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A magyar – osztrák erdészeti együttmû-
ködés már mintegy 150 éves múltra te-
kinthet vissza. Az elsô lépéseket egye-
sületünk a megalakulását követôen
nemsokára megtette.  A II. világháborút
követôen megszakadtak a kapcsolatok,
majd az 1971-es Vadászati Világkiállítás
szervezése és megrendezése idején új-
ból kialakultak. Ennek eredményeként
1972. június 15-én a két miniszter, dr
Dimény Imre és Oscar Weihs megkö-
tötte az elsô erdészeti együttmûködési
szerzôdést. Majd 1981-ben a Váncsa Je-

nô és 1998-ban a dr. Nagy Frigyes által
aláírt miniszteri szerzôdések kibôvítet-
ték az együttmûködést. Ennek alapján
az Osztrák-Magyar Erdészeti Munka-
csoport kétévenként – váltakozó hely-
színnel – ülésezve, értékeli az elmúlt
két év kapcsolatát, és megtárgyalja a két
fél részérôl felmerülô elképzelések, igé-
nyek következô terveit.

Az együttmûködés tartalmilag túl-
nyomóan szakemberek kölcsönös cse-
réjébôl, kismértékben szakmai anyagok
megküldésébôl áll. A szakembercserék

során mi sok segítséget kaptunk és ka-
punk az osztrák partnertôl a magán-
erdô-gazdálkodás és az EU-s támogatá-
sok tanulmányozásra.

2003-ban a Munkacsoport ülésének
megrendezésére mi voltunk a sorosak.
Meghívásunkra szeptember elején 3 fôs
osztrák delegáció érkezett Gerhard
Mannsberger úr, az Osztrák Köztársa-
ság  Mezô- és Erdôgazdasági, Környe-
zeti és Vízgazdálkodási Szövetségi Mi-
nisztérium (ôk röviden „Életminisztéri-
um”-nak hívják) Erdészeti Szekciójának
vezetésével. Tagjai voltak: Martin
Nöbauer úr, a szekcióvezetô titkára, és
Alexander Foglar-Deinhardstein úr, er-
dészetpolitikai, és információfelelôs. A
magyar delegációt Barátossy Gábor úr,
az FVM-Erdészeti Hivatal elnöke vezet-
te. Tagjai voltak: dr. Ádámfi Tamás ve-
zetô fôtanácsos, és Klemencsics András
úr, az ÁESz Budapesti Igazgatóság igaz-
gatója. A tárgyaláson résztvett Csóka
Péter úr, az ÁESz fôigazgatója is.

A felek a megbeszélésen megállapí-
tották, hogy a kapcsolatok szépen fej-
lôdtek, szélesedtek, és ezt folytatni sze-
retnénk az EU-hoz történô csatlakozás
után is. 2002-ben 4 osztrák kolléga
összesen 12 napot töltött nálunk, és 7
magyar erdész 21 napot volt Ausztriá-
ban. 2003-ra  10-10 fô összesen 30-30
napos cseréjét tervezzük. 

dr. Ádámfi Tamás

Megkötöttük a „sógorokkal”

Balról: Gerhard Mannsberger és Barátossy Gábor
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