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Az Országos Erdészeti Egyesü-
let (OEE) tagsága 2006. május

26-án új elnökséget választott, a
megtisztelõ megbízatás felelõssé-

gével együtt is. Az OEE stabil anyagi
helyzete megnyugtató indulást jelen-
tett, a társadalom szakmánkra is ható
zavara azonban azonnal a mélyvizet
mutatta fel az elnökség ügyvivõi mun-
kájában. A kezdõ lépések biztonságát
természetesen a 4300 fõs tagság hat
régióba tömörült helyi csoportjai,
szakosztályai, pártoló tagjai adták. Ez
az erkölcsi háttér erõsített bennünket
szakmánk alapelvei melletti kiállás-
ban. Meggyõzõdésünk, hogy a ket-
tõmillió hektár erdõ kezelése egy szer-
vezeti rendszerhez tartozva, azonos
szakmai elvek alkalmazásával történ-
het az állami erdõk megtartása, a
magánerdõk bõvítése és minõsé-
gének javítása mellett, de kárára so-
sem. Egymondatos szakmai hitvallásun-
kat az alábbi közleményben továbbítot-
tuk – helyzetünket közvetlenül befolyá-
soló – kormányzati és parlamenti szerve-
zetekhez. Íme:

„Az erdõ közkincs, mely hozzájárul
materiális javaival az életszínvonal javí-
tásához, immateriális értékeivel pedig
az élet minõségének jobbá tételéhez. 

Ezért a nemzeti érdekeknek az az
erdõgazdálkodás felel meg a legjobban,
mely a fenntartható gazdálkodás elvei-
nek megfelelõen a köz- és egyéni érdek
összhangjának megtartásával képes az
erdõ gazdasági, védelmi és közjóléti fel-
adatait biztosítani.

Erdészek vagyunk, a hazánk területé-
nek 1/5-én elõforduló erdõ ügyének
szakmai letéteményesei. Napi gyakorlati
tevékenységünkkel elébe megyünk az
erdõ közcélú feladataival kapcsolatos
társadalmi elvárások – természet- és kör-
nyezetvédelem, erdei turizmus, erdészeti
erdei iskolák – megváltozásának. Mind-
ezt összhangba hozzuk a társadalomnak
a fa, mint megújítható és környezetbarát
nyersanyag iránti egyre növekvõ igényé-
vel, úgy, hogy a fakitermelési lehetõség
alig nyolcvan százalékát használjuk ki.
Így erdeink – védelmét erõsítve – napról

napra gyarapodnak területükben és élõ-
fakészletükben is. 

Talán nincs is még egy olyan ágazata
az országnak, amely a rendszerváltozás
során, úgy tudta megõrizni mûködõké-
pességét, hogy közben képes volt megfe-
lelni a folyamatosan változó gazdasági,
szakmai és társadalmi elvárásoknak is.
Mindeközben az erdõk hozamainak
hasznosítása révén elõsegítette a munka-
helyteremtést, a képzetlen munkaerõ fog-
lalkoztatását, a magántulajdonosok belé-
pésével a mezõgazdasági területek erdõ-
sítését és a vidékfejlesztést.

Mindehhez szükség volt egy megbíz-
ható Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESz)
által képviselt szakhatósági háttérre,
mûködõképességét megtartó állami
erdõgazdálkodásra, egyre erõsödõ
magánerdõ-gazdálkodásra, a nagy múl-
tú erdészeti oktatásra és kutatásra és az
erdõt szolgáló népes szakembergárdára. 

Programjainkat a Nemzeti Erdõprog-
ram végrehajtása melletti elkötelezett-
ség határozta meg. Az erdõ közkincs,
mely egységes szakmai vagyonkezelést
igényel, különbözõ csoportérdekek ha-
tásának kitenni, párhuzamosságot létre-
hozni, felaprózni, szakmailag téves és
tilos. Ennek a szakmai és szervezeti

egységnek az egyedüli letéteménye-
sei az erdészek.  

Az erdõk természetvédelmi szere-
pének erõsítésében és az ehhez szük-
séges anyagi háttér megteremtésében
a hivatásos és civil természetvédelem
sokat tehet, sokat segíthet az erdõgaz-
dálkodásnak.”  

Az eddigi tevékenységünk az Er-
dészeti Lapok hasábjain tetten
érhetõ. A sorból mégis néhányat
emeljünk ki. Tagságunk széles köré-
nek az egyesületi munkába történõ
bevonását jelentette a 2007. évi prog-
ramunk régiók és szakosztályok álta-
li egyeztetése. Közel jutottunk az
Egyesületünk és Lapunk honlapjá-
nak elkészítéséhez. Aktív részesei
voltunk az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50 éves évfordulója
erdészeti megemlékezéseinek. Az
OEE példaértékû együttmûködést

folytatott a magánerdõ-gazdálkodók
képviselõivel, de figyelemreméltó volt
a környezet- és természetvédõ szerve-
zetekkel történõ kapcsolatfelvétel is.
Nagy erõfeszítést tettünk az ÁESz önál-
lóságának megtartásáért – a legna-
gyobb kudarc itt ért bennünk.

De nincs megállás, a 2007. év újabb
kihívásai következnek, melyeknek csak
akkor tudunk megfelelni, ha határozot-
tan, elveinkbõl nem engedve képvisel-
jük tagtársaink érdekeit. Megkülönböz-
tetett figyelmet és kiállást tanúsítunk
azokon a területeken, amelyek szak-
mánk alapjait és erdészsorsunkat veszé-
lyeztetik. Munkánkat az ökológia, öko-
nómia és a humánum teljes vértezetében
kell közvetítenünk a társadalom felé az
erdészeti partnerekkel és tagságunkkal
egyetértésben, a kormányzati és parla-
menti, környezet- és természetvédõ és
más szervezetek megnyerésével.

Mindeközben meg kell õriznünk hi-
vatásunk morálját, mely a közösséget
összetartó szakmai kiállásra, szociális
érzékenységre és szolidaritásra épül. 

Hozzon az Új Esztendõ mindannyi-
unk számára „Jó szerencsét”!
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