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Az Erdõk Nemzetközi Éve alkalmából
az Országos Erdészeti Egyesület Kö-
zönségkapcsolatok Szakosztálya elõ-
adássorozatot kezdeményezett. Ennek
negyedik alkalmára – együttmûködés-
ben az Erdõk a Közjóért, az Erdõrende-
zési Szakosztállyal, valamint a Szenio-
rok Tanácsával – került sor a Budapesti
Erdészeti Információs Központban. 

Az elõadó Csóka Péter, a FAO Erdé-
szeti Kapcsolatok osztályának vezetõje,
aki korábban az Állami Erdészeti Szolgá-
lat fõigazgatója, majd az FVM Természe-
ti Erõforrások Fõosztályának vezetõje
volt. Ezt követõen az ENSZ New York-i
székhelyén, az Erdészeti Fórum Titkársá-
gán töltött be felelõs pozíciót, majd on-
nan került jelenlegi beosztásába.

Az elõadó bevezetõjében emlékezte-
tett az ENSZ 1992-ben Rio de Janeiró-
ban megrendezett Környezet és Fejlõ-
dés Világkonferenciájára (Föld csúcs),
ahol megszületett a Biológiai Sokféle-
ség Egyezmény, az Éghajlatváltozási
Keretegyezmény, valamint elfogadták a
sivatagosodás elleni küzdelemmel fog-
lalkozó nemzetközi megállapodás ki-
dolgozásának szükségességét. Ezek kö-
zös alapelveit a „Riói Nyilatkozatban”
rögzítették.

A fenntartható és tartamos erdõgaz-
dálkodás alapelveirõl nem született
megállapodás, csupán szándéknyilat-
kozatot írtak alá a résztvevõk. Kinyilvá-
nították, hogy az erdõvagyonnal, az er-
dõterülettel fenntartható módon kell
gazdálkodni. 

Ahogy Csóka Péter fogalmazott, „a
szakmát nem töltötte el boldogság”,
hogy nem született megállapodás. A fo-
lyamat lassan haladt elõre, az ENSZ
Fenntartható Fejlõdés Bizottsága 1995-
ben létrehozta az Erdészeti Panelt.
1997-ben pedig létrejött a Nemzetközi
Erdészeti Fórum. Ezen több mint 270 ja-

vaslatot regisztráltak, de számos nyitott
ügy maradt továbbra is.

A legfõbb kérdés pedig változat-
lanul: Hogyan tovább? Milyen intézmé-
nyi feltételekkel, milyen jogszabályi
háttérrel és finanszírozással szülessen a
megállapodás? A feladat megoldásához
sok nemzetközi áttekintéssel és tapasz-
talatokkal rendelkezõ szakember kell. 

A résztvevõ 192 országból verbuvá-
lódott szakemberek nemzetközi közös-
ségében számos kérdésben volt tanács-
talanság. Végül a hajnalig tartó megbe-
szélésen és vitán megszületett a döntés,
önálló erdészeti fórum kell. Így szüle-
tett meg az ENSZ Erdészeti Fórum, a
fenntartható erdõgazdálkodás jegyé-
ben. A feladat konkrét volt, 2005-ig ki-
dolgozni egy erdészeti egyezményt, a
finanszírozási kérdésekkel együtt.

2005 a kétségek éve volt a nemzetkö-
zi erdészetpolitika történetében, ugyan-
is nem született meg az egyezmény. Azt
a megállapítást fogadták el, hogy a fi-
nanszírozáshoz globális pénzalap létre-

hozása szükségeltetik. A miniszteri érte-
kezlet sem tudott zárónyilatkozatot elfo-
gadni. Nem sok vigaszt jelent, de meg
kell jegyezni, hogy más fórumok – pél-
dául a Fenntartható Fejlõdés Fóruma –
sem tudtak megegyezésre jutni.

Egyetlen kézzel fogható eredmény,
hogy a fórum 2006. évi folytatásáról
döntöttek. Ezen napirendre került a fó-
rum feladatainak bõvítése és négy glo-
bális erdészeti cél megfogalmazása.

2007 végre a siker éve volt: az ENSZ
közgyûlés elfogadta, hogy létre kell
hozni egy erdészeti megállapodást. Az
emlékezetes Bali Klímakonferencián
akciótervet fogadtak el. Ez egy olyan
megállapodás, amelyik nem rendelke-
zik joghatással, csupán önkéntes köte-
lezettségvállalással jár. Az egyes aláíró
országokat semmi nem akadályozza
meg a cselekvésükben. A legfontosabb
a meglévõ politikai szándék. A megálla-
podásnak ez volt az egyik legfontosabb
célja, hogy erõsítse a politikai elkötele-
zettséget, valamint az erdõk hozzájáru-
lásának növelése a millenniumi célok-
hoz. 

A globális erdészeti célok:
– az erdõvagyon-csökkenés megállí-

tása és visszafordítása,
– az erdõk gazdasági szerepének nö-

vekedése a megélhetés terén,
– a védett erdõk, természetvédelmi

területek fenntartása,
– a támogatáscsökkentés megállítása.
Az elõadó leszögezte, az erdõterület

elsõsorban a földhasználat jövedelme-
zõségi viszonyai miatt csökken, nem az
illegális fakitermelés miatt. 

A megállapodás 25 nemzeti és 19
nemzetközi célt tartalmaz. Többek kö-
zött a nemzeti erdõprogramok elkészí-
tését, az irányítás és a jogérvényesítés
rögzítését, a nemzetközi kereskedelem
szabályozását, a finanszírozást, az
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együttmûködés és az érdekcsoportok
leírását, a tudomány és kutatás szerepé-
nek megfogalmazását, a kritériumrend-
szert és a mérést. 

Melyek a legnagyobb kihívások?
Az erdõ (és az esetenkénti túl-) haszná-
lata létkérdés. Ugyanakkor az erdõ hasz-
nai és javai nem minden esetben mérhe-
tõek (piaci hiba) és nem mind ismertek.
A gyógyszeripar például körülbelül 5
milliárd dollárt profitál az erdõkbõl. 

Ezzel együtt a fenntartható erdõgaz-
dálkodás támogatást igényel. Például a
legégetõbb problémákra jut a legkeve-
sebb figyelem, többek között a kis szi-
getekre, Afrikára. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy a támogatásoknak is piacuk van.
Fontos akadály az interdiszciplináris
gondolkodás hiánya, amelyet jól szem-
léltet a pálmaolaj-termelés. Borneó szige-
tén az erdõk egy része eltûnt az olajpál-
ma-ültetvények miatt, holott ez így na-
gyobb kárt okoz, mint a realizált haszon. 

Mit hozhat a jövõ évi riói csúcs?
A tanácskozás fõ témája a zöld gazda-
ság szerepe a fenntartható fejlõdésben.
Az elõadó emlékeztetett, hogy ez egy ti-
pikusan európai fogalom, hisz’ egy né-

met szerzõ már 300 évvel ezelõtt leírta.
Fel kell hívni a figyelmet, hogy az erdé-
szet a legzöldebb gazdaság, a fenntart-
ható erdõgazdálkodás.

Az Erdõk Nemzetközi Éve 
hozadéka

2006-ban Horvátország kezdeményezte
az ENSZ-ben az Erdõk Nemzetközi Éve
gondolatát, az õ érdemük, hogy sikerült
keresztülvinni a bürokratikus útvesztõ-
kön és az ellenérdekeltekkel szemben.
Fõként a fejlett világ fogadta kétkedés-
sel és ellenérzésekkel az ötletet. 

A Biodiverzitás Éve után jó alkalom a
figyelem felhívása az erdõkre. Csóka
Péter emlékeztetett, hogy a Biodiverzi-
tás Éve elnyerte a legjobban menedzselt
program címet. 

Az év 12 hónapjára 25 témát osztot-
tak el a szervezõk. Áprilisban például
az erdõk és az egészség volt a közép-
pontban, de szerepel az erdõk és meg-
élhetés, a fa újrafelfedezése, mint kulcs
a fenntartható fejlõdéshez. Németor-
szágban az erdõ és a zöldgazdaság té-
máját tárgyalják, a Bonni Erdészeti Na-
pok alkalmával kiállítást rendeznek az
erdei termékekbõl.

Az Erdõk Nemzetközi Éve kommuni-
kációs eszköztárát felvillantva: a megfo-

galmazott üzenetek, a kapcsolatépítés, fil-
mek, poszterek, fotók, logó, kiadványok. 

Az Erdõk Nemzetközi Éve szlogenje:
Ünnepeljük az erdõt minden nap! 

A világon az év 45 napja jeles nap-
ként kapcsolódik az erdõhöz. 

A FAO szakmai lapja, az Unasylva ez
évi elsõ száma (amint arról korábban be-
számoltunk) errõl szól. Bemutat például
egy Fülöp szigeteki sokezres esküvõt,
ahol minden pár elültetett egy fát. Más-
hol az erdõben koncertet, színházi elõ-
adást rendeznek. Rómában a Föld Napja
alkalmából heavy metal koncert lesz. 

A szervezõk együttmûködést valósí-
tanak meg a globális ipar és közlekedés
szereplõivel is. New Yorkban nagysza-
bású zárórendezvény lesz.

Erdészeti világnap
Az Erdõk Nemzetközi Napja 1971 óta
március 21-én van. (Ez valószínûleg
azért nem nyerhetett hazánkban létjo-
gosultságot, mert az elõzõ rendszer
egyik legfontosabb állami ünnepe kö-
tõdött ugyanehhez a dátumhoz – Z.Z.)
Ennek globális bevezetését a FAO COFO
tárgyalja és az ENSZ közgyûlése elé vi-
szik. Ezt elõreláthatólag komoly lobbi-
zás elõzi majd meg. 

Zétényi Zoltán, fotó: Pápai Gábor 

OEE ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
Az erdõgazdálkodásban dolgozók, erdészeti nyugdíjasok és családtagjaik támogatására

A felhívás célja: A rászorulók támogatása, családsegítés, idõskorúak gondozása.
Támogatásra jogosult: Az erdõgazdálkodás területén dolgozók és családtagjaik, az erdészeti nyugdíjasok. Családtagnak minõsül a feleség, (özvegy) és a gyer-
mekek (18 éves korig). Feltétel: legalább 5 éves, e területen végzett, igazolt munkaviszony. Az OEE tagság nem feltétel.

Támogatás igényelhetõ: 
· Elhunyt erdészek és erdészeti dolgozók gyermekeinek megsegítése, esélyegyenlõségük megteremtése anyagi helyzetük javítása érdekében.
· Nehéz anyagi körülmények között élõ erdészek és családjuk helyzetének javításához.
· Idõskorú, nyugdíjas erdészek szociális helyzetének javításához.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
· A pályázatokat augusztus 31-ig (2 példányban) kell benyújtani (a szükséges mellékletekkel együtt) az OEE Erdészcsillag Alapítvány 1021. Budakeszi út

91. címre.
· A pályázatot beadhatja a jogosult, illetve egyesületi helyi csoport vagy szakosztály, illetve munkahelyi közösség is a kedvezményezett megjelölésével, amen-

nyiben a rászorultság körülményeit és a szükséges adatokat ismeri (adatlap).
· A beadott pályázathoz mellékelni kell: a kitöltött „Adatlap”-ot (1.sz. melléklet), az Országos Erdészeti Egyesület Helyi Csoport titkárának véleményével.
· Az Adatlap információin kívül, röviden indokolni kell a rászorultság körülményeit.

A pályázat elbírálásának rendje és az elbírálás fõbb szempontjai:
· A pályázat évente egy alkalommal kerül kiírásra.
· A pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma szeptember 30-ig elbírálja és döntésérõl értesíti a pályázókat, valamint az OEE illetékes helyi csoportját.

A kuratórium a pályázatok elbírálása során az alábbi szempontokat vizsgálja:
· A közös háztartásban élõk egy fõre esõ havi jövedelme és a mindenkori minimálbér viszonya,
· a kérelmezõ egészségi állapota, betegállományának hossza, kórházi kezelése, esetleges balesete, leszázalékolása, esetleg haláleset stb.
· a család összjövedelmét, illetve kiadásait befolyásoló lényeges változások,
· eltartottak, gyermekek száma,
· árvaság,
· az igény gyakorisága,
· helyi csoport véleménye.

A segély alsó és felsõ határértékét a rendelkezésre álló szabályozás és keretek ismeretében a kuratórium határozza meg, melyet az indokok súlyossága és az
igénylõk száma befolyásol.

/: Gémesi József :/
a kuratórium elnöke




