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Az Országos Erdészeti Egyesület testü-
letei által is jóváhagyott közönségkap-
csolati (kommunikációs) programmal
rendelkezik, melynek végrehajtása fo-
lyamatos feladata valamennyi tagnak.
Legfontosabb része a társadalommal
való kapcsolat bôvítése, az erdészet va-
lós folyamatainak bemutatása. Ebben a
munkában legfontosabb partnerei a
környezet- és természetvédelem terüle-
tén dolgozó szakemberek, a pedagógu-
sok, akik partnerek az erdészeti erdei
iskolák mûködtetésében és közvetítik a
társadalom széles rétege felé az infor-
mációt. Az Erdôk Hete országos ren-
dezvénnyel az a célunk, hogy az erdé-
szet és a természetvédelem közös célja-
it minél jobban megismertessük, és a
pedagógusok segítségével a társadalom
különbözô szereplôinek bemutassuk az
erdészeti erdei iskolák hatékony sze-
repvállalását.

Ez a konferencia a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület között 2002-
ben megkötött megállapodásban rögzí-
tettek alapján került megszervezésre.

Meghívottak köre: minisztériumi ve-
zetôk, tisztségviselôk, pedagógusok,
erdei iskolai oktatóközpontok képvise-
lôi, erdei iskola szolgáltatók, erdészeti
erdei iskolák munkatársai, civil szerve-
zetek, pedagógiai intézetek munkatár-
sai, fôiskolák, egyetemek szakirányú
munkatársai, hallgatói,  erdôgazdálko-
dók és természetvédelmi szervezetek
vezetô munkatársai, egyéb érdeklôdôk.

Szervezôk: Országos Erdészeti Egye-
sület (Erdészeti Erdei Iskola Szakosz-
tály)

Egererdô Erdészeti Rt.
Támogatók: Környezetvédelmi és

Vízügyi Minisztérium, EGERERDÔ Rt.,
Országos  Erdészeti Egyesület

Elfoglaltságára tekintettel a rendez-
vényrôl kimentését kérte, dr. Kemény
Attila államtitkár, Barátossy Gábor el-
nök, Koleszár István igazgató. Gémesi
József ügyvezetô-igh. felkérésére az
ÁPV Rt. köszöntôjét Ormos Balázs OEE
fôtitkár tolmácsolta. A KvVM köszöntô-

jét Haraszthy László h.-államtitkár tar-
totta. Mondandójában kiemelte, hogy a
társadalomnak az erdôvel kapcsolatos
képe, elvárása az idô folyamán válto-
zott és ma a közjóléti szolgáltatások ke-
rültek elôtérbe. A természetvédelmet és
erdôgazdálkodást törvények szabályoz-
zák, melyekben hasonló törekvések is
megfogalmazódnak. Támogatja, hogy
törekedjen mindkét fél a nézetkülönb-
ségek tisztázására, szerinte fél éven be-
lül erre sort kell keríteni. Rendezni kell
a túlzott létszámú vad kezelését. Tisz-
tázni kell a védett erdôterületek jövôjét,
talán erdôtípusonként kellene sorba
venni a tennivalókat, meg kellene jele-
níteni a veszélyeztetett erdôtársulás fo-
galmát a napi gazdálkodásban is. Látha-
tó a tendencia, a gazdálkodásból en-
gedni és a közjólét felé elmozdulni. Ki-
jelentette, hogy az erdôkkel szemben
támasztott társadalmi igényt a parla-
mentnek a több ezermilliárdos költség-
vetésébôl támogatni kell, „kedves társa-
dalom, legyen kedves beletenni az er-
dôbe évente 2.5 milliárd forintot – 2 km
autópálya építési költsége évente –,
mert amit rendelni tetszett az nem tarto-
zik az ingyen italok közé és azt ki szok-
ták fizetni a vendéglôben, az ügyért a
két szakterületnek össze kell fognia...
...Úgy gondolom, hogy nekem eddig
más volt a feladatom, most az, hogy a
fodrokat kisimítsam az asztalterítôn és
ehhez kérem az Önök segítségét.”

Összefoglaló:
A résztvevôk helyszíni értékelése sze-
rint mérföldkô volt a konferencia a té-
mában. Mérföldkô volt a hangnemben,
ilyen egyetértô, együttmûködési igényt
megfogalmazó, barátsággal lezajlott
rendezvény az utóbbi idôben nem volt.
A résztvevôk kifejezték szándékukat,
hogy a konferenciát sorozattá célszerû
kiterjeszteni.

A meghívott rangos elôadók igen
magas színvonalú elôadásokkal támo-
gatták a konferencia célját megfogal-
mazó erdôgazdálkodás és természet-
védelem kapcsolatát a társadalommal.
A legjobb képviselôk a segítségben a
pedagógusok. A megjelent résztvevôk
nagy száma, 140 fô (sajnos hely hiá-
nya miatt vissza kellett utasítani je-
lentkezôket) is bizonyítja, hogy a té-
maválasztás jól sikerült. A konferen-
cia céljának megvalósítását segítette,
hogy a pedagógusok mellett, megje-
lentek a természetvédelem és az erdô-
gazdálkodás területén tevékenykedô
kollégák is. Ez a tény lehetôvé tette,
hogy kötetlen beszélgetések kereté-
ben segítsék egymás munkájának
megismerését.

A rendezvény alkalmából került be-
mutatásra az Országos Erdészeti Erdei
Iskola Szakosztály munkáját bemutató
könyv, Ormos Balázs szakosztály el-
nök szerkesztésében; ERDÉSZETI ER-
DEI ISKOLÁK címmel, amely hasznos
ismereteket tartalmaz a konferencia té-
májához. 

A rendezvényrôl az országos, a helyi
sajtó valamint a helyi és országos televí-
ziók is beszámolót közöltek.

Ormos Balázs
szakosztály elnök 

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

ERDÔK HETE
Erdészeti Erdei Iskolák

az erdôgazdálkodás-társadalom-természetvédelem
szolgálatában konferencia 

Felsôtárkány, 2002. október 3-4.

Ma az állami erdôket illetôen elvár-
juk: a problémákat a helyi erdész,
valamint a természetvédelmi ôr
oldja meg, holott a társadalmi elvá-
rások hasonló szintû intézkedése-
ket igényelnének – hangzott el az
Erdôk hete alkalmával rendezett or-
szágos konferencián.

Az országban lévô mintegy egymillió
hektár állami tulajdonú erdôvel szemben
támasztott elvárások – legyenek azok gaz-
dasági, közjóléti, biológiai szolgáltatások –

csak úgy valósulhatnak meg, ha a társada-
lom hajlandó az évi több ezer milliárdos
költségvetésbôl két kilométer autópályá-
nyi összeget, vagyis 2,5 milliárd forintot az
erdôre szánni. Ezért az erdészeti és a ter-
mészetvédelmi szakterületnek kell össze-
fognia, s világossá tenni a döntéshozók
számára, hogy ezt az összeget biztosítani-
uk kell – mondta Haraszthy László, a kör-
nyezetvédelmi és vízügyi tárca helyettes
államtitkára a tegnap kezdôdött országos
konferencia megnyitójában.

„Én, az erdô több vagyok...”
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A tanácskozás célja, hogy mind töb-
ben megismerjék az erdészet és a ter-
mészetvédelem közös céljait, s magát
az erdôt, amellyel kapcsolatban Jung
László, az EGERERDÔ Rt. vezérigazga-
tója egy Németországban született mot-
tót idézett: „Én, az erdô több vagyok,
mint amennyit Ön gondol rólam!” S
hogy többet is tudjunk róla, nagy fela-
dat hárul az erdészeti erdei iskolákra.
Ezek – mint a további elôadásokból ki-
derült – olyan programokat biztosíta-

nak, melyek során nemcsak a fajokkal,
az életközösségekkel, az ökológiával, a
természetvédelemmel foglalkoznak, ha-
nem a gazdálkodással is.

Az országban mûködô huszonhárom
erdészeti erdei iskola egyike a szil-
vásváradi, amely 1998-ban alakult. Mint
elôadásában Antal József helyi erdô-
gondnok kiemelte, tevékenységük so-
rán a környékbeli általános iskolákkal
való kapcsolat bôvítésére, valamint a tá-
boroztatásra fektetik a hangsúlyt. Prog-

ramjaikban a komplex – több tantárgyat
összevontan kezelô – foglalkozásokra
építenek, hogy a gyerekek minden ol-
dalról felfedezzék a körülöttük lévô vi-
lágot. Ebben nagy szerepe van az elmé-
leti és a gyakorlati, a családi rendezvé-
nyeknek, az Erdôk hete alkalmával
szervezett kirándulásoknak, túráknak.

A konferencia ma a Vöröskô-völgy-
ben létesített új tanösvény bemutatásá-
val zárul.

(Heves megyei Hírlap)

Az OEE Magánerdô-gazdálkodói Párto-
ló Tagi Tanácsa 2002. október 11-én te-
repi bejárással összekötött szakmai ta-
nácskozást tartott Szentgál község hatá-
rában a Hajagi Véderdô EBT területén.

A szakmai rendezvényt a jelenlétével
megtisztelte Barátossy Gábor, az FVM
EH elnöke, Cserép János, az OEE elnö-
ke, Telegdy Pál, a MEGOSZ elnöke,
Vaspöri Ferenc, az ÁESZ Veszprémi
Igazgatóságának vezetôje és a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park, valamint a kör-
nyezô erdôbirtokosságok képviselôi. A
40 fôs pártoló tagi tanácsból az ország
minden tájáról 28 fô jelent meg. Szép
számmal részt vettek a rendezvényen
az erdôbirtokosság tagjai és a környék-
beli magánerdô-gazdálkodásban dol-
gozó szakemberek is.

Az igazi borús októberi idô nem aka-
dályozta meg a résztvevôket, hogy a
Hajagi Véderdô EBT erdôterületén a te-
repen ismerjék meg a természetközeli
erdôgazdálkodás meredek, jórészt talaj-
védelmi erdôterületen folytatott gya-
korlatát.

A terepi bejáráson, melyet dr. Péti
Miklós, az OEE magánerdôs alelnöke
(EBT tag) vezetett, bemutatásra került a
hagyományos fokozatos felújító vágás
bükk-magaskôris állományban, szála-
lóvágás magaskôris-bükk-hegyijuhar tör-
melék lejtô erdôben, hagyományos állo-
mánynevelés – külön figyelemmel az ér-
tékes elegyfafajok (hegyi juhar, korai ju-
har, magaskôris) törzsnevelésére.

Új kezdeményezésként a folyamatos
erdôborítást célzó csoportos gyérítést is
láthatták a résztvevôk, melyet Siffer
Sándor fôerdôrendezô ismertetett. A
„Pro Silva” jellegû állománykezelési
munkát középkorú magaskôris, hegyi
juhar, gyertyán, bükk állományban

kezdték. A cél a minôségi törzsnevelés
és a vegyeskorú állományszerkezet ki-
alakítása hosszútávon folyamatosan
végzett kismértékû beavatkozásokkal.

A résztvevôk a helyszínen megálla-
píthatták, hogy a felújítási és állomány-
nevelési munkák eredményesek és a
mostoha terepviszonyok mellett is – bár
nagy költséggel – kivitelezhetôk. A ter-
môhelyi viszonyokból adódóan a bükk
közepes vagy annál kissé rosszabb mi-
nôségû anyagot (fôként másodosztályú
fûrészrönköt és papírfát) ad. A magas-
kôris, hegyi juhar, korai juhar méretes
rönkje jelentené a területen az értéket,
azonban a fapiaci helyzet jelenleg ezek-
nek a választékoknak sem kedvez. A
felújulási erélye az állományoknak jó,
sok a természetes újulat, megôrzése
azonban igen költséges és nehéz fela-
dat. Szinte megoldhatatlan problémát
jelent a területet érô jelentékeny vadká-
rosítás, mely a túltartott vadlétszám
mellett a véderdô területének nagyvad
(szarvas, ôz, vaddisznó) számára poten-
ciálisan kedvezô fekvésébôl kitettségé-
bôl és speciális teraszos domborzatá-
ból, valamint friss vizet biztosító forrá-
saiból is adódik.

A vadkár elleni védekezésben a terü-
leten mûködô vadásztársaság tevéke-
nyen részt vesz, végsô megoldást azon-
ban a tulajdonosi jogú vadászati hasz-
nosítás jelentené, mert ez tekintélye-
sebb anyagi alapot nyújthatna a vadkár
elleni védekezésre mindaddig, míg ezt
a kár és a vadlétszám indokolná.

A terepjáró gépkocsikat is próbára
tevô szakmai túrát rövid pihenô szakí-
totta meg a védett Hajagi Barkócafánál.
Itt a pártoló tagi tanács tagjai tábortûz
mellett tízórai és némi lélekmelegítô ital
elfogyasztása közben a helyi erdôbirto-

kosokkal is elbeszélgettek, majd a gya-
logos menetre váltva felkapaszkodtak a
véderdô-oldal változó korú és mere-
dekségû állományain keresztül az erdô-
birtokosság 600 m magasan lévô erdei
táborához. A terepi bejárás befejezését
az idôjárás is komolyan vette, mert alig-
hogy elhelyezkedtek a kollégák a fedél
alatt, az addig csak páradús és felhôbe
burkolódzó hegytetôn megeredt az esô,
ez azonban már a rendezvény további
részét nem tudta megzavarni.

Ebéd után a résztvevôk tanácskozás-
ra ültek össze az EBT „Dr. Majer Antal”
foglalkoztató termében.

Farkas László elnök üdvözölte a
megjelenteket. Véleménye szerint ko-
rábban már felvetett problémák megol-
dásához az elmúlt egy év nem volt ele-
gendô. A magánerdô-gazdálkodás kö-
rülményei indokolttá teszik a viszonyok
javítására irányuló fokozott erôfeszítést.
Ehhez a munkához az OEE hathatós tá-
mogatását kéri.

Barátossy Gábor az FVM Erdészeti
Hivatal elnöke napirend elôtti felszóla-
lásában kifejtette, hogy – mivel az erdô-
telepítések elsôsorban magántulajdon-
ban lévô területeken fognak történni a
jövôben – a magánerdôk részaránya
növekedni fog. Ezt felismerve az FVM
Erdészeti Hivatala fokozott figyelmet
fordít a magánerdô-tulajdonosok gond-
jainak megismerésére és a problémák
megoldásához szükséges lépéseket
meg fogja tenni. A jogszabályi körülmé-
nyeken is lát még javítani valót.

A napirend szerint a következô elô-
adások hangzottak el:

Markó Lászlóné dr.: „A Hajagi Véd-
erdô EBT gazdálkodása.”

A terület a 19. század vége óta a
„Szentgáli nemesi közbirtokosság véd-

A Bakonyban ülésezett a Magánerdô-
gazdálkodói Pártoló Tagi Tanács


