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Szinte kizárólag csak a szakmát képvise-
lõk részvételével került sor az Erdõk
Nemzetközi Éve hazai záróeseményére.
A rendezvény mottója: „Többcélú erdõ-
gazdálkodás a vidékfejlesztés és a termé-
szet védelmének szolgálatában”. A ren-
dezvényen került átadásra a „Kétmillio-
modik hektár magyar erdõ emlékérem”
és a „Szakszerû erdõgazdálkodásért díj”.

A résztvevõket a házigazda dr. Faze-
kas Sándor miniszter nevében dr. Karde-
ván Endre államtitkár köszöntötte. Üd-

vözlõ beszédében kiemelte, hogy a tárca
nagy fontosságot tulajdonít az erdõgaz-
dálkodásnak a vidékfejlesztés területén.
Elismerte a magyar erdészek, erdõgaz-
dálkodók eddigi tevékenységét és bizto-
sította a résztvevõket arról, hogy a jövõ-
ben is a lehetõségekhez képest támogat-
ni fogják az ágazat tevékenységét. Az ál-
lamtitkár megismételte a vidékfejlesztési
miniszter által a Tudomány Ünnepén egy
hónapja mondottakat, miszerint az erdõ
a magyar vidék meghatározó eleme, az
erdõgazdálkodás pedig a jövõ vidékfej-
lesztésének egyik kitörési pontja lehet. 

Vajai László fõosztályvezetõ az oslói
Erdészeti Konferencia eredményeinek

oldaláról vezette le mondanivalóját.
Magyarország erdõgazdálkodása az eu-
rópai rendszer része. A feladatok sokré-
tûek és kiemelt figyelmet kell fordítani
az új kihívásokra. A Minisztérium az Eu-
rópai követelményeket ülteti át a kor-
mányszintû végrehajtási intézkedések-
be.

Dr. Seregi János, az állami erdõgaz-
daságokat irányító Magyar Fejlesztési
Bank ügyvezetõ igazgatója beszámolt
az erdõgazdasági cégcsoport irányításá-
val kapcsolatos tevékenység elsõ évé-
rõl. Elmondta, hogy a részvénytársasá-
gok vezetõsége nagyobb önállóságot
kapott. Az MFB a cégek felügyelõ bi-
zottságaiba delegált munkatársai révén
közvetlen kapcsolatban áll a vállalatok
menedzsmentjével. A cégcsoport szint-
jén megvalósuló közös intézkedések,
többek között a közös beszerzések
több száz millió Ft megtakarítást ered-
ményeztek. A közvélemény tájékoztatá-
sára elindították a „Mi erdõnk” lapot,
amelyik a 22 erdõgazdaság közös kiad-
ványa. Az elmúlt évben az állami erdõ-
gazdaságok árbevétele elérte a 78 milli-
árd forintot. Az adózás elõtti eredmény
pedig 1,4 milliárd forintot tett ki. Az
idén a cél a szinten tartás, illetve a mun-
kahelyek megõrzése. Így a cégek elé
nem tûztek ki jelentõs növekedési célt.

Dr. Oravecz Márton, az MgSzH elnö-
ke ismertette a Hivatal munkáját. Beszá-

molt a körzeti erdõtervezés jelentõségé-
rõl és eredményeirõl, az erdõmonito-
ring rendszerek mûködésérõl, az erdé-
szeti szakigazgatás feladatairól. Kiemelt
eseményként szólt az év folyamán 2500
szakembernek tartott szakirányítói to-
vábbképzésekrõl.

A program következõ eseménye az
elismerések átadása volt. A díjak átadá-
sának fényét emelte Szabó Dóra közre-
mûködése, aki a 2011. évi Miss Earth
Hungary cím nyertese, az Országos Er-
dészeti Egyesület Közönségkapcsola-
tok Szakosztályának tagja, a természet-
védelem ügyének jószolgálati nagykö-
vete.

A „Szakszerû Erdõgazdálkodásért”
szakmai díjat az MgSzH az erdészeti
igazgatás szakmai munkáját segítõ, tá-

mogató, illetve a magyar erdõk fenntar-
tása érdekében végzett eredményes te-
vékenység elismeréseként alapította. A
díj a szakmai életpálya értékmutatója,
az erdészeti munkák szakmai irányítá-
sát végzõ azon erdészeti szakszemély-
zet tagjai számára adományozható, akik
közvetlenül vagy közvetve az erdõk
változatosságának megõrzése, az erdõk
fenntartása és felújítása, védelmi és
közjóléti szolgáltatások biztosítása és az
erdõterület bõvítése érdekében fejtet-
ték ki tevékenységüket, és hozzájárult-
ak az erdészeti igazgatási munka szín-
vonalának emeléséhez is. A díjat ez év-
ben Asztalos István erdõmérnök, erdé-
szeti szakirányítónak ítélték oda. A díj
átvétele utáni lehetõséget megragadva
a köszönõ szavak mellett Asztalos Ist-
ván kitért arra is, hogy a magánerdõ-
gazdálkodás legnagyobb akadályozó
tényezõje az MVH gyakorlata a kifizeté-
sek és a fellebbezések elbírálásának te-
rületén. Véleménye szerint az erdõsíté-
sek ütemének csökkenése ennek tud-
ható be. 

A „Kétmilliomodik hektár magyar
erdõ” emlékérmet az Országos Erdésze-
ti Egyesület és az MgSzH Erdészeti Igaz-
gatósága a sajtó azon képviselõi teljesít-
mény elismerésére alapította, akik a
magyar erdõkkel, a magyar erdõgazdál-
kodással kapcsolatos információknak
kellõ teret adnak, és azokat kellõ tárgyi-
lagossággal közvetítik. Az emlékérmet

Évzáró konferencia a VM-ben
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az idei évben Vereb István újságíró kap-
ta. Vereb István 1994 óta dolgozik a ha-
zai médiában. Munkája során az erdõ és
erdõgazdálkodás kitüntetõ figyelmet
kapott. 2006 óta foglalkozik a NYÍRERDÕ
Nyírségi Erdészeti Zrt. kommunikáció-
jával. Koordinálja az erdészeti társaság
kommunikációs tevékenységét, mun-
kájához tartozik az országos és helyi
médiumokkal való kapcsolattartás, ese-
mények médiaszervezése. 2006 óta az
Országos Erdészeti Egyesület Debrece-
ni Helyi Csoportjának, valamint a Kö-
zönségkapcsolatok Szakosztálynak ak-
tív és tevékeny tagja. 

A díjazott köszönõ szavaiban meg-
említette, hogy az erdészeti kommuni-
kációban tapasztalható a fejlõdés. Véle-
ménye szerint nagyon jó hatása van a
Magyar Televízióban az erdõgazdasá-
gokról készült sorozatnak és A mi er-
dõnk magazinnak. Mint mondta, büsz-
ke arra, hogy nem erdészként olyan

nagy múltú szervezet tagja lehet, mint
az Országos Erdészeti Egyesület.

Az elismerések átadása után az OEE
elnöke, Zambó Péter kapott szót. A
2010-ben a Parlamentben tartott Erdé-
szeti Nyílt Napon dr. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes felkérte az Egye-
sületet, hogy készítse el az Ország erdé-
szeti stratégiájának javaslatát. Elnökünk
a munka végrehajtására létrejött bizott-
ság által elkészített anyagról tartott elõ-
adást. 

A javaslat ismerteti a jelenlegi hely-
zetet, az erdõk többcélú és kiemelt sze-
repét. A megfogalmazott stratégiai fela-
datokban többek között szerepel:

– az egységes állami erdõvagyon- és
természetkezelõ szervezet kialakítása a
Magyar Fejlesztési Bank vagyonába so-
rolt természetkezelõ erdõgazdaságok
bázisán;

– a végleges erdõvagyon-kezelõi
szerzõdések megkötése;

– a szakigazgatási feladatok össze-
hangolásának és ésszerûsítésének kere-
tében a szabályozók átalakításával
egyidejûleg az egységes erdészeti, ter-
mészetvédelmi és vadászati szakigazga-
tás kialakítása;

– az Erdõtörvény, a Vadászati törvény,
a Természetvédelmi törvény és végrehaj-
tási rendeleteik összehangolt felülvizsgá-
lata azért, hogy ezek a jogszabályoknak
megteremtsék az erdõ, mint természeti
erõforrás fenntartható használatának el-
lentmondásmentes szabályait, szolgálják
a vidéki emberek életlehetõségeinek ja-
vítását, feleslegesen ne szûkítsék haszon-
vételek lehetõségeit és csökkentsék az
adminisztrációs terheket;

– az erdei nagyvadállomány lét-
számának szabályozása a természetkö-
zeli erdõgazdálkodás igényeinek meg-
felelõ keretek között;

– a szakirányú kutatások feltételei-
nek, valamint a vidék fejlõdésében
meghatározó mûszaki és ökológiai szak-
ismereteket közvetítõ oktatás, erdész-
és erdõmérnök-képzés stabil hátteré-
nek megteremtése;

– jogszabály megteremtése a társa-
dalmi szemléletformáláshoz szükséges
forrásokról, a kommunikációt segítõ,
koordináló szervezet felállításáról.

A konferencia záró elõadója Luzsi Jó-
zsef, a Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége elnöke
volt. Beszédében kiemelte a magáner-
dõk jelentõségét, és szerepét az ország
gazdasági életében. Õ is kitért arra, hogy
a jelenlegi szabályozás és az eljárások
módja hátráltatja és megnehezíti a magán-
erdõ-gazdálkodók munkáját. Biztosította
a jelenlevõket arról, hogy a magánerdõ-
gazdálkodók a nehézségek ellenére is
ellátják a rájuk szabott feladatokat. Meg-
említette, hogy a konferencia hallgatósá-
ga csak egy szûk szakmai kört képvisel,
magunk között mondjuk el azt, amit ki-
felé kellene publikálni. 

Szöveg: Gerely Ferenc
Fotó: Pápai Gábor

(folytatás a 13. oldalról)

Másnap a bécsi sajtó harsogva adta
hírül, hogy csapataikat a „magyar ban-
diták” tüzérséggel megerõsítve megtá-
madták… Nem volt ez más, mint az
egyik fõiskolás diák a gazda udvarán a
szüretre készülõ kimosott üres hordóba
fegyverével többször is belelõtt, s a
visszhang olyan erõvel szólt, mint egy
tüzérségi löveg. Ha nincs magyar fegy-
veres ellenállás, akkor szeptember 8-án
Sopron valóban osztrák kézre kerül, és
semmilyen fegyveres ellenállással nem
lehetett volna az oda befészkelõdött
osztrák csapatokat kiverni. Ezért van
olyan nagy jelentõsége az ágfalvi csatá-
nak!...

Az általános gerillaharc ezekben a
napokban az egész nyugati határvidé-
ken kibontakozott, mert Francia Kiss
Mihály (az 1958-ban kivégzett) honvéd-
tiszt ügyességének köszönhetõen a fel-
kelés fegyverhez és lõszerhez jutott, és

Prónay Pál vezetésével heteken át vé-
res csatákban zajlott. A Velencei Egyez-
ményre, – amely a népszavazást lehetõ-
vé tette – kizárólag a magyar fegyveres
ellenállás hatására került sor. 

December 14-én Sopron városa és 8
szomszédos község lakossága döntõ
többséggel megerõsítette, hogy Magyar-
országon akar maradni, annak ellenére,
hogy a lakosság felerészben német volt. 

Az osztrákok csalásról írnak, hogy
Ödenburg, „Burgenland fõvárosa” nem
lett az övék. Sopront az Antant demilita-
rizálta, és bizottsági ellenõrzés alá he-
lyezte. Magyar fegyveres alakulat ekkor
nem lehetett a városban. A soproni bá-
nyász-erdész fõiskolások minden sza-
vazásra jogosult polgárt, ha betegágy-
ban feküdt, hordágyon vitték a szava-
zóhelyiségbe. Ez miért csalás? Humá-
nus és hazafias tett volt. Sopron magyar
maradt

vitéz Hábel György
erdõmérnök




