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A négynapos eseménysorozat kiemel-
kedô rendezvénye volt A XXI. század
kihívásai az erdôgazdálkodásban. A
Nemzeti Erdôprogram konferencia. A
konferenciára a Liszt Ferenc Mûvelôdési
Központban került sor, ahol a program-
szerû elôadásokon kívül többen is hoz-
zászóltak.
Az elhangzott elôadások:

– Dr. Szili Katalin elnökasszony

(Magyar Országgyûlés). Az erdôk sze-
repe a társadalom életminôségében
a XXI. sz. elején.

– Gyapay Zoltán (Magyar Országgyû-
lés Környezetvédelmi Bizottsága). Az
erdô környezet- és természetvédel-
mi szolgáltatásainak társadalmi fon-
tossága.

– Prof. Dr. Magda Sándor elnök
(Magyar Országgyûlés Mezôgazdasági

Bizottsága). Az erdô közérdekû fenn-
tartása, az erdô az agrárgazdaságban.

– Dr. Orosz Sándor elnök (Magyar
Országgyûlés Erdészeti Albizottsága). A
Nemzeti Erdônyilakozat, mint politi-
kai keret az erdôgazdálkodás társa-
dalmi igények szerinti fejlesztéséhez.

Zárszót mondott: Simon József h. ál-
lamtitkár (Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium)

Ligno Novum – Wood Tech Faipari
szakkiállítás 2003 – Sopron

A kiállítás fejlôdése
1 kiállítóra jutó m2 Év Nettó terület m2 Kiállítók száma

9,5 1991. 430 45

24 1992. 1620 68

32 1993. 2100 66

30 1994. 2640 88

28 1995. 3420 124

26 1996. 3600 137

29 1997. 4200 145

27 1998. 4500 168

34 1999. 6200 183

37 2000. 7100 192

36 2001. 7200 198

41 2002. 8100 198

48 2003. 9800 203

Benedek Fülöp államtitkár megtekintette a vásárt és elôadást tartott a Nemzeti Földalap kiállítóhelyén
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Dr. Szili Katalin elôadása
Az Országgyûlés elnöke bevezetôjében
megköszönte a munkatársai által szá-
mára készített elôadást, de mint mon-
dotta, nem elôször van erdészek között,
így eltekint az írott szövegtôl, és inkább
arról kívánt szólni, hogy milyen utat tett
meg az erdészek, természet- és környe-
zetvédelem társadalma az elmúlt évek
alatt, és hová kíván eljutni.

Megköszönte Faragó Sándor rektor-
nak azt a kis erdészcsillagot, amit ka-
pott, és ígéretet tett, hogy méltón fogja
viselni, és igyekszik megszolgálni a bi-
zalmat. Nemcsak a jogalkotásban, de a
mindennapi életben is. Az elmúlt évti-
zedben nemcsak rendszerváltás volt,
hanem az Európai Unióhoz való csatla-
kozási szándékunkra is igennel vok-
soltunk. Az erdôk egy része magántu-
lajdonba került. Ez a tény a jogi szabá-
lyozásban éppúgy, mint a szemlélet-
ben is változást hozott. A természetvé-
delmi, a környezetvédelmi és az erdô-
törvényben mindezek a változások tet-
ten érhetôk. A szektorpolitikában is
meg kell, hogy jelenjenek a XXI. szá-
zad elvárásai. A politikusok szájából is
egyre inkább elhangzik a fenntartható

fejlôdés és a tartamosság fogalma. Ki-
emelte, hogy már az elmúlt években is
komoly lépések történtek – az Erdé-
szeti Hivatal közremûködésével – ab-
ba az irányba, hogy az ország erdôsült-
sége érje el a kívánatos 20–25 százalé-
kot. Eleget kell tennünk a nemzetközi
elvárásoknak, a Riói Egyezménynek, a
biodiverzitással kapcsolatos teendôk-
nek, a Klímakonferencián elhangzot-
tak irányába való lépések megtételé-
nek, hiszen az erdôk mint „nyelôk” ját-
szanak szerepet. Magyarországnak
2008–2012-ig meg kell felelni a 6%-os
kibocsátás követelményének. Saját
életminôségünket is befolyásolni kell
az erdôterületek jelentôs bôvítésével.
A pontos szabályozás szükségességét
hangsúlyozta, de ezeket csak szemlé-
letváltással tudjuk a mindennapok
gyakorlatában minél kevesebb zökke-
nôvel alkalmazni.

Felmerült a kérdés, hogy ki az erdô
legjobb gazdája, hogy kell-e a rezervá-
tum szemléletnek uralkodnia? Lehetsé-
ges-e olyan erdôgazdálkodás, amely
megfelel a természetvédelmi elôírások-
nak. Feltette a kérdést, hogy szükség
van-e arra, hogy a kezelô ugyanaz a ha-

tóság legyen, aki az elvárásokat teszi.
Vagy elegendô-e az, hogy csak hatósági
eszközökkel figyeljünk oda, hogy rend-
ben megy minden? Kifejtette, hogy el-
gondolása szerint új Alkotmányt kell al-
kotni, mely a legjobban megfelel az új
gondolkodásmódnak. A fenntartható
fejlôdést a gazdasági, szociális és a kör-
nyezeti kérdések kölcsönhatásán ke-
resztül kell értelmezni. Ehhez kell a le-
hetô legtöbb munkahelyteremtô intéz-
kedést meghozni. Ehhez természetesen
mindenekelôtt a költségvetésnek kielé-
gítô forrást kell biztosítani. Az erdôtele-
pítés ilyen munkahelyteremtô folyamat
is egyben. Arra kérte a jelenlévôket,
hogy tegyenek meg mindent az erdôte-
lepítéshez szükséges pénzösszeg elôte-
remtéséhez, mert anélkül csak szép terv
marad. Az erdôstratégia is csak annyit
ér, amennyit meg tudunk valósítani be-
lôle. A saját erônkhöz bizton számítha-
tunk az EU-s támogatásra is.

Az erdészek már tudják, hogy hová
akarnak eljutni, s nekünk politikusok-
nak segíteni kell ezeket a törekvéseket.

Követeljék meg a döntéshozóktól a
jó döntéseket, mondotta befejezésül
Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke.

Fotó: Detrich Miklós


