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Az OEE Szeniorok Tanácsa a folyó évi
elsõ ülését 2004. március 2-án a Buda-
pest, Fõ u. 68. sz. alatti helyiségében tar-
totta. Az ülésen részt vett a tagság 70%-a
és a meghívott vendégek. Az elnök üdvöz-
lõ szavai után a tagság egy perces néma
felállással emlékezett az idõközben el-
hunyt Pechtol István szenior tagtársunkra,
kollegánkra és lerótta kegyeletét.

A tervezett napirend elfogadása után
a Szeniorok Tanácsa elnöke tisztelettel
köszöntötte Cserép Jánost, az OEE elnö-
két, vezérigazgatót, megemlítve azokat
a körülményeket, amelyek idõszerûvé
tették e találkozás és véleménycsere
megszervezését. Minthogy a mai érték-
válságos helyzetben szinte létkérdés az
információcsere, a szakkérdésekben va-
ló tisztánlátás és az egységes szemléletû
érdekérvényesítés, felkérte az elõadót a
vállalt „Tájékoztató az OEE helyzetérõl,
célkitûzéseirõl” címû elõadása megtartá-
sára.

Az igen gyakorlatias és szemléltetõ
elõadás érzékeltette szakunk nehézségeit
és az uralkodó kockázati tényezõket.
Kiemelhetõ megállapítások, hogy

• az ágazat eredményességét döntõ
mértékben befolyásolja a közös szem-
pontú vélemény alakítása, amelyhez az
azonos érdekeltségû ágazatokkal, így a
természetvédelemmel is meg kell találni a
„közös nevezõt”,

• tisztázandó az erdõk tulajdonlása
vonatkozásában az állami erdõk fõ funk-
ciója, sorsa, a magánerdõk szerepe, ér-
dekviszonyai és a közös gondolkodást
meghatározó tényezõk, vagyis az erdõk
perspektívája,

• a mai szerteágazó érdekviszonyok
között súlyt kell helyezni a parlamenti
lobbizási formák kialakítására, az érdek-
képviseletekkel való együttmûködés ha-
tékonyságára,

• igen fontos a publicitás és a közvéle-
mény-formálás ahhoz, hogy a célokhoz a
feltételek, pénzügyi források megfelelõ
arányban rendelkezésre álljanak, amely-
ben a társadalmi reflexiók is sokat segít-
hetnek.

A véleménye kifejtésében szó volt a fa
energetikai célú felhasználásáról. Meg-
említésre került, hogy a kitermelhetõ
üzemtervi fatömegnek eddig cca. 80%-át
hasznosítottuk, amelynek a tûzifa része
eladhatatlan volt, vagy önköltség alatt
(4–5000 Ft/t) tudták értékesíteni. Az ener-
getikai hasznosítás esetén ugyanezért a
tûzifáért 6–7000 Ft/t ár számolható, amely
viszont megdrágította a lakossági ellátást.

Az így elõidézõdött konfliktushelyzetet
felerõsítette a fa féltése, illetve az esetle-
ges túltermelés lehetõsége. Ebben a kér-
désben a tárgyilagos döntéshez perspek-
tivikusabb és több szempontú költ-
ség/haszon elemzés szükséges.

Ezek mellett erre a területre is „begyû-
rûzött” az áfa hatása (pl. a támogatás áfá-
jának értelmezése), amely téren az agrá-
rosokkal is erõsíteni kell a közös érdekû
kérdések távlatosabb hatáselemzését,
hogy a kedvezõtlen szabályozók kivédé-
se eredményesebb lehessen.

További kritikus kérdés az
erdõtelepítés, -felújítás finanszírozása,
amelynek forrásoldali kiegyenlítettségére
nagyobb biztosíték kellene, nevezetesen
az adó, illetve befizetés viszonylatainak
értelmezésében. Nem jelent könnyebb
feladatot a természetvédelemben történõ
közös érdekû stratégia kidolgozása, ahol
a védett területek vagyonkezelési kérdé-
seiben van eltérõ álláspont, amelyben át-
menetileg sikerült a védett erdõterületek
kezelését az erdõgazdaságok keretében
megõrizni.

Szó volt még az üzemtervi fakiterme-
lés optimális lehetõségeirõl, a vállalkozói
jellegû erdõmûvelési, fakitermelési mun-
kák elõnyei és hátrányai mérlegelésérõl,
a vadeltartó képesség vonatkozásairól,
amelyekben a jelenlévõk igen gyakorlati-
as és tényszerû elveken nyugvó véle-
ményt, tájékoztatást kaptak.

Az elhangzott témában kérdéseket
tettek fel: dr. Király Pál, dr. Szász Ti-
bor, Zathurecky Lajos, Köveskuti Györ-
gy, dr. Erdõs László, dr. S. Nagy László,
amelyekre Cserép János elnök meg-
gyõzõ és tapasztalatokkal alátámasztott
válaszokat adott. Ezekkel összefüggõen
igen hasznos és tanulságos további vé-
leménycsere alakult ki még nevezete-
sen, hogy a szakágunk mennyire felké-
szült az EU-ban való érdekképviseletre,
mind állami, mind magángazdák tekin-
tetében. Az erdõ szerepe ebben a kor-
szakban sorskérdésként kezelendõ, hi-
szen az érvényesítéséhez az érdekkép-
viseletben kell felerõsödni. Ilyen szem-
pontból jobban be kell folyni a politikai
szférába is ahhoz, hogy javuljon az
érdekérvényesítõ képesség. Az erdõ te-
kintetében nélkülözhetetlen, hogy kor-
látozható legyen a gátlástalan privatizá-
ció. Az eredményesség azért is fontos,
mert tovább nõ az erdõ többcélú funk-
ciójának hasznosítása iránti igény is.
Ennek feltételeit viszont elsõsorban az
állami erdõkben kell tovább erõsíteni.

Végül közös állásfoglalás született ab-
ban, hogy ahol az erdõrõl dönthetnek,
azokon a területeken és helyeken minél
több erdõmérnök legyen, és ne a szak-
mán kívüli szervezetek nézete váljon
meghatározóvá az érvelések tekinteté-
ben.

Végezetül dr. S. Nagy László megkö-
szönte Cserép Jánosnak, az OEE elnöké-
nek igen értékes és mindannyiunk szá-
mára hasznos tájékoztatóját. Megerõsí-
tette, hogy szükségszerû a tárgyilagos
döntéshozáshoz az említett rendszere-
sebb együttgondolkodás, amelyben
jelenlévõk örömmel részt vállalnak, átad-
va tapasztalatukat az eredményesebb fel-
lépéshez.

A munkatervvel összefüggõ napirend-
ben az elnök ismertette az elmúlt év tör-
ténéseit, majd vázolta a 2004. évi munka-
tervi változatokat. Az alternatív lehetõsé-
gek esetében egyetértõleg támogatták az
FVM Helyi Csoporttal közös selmeci, to-
vábbá a Bükki Nemzeti Park és azon be-
lül a Zemplén-hegységbe kihelyezett ülés
megszervezését. Az év végére ajánlott
elõadások közül Ángyán József Szent Ist-
ván Egyetem Tájgazdálkodási tanszék
vezetõjének a felkérése mellett döntött.

Az egyéb kérdések keretében tájékozta-
tás történt a május 14–16. közötti
Bányász-Kohász-Erdész miskolci találko-
zóról, illetve más aktuális történésekrõl.
Ezt követõen a Szeniorok Tanácsa dön-
tött a tagjai közül, a Bedõ Albert-díj és az
Ember az Erdõért Alapítvány kitüntetésre
felterjesztendõ személyekrõl.

E napirendi keretben dr. Szász Tibor
javaslatot tett a Szeniorok Tanácsa tisz-
teletbeli tagokra történõ tagozódásra,
hogy az állandó tagság minél teljesebb
összetételben ülésezhessen. A tisztelet-
beli tagság létesítésével a tagok egyetér-
tettek. Majd egyhangú szavazással tisz-
teletbeli tagoknak megválasztotta: Gás-
pár Hantos Gézát, Hibbey Albertet,
Jancsó Gábort és dr. Kollwentz Ödönt.
Az állandó tagjai közé beválasztotta:
Barkóczay Lászlót, Lutonszky Zoltánt,
Mitnyik Lászlót, Németh Ferencet és dr.
Tóth Bélát. Póttagnak (állandó meghí-
vottnak) felvette dr. Bondor Antalt és V.
Szabó Ferencet. A Szeniorok Tanácsa ál-
lást foglalt, hogy továbbiakban is az ala-
pításkor meghatározott 25 fõs keretben
folytatja tevékenységét.

A szervezeti kérdéseket követõen az
elnök az aktív részvételt megköszönve az
ülést bezárta.

Dr. S. Nagy László
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