
Erdészeti Lapok CXLVIII. évf. 12. szám (2013. december)402

Idén nyáron kormányhatározat
(1378/2013. (VI. 27.) Korm. határozat)
rendelkezett az Országos Erdõ Tanács
átalakításáról. Az új szervezet abban a
lényeges pontban különbözik az eddig
az erdõtörvény alapján mûködõ elõdjé-
tõl, hogy már „nemcsak” a vidékfejlesz-
tési miniszter, hanem közvetlenül a
Kormány tanácsadó testülete. A Tanács
mûködésének egyik legfontosabb célja,
hogy a Kormánynak segítséget nyújtson
az erdõgazdálkodást érintõ kérdések
megtárgyalásában. Munkája során véle-
ményezhet, javaslatot tehet, tanácsot
adhat, amivel a jogszabályalkotók szán-
déka szerint kiemelten fontos szerepet
játszik az erdészetpolitikai célok meg-
fogalmazásában, az erdõgazdálkodás,
erdõvédelem, erdészeti igazgatás, erdé-
szeti oktatás és kutatás szakmai és ér-
dekképviseleti szervezeteinek erdészeti
ágazatot érintõ egységes álláspontjának
megformálásában. Fontos a kormány-
határozat azon célkitûzése is, hogy a
Tanács az erdõhöz fûzõdõ érdekek kö-
zötti összhang megteremtése érdeké-
ben munkálkodik.

A Tanácsnak tizenhat tagja lehet, aki-
ket legfeljebb három évre a vidékfej-
lesztési miniszter nevez ki. Az õsszel fel-
állt testület tagjainak mandátuma így
2013. október 28-tól visszavonásig vagy
2016. október 28-ig szól. A kormányha-
tározat alapján a Tanácsban egyenlõ
arányban vesznek részt az államigazga-

tás, az erdõtulajdonosi és gazdálkodói
réteg és a szakmai civil szervezetek, az
erdészeti kutatás, valamint a természet-
védelmi, turisztikai civil szervezetek
képviselõi. Az új rendelkezés szerinti
Tanács megalakulásakor a miniszter élt
a lehetõséggel, és a legszélesebb kör-
ben, tizenhat szervezet képviselõit kér-
te fel a Tanács munkájában való részvé-
telre. Jelenleg az Országos Erdõ Tanács
összetétele a következõ: E-misszió Ter-
mészet- és Környezetvédelmi Egyesület,
Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Er-
dészeti Tudományos Intézet, FAGOSZ,
Kerekerdõ Alapítvány, Magán Erdõtu-
lajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége, Magyar Madártani Egyesü-
let, Magyar Tudományos Akadémia,
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, Nemzet-
gazdasági Minisztérium, Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem, Országos Erdé-
szeti Egyesület, Pro Silva Hungária
Egyesület, a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um erdészeti igazgatási részlege, a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium természet-
védelmi igazgatási részlege, WWF Ma-
gyarország.

A Tanács tagjai a 2013. november 6-i
alakuló ülésen Zambó Pétert, Egyesü-
letünk elnökét választották meg el-
nöknek. 

A Tanács ülései csak abban az eset-
ben nyilvánosak, ha errõl a Tanács kü-
lön dönt, de az üléseken meghívottak
tanácskozási joggal részt vehetnek. A
kormányhatározatban szereplõ felada-
tok között fontos pont, hogy a Tanács
munkájáról tájékoztatja a közvéle-
ményt, így várható, hogy a jövõben az

eddiginél több információt kap ágaza-
tunk e fontos szervezet mûködésérõl.

Mindezek mellett a Tanács maga ha-
tározza meg ügyrendjét. A kormányha-
tározat legalább évi egy alkalommal ír
elõ kötelezõ ülést, de az elnök döntése,
vagy a tagjainak kezdeményezése alap-
ján ennél gyakrabban is ülésezhet a Ta-
nács. A titkársági feladatokat a Vidékfej-
lesztési Minisztérium látja el. Õk küldik
ki az elnök által jóváhagyott napiren-
det, és állítják össze az ülésrõl készített
emlékeztetõt. A Tanács egyszerû szó-
többségi szavazással hoz határozatot. 

Az Országos Erdõ Tanács – megfele-
lõen elõkészített mûködés esetén – igen
fontos szereplõjévé válhat az ágazati
politikának. Súlyát tovább növelheti, ha
sikerül rendszeres munkakapcsolatot
kialakítania az ágazatunkat érintõ egyes
részterületeken mûködõ egyéb tanács-
adó szervezetekkel, mint például a ter-
mészetvédelmi kérdésekben illetékes
Országos Környezetvédelmi Tanáccsal
vagy az Országos Vadgazdálkodási Ta-
náccsal.

Az Országos Erdészeti Egyesület az
újjáalakulás kapcsán ismételten felaján-
lotta felületeit a Tanács mûködésével
kapcsolatos tájékoztatások megjelente-
téséhez a titkársági feladatokat ellátók-
nak. Remélhetõleg a rendszeres infor-
mációadás beépül a Tanács ügyrendjé-
be, kialakul annak a rendje, így a jövõ-
ben folyamatosan részletesebb és nap-
rakészebb ismereteket szolgáltathatunk
e régi-új kormányzati tanácsadó szerv
mûködésérõl.

Lomniczi Gergely

AKTUALITÁSOK

Az Országos Erdõ Tanács
Mint arról az Erdészeti Lapok no-
vemberi száma is hírt adott, a múlt
hónapban a tanács tagjai Zambó
Pétert, az OEE elnökét választották
az újjáalakuló Országos Erdõ Ta-
nács elnökévé. Rövid összefogla-
lónkban a tanács mûködésének
hátterét ismertetjük.


