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2007. december 12-én, az FVM szín-
háztermében vette kezdetét az az
emlékülés, amelyen az 1967. no-
vember 9-én, Körmenden alakult
Közjóléti szakosztály négy évtize-
des munkájáról adott számot. 

Az egykori Fásítási szakosztályból ki-
nõtt Közjóléti szakosztály alapító elnö-
kének, Mészöly Gyõzõ erdõmérnöknek
a hitvallása szerint: „Egyesületünknek
mindig az volt a szerepe, hogy magára
vállaljon olyan úttörõ kezdeményezése-
ket, melyek bár feltétlenül elõreviszik az
erdészet ügyét, de a cél vitathatatlan el-
fogadásán túl, annak elérését szolgáló
módszerek és feladatok nem alakultak
még ki. Ez a szerep hárult pontosan a
Közjóléti szakosztályra is…” 

A tanácskozást Pethõ József, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület elnöke nyi-
totta meg, aki elmondta, hogy az OEE
története a szakosztályok története. 

Benedek Fülöp szakállamtitkár elõ-
adásában emlékeztetett, hogy már a
XX. század elején fölismerték a szakem-
berek, hogy az erdõnek nem csupán a
gazdasági haszonvételeire, hanem a
közjóléti szerepére is érdemes építeni. 

Az államtitkár tájékoztatta a hallgató-
ságot egy nemzetközi vonatkozású kez-
deményezésrõl, amelyben egyházi és
világi szervezetek kérték a segítséget
egy Csíksomlyó és Mariazell közötti,
több országon átvezetõ erdészeti zarán-
dokút kialakításához. 

Dobó István szakosztályelnök felhív-
ta a figyelmet, hogy az évforduló alkal-
mat ad a szakma helyzetének elemzésé-
re. Az elmúlt évtized felétõl kezdve fo-
kozatosan csökkent a finanszírozás, és
napjainkra gyakorlatilag megszûnt. Az
elõadó kiemelte, hogy az erdészek
helyzete nem irigylésre méltó az utóbbi
idõben, ezért vissza kell állítani az „ER-
DÉSZ ÚR” tekintélyét! 

AZ ÁPV Zrt. képviseletében Gémesi Jó-
zsef ügyvezetõ igazgató-helyettes emlé-
keztetett a Pilisi Parkerdõgazdaság 1969-
es megalapítására. Az elõadó hangsú-
lyozta, hogy a közjólét szempontjából a
legfontosabb erdõk az üzemtervezett ál-
lami parkerdõk, amelyek összes területe
mintegy 20 ezer hektár. A másod- vagy

harmadlagos közjóléti funkciót betöltõ
erdõkkel együtt a parkerdõk területe
meghaladja a 100 ezer hektárt. 

Az állami erdészeti társaságok által
üzemeltetett közjóléti infrastruktúra –
amely sok esetben meghaladja az év-
szádos kort – értéke meghaladja 6 mil-
liárd forintot. Ezek között van az ország
56 kilátója, 27 erdei múzeum és kiállí-
tás, és kiemelt fontosságúak az erdei
kisvasutak.

Luzsi József, a MEGOSZ elnöke le-
szögezte, hogy a magánerdõ-gazdálko-
dók esetében a közcélú beruházások
teljes támogatású finanszírozására van
szükség. A magánerdõ csak így tudja
ezt a szerepet vállalni. A közjóléti szol-
gáltatás önként vállalt lehet, vagy teljes
kompenzáció járjon érte. Az elõadó
megjegyezte, hogy állami erdõk milliár-
dos támogatásával szemben a magáner-
dõk csak néhány tízmilliót kaptak. 

Szedlák Tamás, az Európai Bizottság;
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Fõ-
igazgatóság; Biomassza, bioenergia, er-
dészet és klímaváltozás osztály munkatár-
sa felhívta a figyelmet arra, hogy Európá-
ban nagy hagyománya van a közjóléti er-
dõk támogatásának, mivel az urbanizáció
során egyre jobban megnõtt az igény az
erdõk nem anyagi jellegû, illetve elsõsor-
ban a rekreációs/jóléti szolgáltatásai iránt. 

Az Egyesült Királyságban a ’70-es,
’80-as években több területen volt priva-
tizáció és többek között az erdõk
magánosítása is felmerült. Tiltakoztak a
terv ellen, mivel többek között féltették a
közjóléti funkciókat, és végül az erdõk
kikerültek a privatizációs csomagból.

Szedlák Tamás felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy az erdõk többcélú használata, az
erdõk hármas funkciója nem egyértelmû
a nagyközönség számára. Ezért is van
nagy szerepe a tájékoztatásnak, az erdé-
szeti kommunikációnak. Az Európai Unió
Tanácsa 2006. június 15-én elfogadta az
Európai Unió Erdészeti Cselekvési Tervét
(http://ec.europa.eu/agriculture/fore/acti
on_plan/index_en.htm). A Cselekvési
Terv 10. kulcstevékenysége: a környezet-
védelemi oktatás és tájékoztatás javításá-
val, a 12. kulcstevékenység: a városi és a
városkörnyéki erdõkben rejlõ lehetõsé-
gek kiaknázásával, valamint a 18. kulcste-

vékenység: az információcsere és a kom-
munikáció javításával foglalkozik. 

Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdõ
Zrt. szóvivõje a budapesti parkerdõk
közjóléti szerepérõl elmondta, hogy Bu-
dapest erdõterülete az ország parkerdei-
nek leglátogatottabb területe. A több
mint egy évszázada fõleg rekreációs cél-
lal használt erdõk nagy része 1954 óta
parkerdõ rendeltetésû, 1978 óta országos
jelentõségû természetvédelmi terület. 

A leküzdendõ nehézségek között kü-
lön nagy csoportot jelentenek az erdõre
nehezedõ különféle humán terhelések.
Egy immár tízéves felmérés szerint a park-
erdõkben évi 10 millió látogatói napot re-
gisztráltak. A legnagyobb problémát az il-
legális hulladéklerakás jelenti, ami a fõvá-
rosi szemétlerakási díj bevezetése óta fo-
lyamatosan nõ. A Budapesti Erdészet
évente mintegy 6000 m3 hulladékot gyûjt
össze a fõváros környéki erdõterületrõl. 

Felkért hozzászólóként Peták István,
a Magyar Turista Egyesület elnöke és
Kiszel Vilmos, a Göncöl Alapítvány el-
nöke kapott szót. 

A turisták elnöke áttekintve a termé-
szetjárás történetét, megállapította, hogy a
turistautak mindenkor az erdõ tulajdono-
sa és a turistaszervezet közötti alku ered-
ményeként jöttek létre. A turista infrast-
ruktúra ápolását megoldatlannak tartja.

Az erdészek és természetjárók viszo-
nyát is felemásnak, ellentmondásosnak
tartja, jó és rossz példákat sorolt.

Kiszel Vilmos, a Göncöl Alapítvány
elnöke emlékeztetett az „Élj úgy, mint
az erdõ és az erdõ is élni fog” mozga-
lomra. Ennek lényege, hogy az erdõ
csak annyi természeti erõforrást használ
fel, amennyire szüksége van, s az általa
termelt hulladékot újra hasznosítja. A
takarékosságra és a mértékletesség eré-
nyére hívta fel a figyelmet. 

A szünetet követõen a magyarországi
közjóléti tevékenység történetérõl Halász
Tibor, a szakosztály alapító tagja tartott
elõadást, majd Baranyi Katalin szakosz-
tálytitkár az Erdõk a közjóért szakosztály
szerepe a közjóléti erdõgazdálkodásban
címmel mondta el beszámolóját.

A hozzászólásokat követõen Dobó
István elnök bezárta a rendezvényt.

Zétényi Zoltán
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