
Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 5. szám (2002. május) 133

Az együttmûködés alapja a KöM fôható-
sági, felsô államigazgatási, irányítási és az
OEE szakmai, érdekvédelmi, társadalmi
munkájának, továbbá a KöM stratégiai
céljai és az OEE közhasznú feladatai és
programjai összehangolása, valamint köl-
csönös eredményességének fokozása.

Az együttmûködô felek kölcsönösen
támogatják a Nemzeti Erdô Program, a
Nemzeti Környezetvédelmi Program és
más erdészeti és természetvédelmi poli-
tikai, stratégiai fontosságú anyagok ki-
dolgozását, társadalmi és más formában
történô vitáját, továbbá Parlament általi
elfogadtatását, hogy ezáltal is segítsék a
két szakterület (természetvédelem és er-
dészet) eredményes együttmûködését.

Az együttmûködô felek kiadványok,
szakmai könyvek megjelentetésével,
rendezvények szervezésével segítik az
erdôgazdálkodók, természetvédôk, kör-
nyezetvédôk szakmai tudásának gyara-
podását, szemléletének formálását. Az
Erdészeti Lapok megjelentetésének tá-
mogatásával biztosítják a magán- és álla-
mi erdôgazdálkodás, valamint az erdé-
szettel szimpatizálók rendszeres termé-
szet- és környezetvédelemmel kapcsola-
tos információkkal való ellátását. Támo-
gatják az erdôk minôsítését célzó hazai
elképzelések megvalósítását.

A társadalom igénye az erdôgazdálko-
dással szemben megváltozott. Elôtérbe
kerültek az erdô faanyagon kívüli szol-
gáltatásai. Ugyanakkor a társadalom ter-
mészet- és környezetvédelemmel kap-
csolatos elvárásai jelentôsen felerôsöd-

tek. A közvéleményben tudatosítani kell,
hogy szakszerû erdôgazdálkodás ered-
ményeként lehet biztosítani a környezet-
barát fatermékeket is a társadalom szá-
mára. Hatékony közönségkapcsolat
megvalósítását szorgalmazzák az együtt-
mûködô felek, kiadványokkal segítik kö-
zös céljaik megvalósítását. Együttmûköd-
nek az Erdôk hete, a Föld napja, a Mada-
rak és fák napja és más országos rendez-
vénysorozat megszervezésében, a KöM
felveszi ezt a programjába, továbbá infor-
mációs kiadványok terjesztésével, a ren-
dezvények sajtóban való megjelentetésé-
vel segítik a nagyobb nyilvánosság meg-
teremtését. Kölcsönösen támogatják az
Erdei Iskola program továbbfejlesztését.

Az OEE az Erdészeti Lapokban helyt
ad a KöM által szervezett programok
közzétételének, az éves eseménynap-
tárban való megjelentetésnek, a KöM
kiadványok szerepeltetik a kiemelt er-
dészeti programokat.

Dr. Kemény Attila
közigazgatási államtitkár, KöM

Káldy József
elnök, OEE

Éves munkaterv 2002. évre
A Környezetvédelmi Minisztérium
és az Országos Erdészeti Egyesület
között megkötött együttmûködési

megállapodás melléklete
Az együttmûködô felek 2002. évre a

következô munkaterv közös megvaló-
sítását tûzik ki.

1. Az együttmûködô felek egymás

rendezvényeire meghívják a másik felet
és kölcsönösen képviseltetik szerveze-
teiket a rendezvényeken.

2. Az írott sajtó, mint kommunikációs
lehetôség keretében, az együttmûködô
felek az Országos Erdészeti Egyesület
havi lapjában, az Erdészeti Lapokban a
természet- és környezetvédelem ügyét
támogató írásokat továbbra is rendszere-
sen megjelentetik. A lap az együttmûkö-
désben foglaltak megvalósításáról folya-
matosan tájékoztatja az olvasókat.

3. Az országos szinten hatodik éve
rendezett „ERDÔK HETE” rendezvény-
sorozat kiemelt, megnyitó rendezvé-
nyeként szervezendô „Erdôgazdálko-
dás–társadalom–természetvédelem” c.
konferencia lebonyolításában együtt-
mûködnek.

4. Regionális szinten, az Országos
Erdészeti Egyesület helyi csoportjai és
szakmai szakosztályai a székhelyük
szerint illetékes nemzeti park igazgató-
sággal az együttmûködés keretében ke-
resik a közös rendezvények megtartá-
sának lehetôségeit, amelyeket éves
programjukba felvesznek.

Budapest, 2002. április 9.
Dr. Kovács Mátyás

fôosztályvezetô, KöM, TvH
Ormos Balázs

fôtitkár, OEE
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