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A Zalaegerszegi Városi Sportcsarnok
elõtti téren gyülekezett az erdészek
több mint félezer fõs serege. Mint ilyen-
kor mindig, a találkozás öröme, az újra
együttlét sajátos izgalma volt érezhetõ.

Varga Attila, a Helyi Csoport titkára lé-
pett a mikrofonhoz és felolvasta a
köztársasági elnök levelét, majd felkon-
ferálta a megnyitó szónokait. 

Elsõként Rosta Gyula, a vendéglá-
tó erdõgazdaság vezérigazgatója szólt. 

Kedves Vendégeink!
Nagy szeretettel és erdészüdvözlettel

köszöntöm mindazokat, akik meghívá-
sunkat elfogadva eljöttek Zalába, az
Országos Erdészeti Egyesület 142. Ván-
dorgyûlésére. 

Jeles év az idei szakmánk számára,
hiszen egyesületünk most ünnepli fenn-
állásának 160. évfordulóját. 2011-et,
az ENSZ az Erdõk Nemzetközi Évévé
nyilvánította. A Parlament által elfoga-
dott új Alkotmányba pedig bekerült az
erdõ, mint az állam és egyén által vé-
dendõ nemzeti örökség fogalma.

Ezek az események ránk irányítják a
figyelmet, amit jól kihasználva javítha-
tunk szakmánk presztízsén. Sajnos ezt a
munkát jelentõs ellenszélben kell végez-
nünk, mert manapság aki erdõgazdálko-
dóként – legyen az állami vagy magán –
a kivágott fából kíván megélni, ritkán ke-
rül pozitív hõsként az újságok címlapjá-
ra. Szomorú, hogy a tervszerûen, és a ha-
tóságok által jóváhagyottan végrehajtott
fakitermeléseket a közvélekedés összemos-
sa az illegális erdõirtással, az erdõ védel-
me pedig egyet jelent az elveszett õzgida
megmentésével, a favágó elzavarásával.

Szerencsére a vidéken élõk munkán-
kat másként ítélik meg. Különösen így
van ez Zalában, hiszen itt az erdõgaz-
dálkodásnak és a fûrésziparnak törté-
nelmi hagyományai vannak. A zalai
ember életében az erdõ és a belõle szár-

mazó haszonvétel mindig meghatározó
volt. Napjainkban az elnéptelenedõ
apró falvakban gyakran az erdészet az
egyetlen munkalehetõség. Cégünk me-
gyeszerte közel kétezer embernek ad
munkát, hozzájárulva családjuk meg-
élhetésének biztosításához. Ezt a felelõs-
ségünket ajánlom a véleményformálók
figyelmébe, kérve õket, hogy tevékenysé-
günkrõl reális képet festve mutassák be
a társadalom számára, hogy nem
mondhatunk le az erdõ által fenntart-
hatóan megtermelhetõ javakról.

A ZALAERDÕ Zrt. legutóbb tizenhá-
rom éve rendezett vándorgyûlést. Ilyen-

Az Országos Erdészeti Egyesület
142. Vándorgyûlése – Zalaegerszeg

2011. június 17–18.
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kor kézenfekvõ a kérdés, mi és hogyan
változott azóta, javultak vagy éppen rom-
lottak a gazdálkodás feltételei, miként
alakult a törvényi háttér, milyen jogos
igények merültek fel az erdõvel szemben,
a társadalom részérõl. Szakmai prog-
ramjaink témaválasztásakor ezekre a
kérdésekre kívántunk válaszokat adni,
melyek reményeink szerint, a hozzánk el-
látogatók érdeklõdését is felkeltette.

Az eltelt tizenhárom év emberi lépték-
ben sem túl hosszú idõ, nem beszélve az
erdei ökoszisztémáról. A gyors változá-
sok azonban bennünket sem kerültek el,
legyenek azok jók vagy rosszak. 

Ennek demonstrálására álljon itt két
adat: 

A ZALAERDÕ Zrt. véghasználati fa-
tömegét 13 éve még 2/3-ad részben tar-
vágások, 1/3-ad részben felújítóvágá-
sok adták, mára ez az arány megfor-
dult. A nagyvadlelövési tervszám 1998-
ban 2500 db, 2011-ben pedig 6200 db.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a ve-
lünk szemben támasztott elvárások a
jövõben is fokozódnak, elhallgatnunk
azonban nem szabad, hogy az erdõ-
gazdálkodónak megélni még nagyon
sokáig csak a kitermelt fából lehet.

Kedves Vendégek! Tisztelt Kollégák!
A mai kirándulások során találkozni

fogtok munkatársaimmal, akik izga-
lommal teli, nagy lelkesedéssel készültek
a programok vezetésére, munkájuk,
eredményeik bemutatására. Kérlek Ben-
neteket, osztozzatok örömükben, értsé-
tek meg problémáikat. Gyönyörködjetek
a csodálatos zalai tájban, ahol nagy élõ-
fakészletû, kiváló minõségû állomá-
nyokban járhattok. Bepillantást nyer-
hettek a szorgalmas, portáját mindig
rendben tartó zalai ember életébe.

Utatok emlékét minden helyszínen
õrizni fogja egy elültetett tiszafa, a
2011-es év fája.

Kívánok a mai napra jó hangulatot,
barátságban lefolytatott szakmai vitát,
a baráti találkozón jó szórakozást!

A vezérigazgató üdvözlõ szavai
után Kardeván Endre államtitkár
lépett a mikrofonhoz.

Tisztelt Vándorgyûlés! Tisztelt Elnök Úr!
Tisztelt Erdésztársadalom!

A Vidékfejlesztési Minisztérium veze-
tõsége és a magam nevében is meg sze-
retném köszönni megtisztelõ meghívá-
sukat a magyar erdésztársadalom eme
jeles eseményére, az Országos Erdészeti
Egyesület 142. Vándorgyûlésére. Külön
örömömre szolgál, hogy a rendezvény-
nek ezúttal immár az én szûkebb ha-
zámnak is minõsülõ zalai erdõk adnak

otthont. Ahogy a közelmúltban elhunyt
kollégájuk, a zalai erdõk szerelmese,
Hajdú Tibor mondaná, itt vagyunk Za-
lában, az Isten hónaljában. Emlékét,
szellemiségét és az erdõk szeretetét hir-
deti a szentgyörgyvölgyi erdõben ma
délután felállítandó kopjafa.

A magyar erdõk az ország egyedül-
álló természeti értékei között is kima-
gasló jelentõségûek. Ezekben az erdõk-
ben gazdálkodni a XXI. századi társa-
dalmi elvárásoknak is megfelelve nagy

felelõsség, sikeresen gazdálkodni pedig
valódi érdem.

Elmondhatom, hogy Önök a dolgos
hétköznapok során ezzel a mércével
mérve is sikeresek, így az ünnepeik al-
kalmával emelt fõvel állhatnak önma-
guk és a társadalom elõtt, hiszen az ér-
dem az Önöké.

A gazdasági-, védelmi- és közjóléti
funkciókat egyaránt kiszolgáló erdõ-
gazdálkodás a készülõ Nemzeti Vidék-
fejlesztési Stratégiának is az egyik fon-
tos sarokköve.

A vidék fejlesztését a munkahelyek
növelésével, a természeti erõforrásokkal
való felelõs és fenntartható erdõgazdál-
kodással, a természeti értékek megõrzé-
sével kell megvalósítani. Az erdõ szere-
pe ezen felül az energiaellátás bizton-
sága, és a klímavédelem terén is
kulcsfontosságú.

Ezek az új évszázad szakmai kihí-
vásai, amelyek egyben nemzetbiztonsá-
gi jelentõségû, stratégiai feladatokká is
váltak.

Mindezeknek a kihívásoknak az ed-
digieknél is nehezebb feltételek között
kell megfelelnünk. Gondoljunk csak a
világgazdasági folyamatokra, a termé-
szeti erõforrások egyre gyorsuló ütemû
kimerülésére, terhelésére, valamint a
klímaváltozásra, ami az éghajlati szél-
sõségek rendkívüli erõsödését hozza
magával.

A nehézségek ellenére a hazai erdõk
területe növekszik, természeti állapota
javul, emellett pedig az erdõgazdálko-
dás a vidéki foglalkoztatás terén betöl-
tött évszázados jelentõségét is megtar-
totta.

Annak érdekében, hogy ez továbbra
is így maradjon, sõt fejlõdjön, a kor-
mánynak és a minisztériumnak is so-

Zala-Egerszeg, magyar város, Zala vgyében, s fõ helye e megyének, saját postahi-
vatallal, a Zala vize mellett, Budához 24 mfdnyire, kies termékeny vidéken. Haj-
dan hires város volt, s kõfallal volt bekeritve; mostan pedig ékességére szolgálnak
a roppant vármegyeház, a kath. kéttornyu templom. Lakja 4000 lakos, kik 500 hé-
bert kivéve r. katholikusok, s fõleg gazdászatból, aztán mesterségekbõl táplálják
magukat. Tágas határának egy része homokos ugyan, de termékeny; szõlõhegye jó
asztali bort ad; nagy erdeje pedig fõleg tölgyes. Van itt synagóga, kórház, gyógy-
szertár, és 9 országos-vásárt tart. Bírja a szombathelyi püspök. (Fényes Elek:
Geographiai szótár, 1851.)
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kat kell tennie. Az elmúlt idõszak ese-
ményei között több említésre méltó elõ-
relépésrõl számolhatok be. Az uniós tá-
mogatási forrásoknak az erdészeti ága-
zatban való hatékonyabb kihasználása
érdekében több intézkedést is tettünk.

A mezõgazdasági területek elsõ er-
dõtelepítése, az erdõ környezetvédelmi
kifizetések, a nem termelõ beruházá-
sok, valamint az erdészeti potenciál
helyreállítása támogatási jogcímek ese-
tében az egységáremeléshez, az igény-
lések egyszerûsítéséhez az Európai Bi-
zottságtól kértünk, és részben már kap-
tunk is engedélyt.

A Bizottság hozzájárulását kértük
ahhoz is, hogy a Natura 2000 erdõk-
ben folytatott gazdálkodáshoz kapcso-
lódóan kompenzációs támogatást fizet-
hessünk a magán erdõgazdálkodók ré-
szére. A minisztérium határozottan el-
kötelezett amellett, hogy az erdõk gaz-
dasági értéknövelése keretében a fiatal
erdõk állománynevelési tevékenységé-
nek támogatását is mielõbb lehetõvé
tegye.

Biztató a jövõre nézve az is, hogy az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram Monitoring Bizottságán belül egy
erdészeti albizottság alakult. Az albi-
zottság tevékenységének célja, hogy
megvizsgálja az erdészeti támogatási
intézkedések mûködésének sajátságait,
feltárja azokat az okokat, amelyek a je-
lenlegi, elég alacsony uniós forrásfel-
használást eredményezték, és megfelelõ
javaslatokat dolgozzon ki ennek javítá-
sára.

Itt kell azonban felhívnom a figyel-
met arra, hogy az uniós erdészeti veze-
tõk visegrádi találkozóján az Európai
Bizottság képviselõjének elõadásából
megbizonyosodhattunk arról, nagyon
hasonló a helyzet a tagországok többsé-

gében is, sõt egyes intézkedések eseté-
ben hazánk kifejezetten jól teljesített.
Ez azonban nem ad okot elégedettség-
re, mert arra kell törekednünk, hogy a
magyar erdõgazdálkodás a még hátra-
lévõ idõben a rendelkezésre álló uniós
forrásokat lehetõség szerint teljes körû-
en felhasználja.

Az elmúlt hónapok további említésre
érdemes eseménye, hogy az új erdõtör-
vény által intézményesített erdõtervren-
delet elsõ alkalommal történõ elõkészí-
tése keretében hosszú és alapos szak-
mai egyeztetésekre került sor az ágaza-
ti vezetés, a természetvédelem, az erdé-
szeti igazgatás, az erdõgazdálkodók és
a társadalmi szervezetek között.

Az egyeztetések célja az volt, hogy az
erdõgazdálkodással kapcsolatban meg-
fogalmazott társadalmi elvárások a gaz-
dasági szempontokkal megfelelõ egyen-
súlyt teremtve jelenjenek meg a körzeti
erdõtervekben. Az eredményeket tekint-
ve kijelenthetjük, hogy az újonnan szü-
letõ körzeti erdõtervek is alkalmasak

lesznek ezen szempontok integrált meg-
jelenítésére, ami elõrevetíti azt is, hogy
az erdõgazdálkodás pedig alkalmas
ugyanezen szempontok megfelelõ érvé-
nyesítésére a gyakorlatban.

Engedjék meg, hogy néhány gondo-
lat erejéig kitérjek az erdõkhöz és az er-
dõgazdálkodáshoz valamilyen módon
kapcsolódó, aktuális, nemzetközi ese-
ményekre is. Szûkebb pátriánkban, az
Európai Unióban ugyanis jelenleg szá-
mos olyan folyamat zajlik, amelyek
közvetlenül vagy közvetve érintik az
ágazatot, és amelyekben az unió soros
elnöki tisztét betöltve jelentõs eredmé-
nyeket is elértünk.

Az Európai Unió alapszerzõdéseiben
nem szerepel az erdõgazdálkodás. Ilyen
értelemben az Uniónak nincs közös er-
dészeti politikája. Ennek ellenére több
mint ötven olyan uniós rendelet vagy
irányelv van érvényben, melyeknek
vannak erdészeti vonatkozásai, vagy
közvetlenül az erõgazdálkodás egyes te-
rületeit szabályozzák. Az Unió tehát a
közös erdészeti politika megléte nélkül is
szabályozza, támogatja az ágazatot.

A Közös Agrárpolitika a vidékfejlesz-
tési intézkedéseken keresztül az ágazat
legjelentõsebb támogatási forrása. Az
Európai Bizottság javaslata alapján a
magyar elnökség keretében, március-
ban kerültek elfogadásra a Közös Ag-
rárpolitika jövõbeni irányait is megha-
tározó stratégiai elképzelések.

A jövõben kiemelt figyelmet kell
majd szentelni a fenntartható, produk-
tív és versenyképes termelésnek, sokkal
körültekintõbben kell gazdálkodni a
természeti erõforrásokkal, a klímavál-
tozásra az eddigieknél is nagyobb fi-
gyelmet kell fordítani, mindemellett pe-
dig biztosítani kell a kiegyensúlyozot-
tabb területi fejlesztést.
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Ismereteink szerint az erdészeti tá-
mogatások köre nem szûkül, egyes te-
rületeken azok bõvülése is várható, így
remélhetõ, hogy az erdõgazdálkodás
2013 után is a vidékfejlesztés meghatá-
rozó része lesz.

A bioenergia stratégia keretében a
megújítható energiaforrások közt ha-
zánkban eddig is kiemelkedõ jelentõsé-
gû energetikai célú fafelhasználás je-
lentõsége tovább fog növekedni. Ezzel
összefüggésben növelni kell a fa-alapú
tüzelés, energiatermelés hatékonyságát.

A gazdasági ésszerûség, továbbá klí-
mavédelmi megfontolások alapján
emellett továbbra is elõnyben kell része-
síteni a szén-dioxid tartós lekötését biz-

tosító, feldolgozott fatermékek elõállítá-
sát, propagálni kell azok felhasználá-
sának növelését.

Az Európai Unió szén-dioxid-kvóta
kereskedelmi rendszere várhatóan ki-
terjesztésre kerül az erdõk szénmegkötõ
képességére is. Ennek a piacképessé téte-
le megalapozhatja azt, hogy az erdõk
által megkötött szén-dioxidból szárma-
zó bevételekbõl az erdészeti ágazat is
részesüljön.

Meg kell még említenem a május 3-
án kiadott biodiverzitás stratégiát, mely
kitûzi a 2020-as célokat és meghatároz-
za az elérésüket biztosító akciókat.

Az erdészeti ágazat esetében a stra-
tégiában megfogalmazott legfontosabb
elvárásnak, az erdõk egységes elvek
mentén kidolgozott erdõgazdálkodási
tervek szerinti hasznosításának Ma-
gyarország már régen eleget tett, az er-
dõtervek biztosítják a megfelelést.

További elõnyünk, hogy a hazai er-
dõgazdálkodásban egyre nagyobb teret
kapnak a természetközeli gazdálkodási
eljárások, ami mutatja, hogy az erdé-
szek nem csak elkötelezet hívei, de gya-
korlati megvalósítói is a biodiverzitás
védelmének.

Nemzeti kezdeményezésre elindult
az 1996-ban elfogadott Erdészeti Stra-
tégia felülvizsgálata, mely lehetõséget
ad a tagállamok számára a közös célok
újrafogalmazására, a prioritások átér-
tékelésére, az ágazatok közötti kapcso-
latok, a nemzeti és uniós kompetenciák
újragondolására. Erre többek között
annak a felismerésnek a jegyében kerül
sor, hogy az uniós politikával rendelke-
zõ ágazatokkal hatékonyan csak a ha-
sonló szinten elfogadott szabályozással
rendelkezõ szakterületek tudnak kom-
munikálni, õk tudják csak érdekeiket
hatékonyan érvényesíteni.

Az új stratégia várhatóan meghatá-
rozó hatással lesz az Európai Unió er-
dészeti támogatási politikájára a követ-
kezõ hétéves, 2014-tõl 2020-ig tartó
pénzügyi idõszakban.

Az erdõgazdálkodók számára in-
kább csak médiahír, hogy 2011 elsõ félé-
vében Magyarország tölti be az Európai
Unió Tanácsának elnöki pozícióját. Ami
a külsõ szemlélõnek újsághír, az a kor-
mányzat és a minisztérium számára
szervezetet és embert próbáló feladat.

Az elnökséggel járó tennivalók soka-
ságára most nem térek ki, azonban az
elnökségi idõszak erdészetet is érintõ
eseményeirõl érdemes pár szót szólni. A
Tanács Erdészeti munkacsoportjában –
számos egyéb téma mellett – két ki-
emelt, az Európai Unió képviseletének
ellátásával is járó feladatunk volt:

Az ENSZ Erdészeti Fórum (UNFF) 9.
ülésén, New Yorkban a januári kéthetes
tárgyalássorozat eredményeként sike-
rült az EU tagállamok elvárásainak
megfelelõ határozatokat elfogadni. A
Fórum miniszteri nyilatkozata a fenn-
tartható erdõgazdálkodás jelentõségét,
az abban rejlõ lehetõségeket emeli ki,
megfogalmazva az erdészek üzenetét a
2012-ben megtartásra kerülõ Környezet
és Fejlõdés Világkonferencia számára.

Az Európai Erdõk 6. Miniszteri Kon-
ferenciáján, mely a napokban zárult
Oslóban, két határozatot fogadtak el az
erdõgazdálkodásért felelõs miniszterek.
Az Európai Erdõk 2020 határozat a fo-
lyamat kereteinek további megerõsítése
mellett a középtávú célokat és prioritá-
sokat is rögzíti. Korszakos jelentõségû
ugyanakkor a második határozat,
melyben a miniszterek megállapodtak
egy joghatással rendelkezõ európai er-
dészeti egyezmény tárgyalásainak
megindításáról. A döntés minõségileg
magasabb szintre emelheti az 1990-
ben Strasbourgban indult, eddig ön-
kéntes folyamatot, ami az erdõ, az er-
dõgazdálkodás elismertségének, ver-

senyképességének növelését segítheti elõ
a jövõben.

Kötetlenebb, de szintén fontos ese-
ménynek számított az Európai Unió er-
dészeti igazgatóinak visegrádi találko-
zója, melyet a Pilisi Parkerdõgazdaság
Zrt. közremûködésével rendeztünk.

A találkozó résztvevõi bepillantást
nyerhettek a hazai erdõgazdálkodás,
kultúra és gasztronómia rejtelmeibe.

Összességében elmondható – és ezt
elsõsorban a tagállamok képviselõinek
a véleményére alapozzuk –, hogy a ma-
gyar elnökség erdészeti ügyekben szak-
szerû, konszenzusteremtõ és sikeres
munkát végzett. Ebben az elismerésben
nézetem szerint minden hazai erdész
osztozhat, mivel ehhez a sikerhez a
szakma szellemisége és a szakma irán-
ti elkötelezettség adta a szilárd alapot.

Végül visszatérve a mai napi jeles ese-
ményhez, azt kívánom, hogy a Vándor-
gyûlés a formális feladatok ellátása mel-
lett szolgálja a kikapcsolódást, új szak-
mai ismeretek megszerzését és a baráti
összetartozás erõsítését! A Vándorgyûlést
követõ hétköznapokra pedig kívánok
Önöknek erõt, kitartást és jó egészséget!

Zalaegerszeg város polgármeste-
re, Gyutai Csaba rövidebbre fogta a
szót. Meleg szavakkal köszöntötte az
erdészeket, és mint mondotta, egy kicsit
õ is erdésznek érzi magát, hiszen nap
mint nap kézzelfogható közelségben ér-
zi az erdõt, az erdõ kincseit. Télen az oly
sok otthonnak meleget adó tûzifát, a ta-
vaszi erdõjárás friss levegõjét, nyáron és
õsszel a gombagyûjtés és a vadászatok
izgalmát. Külön köszönetet mondott az
erdészeknek a nem kis anyagi áldoza-
tok árán létesített beruházásokért. 

A délutáni szakmai programok-
hoz hasznos idõtöltést kívánt.




