programjának és idõpontjának meghatározását, amely a korábbi évek tapasztalatai
alapján az erdõ-erdõgazdálkodás-társadalom kapcsolatának erõsítését szolgálja.
A Tanács napirendi pontjai között
szerepelt továbbá az erdészeti kommunikáció jelenlegi helyzetének áttekintése, illetõleg jövõbeni fejlesztési lehetõségeinek meghatározása is, azonban az
idõ rövidségére és a téma kiemelt szerepére való tekintettel a Tanács a kérdés
tárgyalását egyhangúlag a következõ,
várhatóan március utolsó hetében tartandó ülésére halasztotta.
A Tanács késõbbi üléseirõl, illetve a
meghozott döntésekrõl, állásfoglalásokról a minisztérium honlapján, illetve
minden bizonnyal az Erdészeti Lapok
hasábjain is folyamatos tájékoztatást
kapnak az Egyesület tagjai.
Bárány Gábor, Lapos Tamás
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