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Az Országos Erdészeti Egyesület 2007
évi programjának megfelelõen meg-
szervezte a Kárpát-medencei Erdészek
I. Találkozóját Budapesten. Kárpátaljá-
ról (Ukrajnából) nem sikerült az erdé-
szek csatlakozása, rajtuk kívül minden
környezõ ország erdészei képviseltet-
ték magukat, összesen 18-an. 

A program a Magyar Tudományos
Akadémián kezdõdött, ahol a magyar
erdészcsoport részt vett Szili Katalin
házelnök asszony védnöksége alatt ren-
dezett „A fenntartható fejlõdéssel kap-
csolatos nemzetközi törekvések” c. fó-
rumon. A házelnök asszony külön kö-
szöntötte a Kárpát-medencébõl érke-
zett erdészeket. A szervezõkkel történt
egyeztetés eredményeként a Kárpát-
medencei erdészek nevében Szakács
Sándor, az EMT Erdészeti Szakosztálya
elnöke (Erdély) tartott elõadást a Ro-
mán Nemzeti Erdõprogram fenntartha-
tósági fejezetét ismertetve. Ezt követõ-
en ajándékot adott át Szili Katalin házel-
nök asszonynak, mely szarvasagancs-
ból faragott Erdély címerét ábrázolta. 

A konferencia érdekességét jelentet-
te, hogy megjelent minden parlamenti
párt szakpolitikusa és véleményét fej-
tette ki a témáról. Hozzászólások kap-
csán kifejezésre jutott, hogy a pénz ha-
talmára, a fogyasztásra épülõ társadal-
munk nem fenntartható. S. Nagy László
Egyesületünk Szeniorok Tanácsának el-
nöke, a MTESZ alelnöke tapssal kísért
felszólalással gazdagította az összejöve-

telt. Többször hangsúlyozta erdõmér-
nöki szakképesítését és ebbõl kiindulva
javasolta a közös nevezõ megtalálását.
Erdészeti szakmai kifejezést állított pél-
dának, az erdõ társulásképességét. Az
erdõ csak akkor stabil és akkor marad
meg hosszú távon, ha egymást elviselõ
fafajok alkotják. Ezt kell áttenni a társa-
dalomra. Ennek záloga a hatodik érzék-
szerv az erkölcs jelentõségének hang-
súlyozása, mely mindennek az alapja,
mert egy fának a koronája lehet terje-
delmes, a törzse erõs, de mégis a gyö-
kere stabilizálja az egészet. 

Szili Katalin történelmi jelentõségû
összejövetelrõl beszélt zárógondolatai-
ban, hiszen minden párt képviselõje
megigérte, hogy egy asztalhoz ülve
folytatják a megkezdett munkát.  

Az ülés után Szili Katalin beszélgetett
az erdészekkel és közös kép készült a
találkozás emlékére. 

A baráti találkozó a Dunán folytató-
dott egy hajón elfogyasztott vacsora ke-
retében, ahol dr. Pethõ József elnök kö-
szöntötte a megjelent Kárpát-medencei
erdészeket, köztük a hazai kollégákkal.
Az esti fényekben pompázó Budapest
jó hátteret adott az ismerkedéshez, ba-
ráti beszélgetésekhez. 

Másnap reggel az Országház megte-
kintése szerepelt a programban. Külön
extraként Simon József kabinetfõnök-
helyettes jóvoltából a csoport bemehe-
tett hivatali parlamenti irodájába, mely-
nek erkélyérõl Nagy Imre kihirdette a

második köztársaságot. Majd együtt
mentek át Szili Katalin házelnök asz-
szony dolgozószobájába és tekinthették
meg az íróasztalán lévõ sok-sok kis
kedvességként kapott ajándékot és
egyéb történelmi ereklyét.

A Kárpát-medencei Erdészek I. Ta-
lálkozójának programja az Egyesület
volt Székházában, az ERDÉSZTEREM-
ben folytatódott. Dr. Pethõ József elnök
köszöntõjében emlékeztetett a magyar
erdészet történelmi és földrajzi megosz-
tottságára, de az erdészeknek már évek
óta vannak kapcsolatai a Kárpát-me-
dencében dolgozó erdészkollégákkal.
Reményét fejezte ki, hogy ez a találko-
zó hagyományt teremt.

Solymos Rezsõ akadémikus tartott
részletes elõadást a Kárpát-medence és
hazánk erdeirõl. Ezt követõen sorra
szólaltak fel a delegációk tagjai, akik
nagyra értékelték az elõadást és találko-
zás lehetõségét. Többen kifejezék igé-
nyüket a folytatásra. Dr. Führer Ernõ
ERTI fõigazgató és Szakács Sándor is
bejelentette, hogy a II. találkozót ez év-
ben október 24-28. között Erdélyben,
Szovátán szervezik meg. 

Ormos Balázs fõtitkár egy zárónyi-
latkozatot ismertetett, mely szerint a
résztvevõk támogatják a találkozók
folytatását, valamint a Kárpát-medencei
erdészek összetartozásuk jelképének a
Székházat tekintik, Riedl Gyula szavai-
val élve: „a majdani visszatérés remé-
nyében”. A zárónyilatkozatban foglal-
takkal való egyetértést a jelenlévõk alá-
írásukkal erõsítették meg. 

A rendezvény alkalmából készült el
„Az Országos Erdészeti Egyesület Szék-
háza” kiadvány, melyet minden résztve-
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võ megkapott egyéb kiadványok és egy
üveg szekszárdi vörösbor kíséretében,
emlékezve Riedl Gyula tiszteletbeli ta-
gunkra, akinek szívügye volt a Székház
és összefoglaló írása került felhaszná-
lásra a kiadványban.

A búcsúzás perceit egy közös ebéd
elfogyasztása tette barátivá, ahol dr.
Pethõ József elnök megköszönte a jelen-
létet és bizakodását fejezte ki a folytatást
illetõen, kellemes hazautat kívánva.

Köszönjük a találkozó szervezésé-
ben és pénzügyi támogatásában segít-
séget nyújtó erdõgazdaságokat és szer-
vezeteket.

* * *
Szakács Sándor Székelyudvarhely

erdészetének igazgatója elõadásában
részletesen ismertette Románia Nemzeti
Erdõprogramját, amelynek szerkesztett
változatát közöljük.

Az erdõgazdálkodás jelenlegi
helyzete és kezelése Romániában
– Románia nemzeti erdõalapja 6382
ezer ha, amelybõl 6223 ezer ha erdõ,
159 ezer ha erdõgazdálkodást szolgáló
terület. Az ország területének 26,7%-át
borítják erdõk. Az erdõk 53%-a hegyvi-
déken, 27%-a dombvidéken és csak
10%-a található sík vidéken (alföldön). 

– Az erdõalapon található erdõkön kí-
vül, van még 350 ezer ha erdõ különbö-
zõ magán-, társasági és közbirtokossági
tulajdonban, amelyekre szintén az erdé-
szeti törvények elõírásai érvényesek.

– Az 1948-as államosítás után, 1990-
ig az erdõk állami tulajdonba voltak.

Az 1991-ben megkezdõdött és még
ma is folyamatban van az erdõk vissza-
szolgáltatása a volt tulajdonosoknak.
2007 júniusi adatok alapján az erdõk
64%-a állami tulajdonban, 36%-a közös-
ségi, egyházi és természetes személyek
tulajdonában van.

A visszaszolgáltatás befejezése után ez
megváltozik, 40% lesz állami tulajdon-
ban, 60% közösségi, egyházi és termé-

szetes személyek
magántulajdoná-
ban.

– Az erdõk
69%-a lombos er-
dõ (bükk 31%, töl-
gyek 18%, egyéb
kemény lombos
fafajok 15%, egyéb
lágy lombos fafa-
jok 5%), 31% fe-
nyõerdõ ( lucfe-
nyõ 23%, jegenye-
fenyõ 5%, vörös-,
erdei és egyéb fe-
nyõfélék 3%). 

– Az élõfakészlet 1340 millió m3, eb-
bõl 36% bükk, 30% lucfenyõ, 11%
tölgyfélék. Az évi folyónövedék 34 mil-
lió m3 évente.

Az évi kitermelhetõ fatömeg 18,7
millió m3.

– A Mezõgazdasági, Erdészeti és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium felelõs az
erdõgazdálkodásért. A minisztérium
keretében az erdõgazdálkodásért egy
államtitkár felel, az õ irányítása alatt
dolgozzák ki az erdészeti politikát, stra-
tégiát és programokat az erdõgazdálko-
dás fejlesztése érdekében, az összes
törvényes rendelkezéseket és ezek vég-
rehajtását az erdõalap megvédése és
fejlesztése érdekében.

A minisztérium feladata a jogi, mûsza-
ki és gazdasági normák megalkotásának
és ezek végrehajtásának követése.

– A Nemzeti Erdészeti Fõigazgatóság
kezeli az állam köztulajdonában lévõ
erdõket, minden megyében vannak
megyei igazgatóságok, amelyek kereté-
ben az erdészetek mûködnek. A Mezõ-
gazdasági, Erdészeti és Vidékfejlesztési
Minisztérium fennhatósága alatt mûkö-
dik, önálló gazdasági egységként. Az
erdei utak építésének és vadpatak-sza-
bályozásoknak egy részét az állami
költségvetésbõl finanszírozzák. 

– A magántulajdonban levõ erdõk
ügykezelését ma-
gánerdészetek vég-
zik – több mint 100
m a g á n e r d é s z e t
mûködik, a legna-
gyobb számban az
erdélyi megyékben
(Brassó, Kovászna,
Hargita, Maros,
Beszterce) –, vagy
az állami erdésze-
tek szerzõdéses
alapon. Központi
irányításukat az or-
szágos erdészeti

közhatóság keretében mûködõ igazgató-
ság látja el.

– A fakitermelést magánvállalatok
végzik, az országos erdészeti közható-
ság irányításával.  

– Az erdészeti kutatást az Erdészeti
Kutató és Tervezési Intézet látja el, az
erdészeti felsõoktatás 6 egyetemi köz-
pontban történik, Brassóban, Sucsáván,
Nagyváradon, Kolozsváron, Temesvá-
ron és Bukarestben.

– Az erdõgazdálkodás piacgazdaság-
ra való átalakítása a központosított gaz-
dálkodásból az egyik alapvetõ és legne-
hezebb feladat.

A megfelelõ támogatási rendszer hiá-
nya, az erdõk visszaszolgáltatásának
nem megfelelõ elõkészítése hozzájárult
az erdõk jogtalan kivágásához, 1990
után több mint 30 ezer hektár, amelyek
magántulajdonba kerültek. 

– Az említettek kiküszöbölésére és
az erdõterület csökkenésének megállí-
tása céljából folyamatosan tökéletesíte-
ni kell a fenntartható erdõgazdálkodási
stratégiát. 2005-ben megjelent az erdõk
kötelezõ ügykezelésére vonatkozó sür-
gõsségi kormányrendelet, de még min-
dig van országos szinten 500 ezer ha er-
dõ, amelyekben a tulajdonosok nem
biztosították a magán- vagy állami erdé-
szetek ügykezelését. 

Eszközök, intézmények és 
megfelelõ politika kialakítása a
fenntartható erdõgazdálkodás

megvalósítása céljából
– Az erdõgazdálkodás fenntarthatósá-
gának és fejlesztésének céljából 2005-
ben a Világbank szakemberei részvéte-
lével kidolgozták az erdõgazdálkodás
fejlesztési stratégiáját Romániában.

– Elsõrendû feladat az erdõgazdál-
kodásban a fenntarthatóság megvalósí-
tása és az erdõgazdálkodás szerepének
növelése a társadalmi–gazdasági élet-
ben, az erdõk visszaszolgáltatásánakA résztvevôk ôsi székházunk emléktáblája alatt

Szili Katalin az erdélyiek ajándékát veszi át Szakács Sándortól
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felgyorsítása és az erdõgazdálkodás
mûködésének biztosítása a piacgazda-
ság keretein belül.

– Az erdészeti stratégia a következõ
feladatok megvalósítását irányozza elõ:

• a nemzeti erdõalap megvédése és
az erdõs területeknek a növelése az
ökológiai egyensúly visszaállítása, a vi-
dékfejlesztési követelményeknek meg-
felelõen; 

• az erdei ökoszisztémák biodiver-
zitásának megõrzése és fejlesztése;

• az erdõ társadalmi- gazdasági sze-
repének növelése és fejlesztése, a társa-
dalom igényei szerint;

• a fahasználat és fafeldolgozás ha-
tékonyságának fejlesztése;

• a fa- és egyéb termékek felhaszná-
lásának fejlesztése a fenntartható fejlõ-
dés igényei szerint.

– Az erdészeti politika fontos irány-
zata, hogy az erdõalap a nemzeti va-
gyon része, függetlenül a tulajdonfor-
máktól.

– A fenntartható erdõgazdálkodás
érdekében foganatosítani kell a termé-
szet- és környezetkímélõ rendelkezése-
ket a fahasználat és fafeldolgozás terén.

– Ki kell dolgozni a fafeldolgozók
társulását, a fakitermelõk és fafeldolgo-
zók szövetségbe tömörülését elõsegítõ
rendelkezéseket. 

– Meg kell teremteni az erdõgazdál-
kodás egységes irányítását, beleértve a
fakitermelést és feldolgozást.

Az erdészeti erõforrások megvé-
dése és fejlesztése az életminõség
és környezeti tényezõk javítása

céljából
– A hasonló környezeti tényezõkkel

rendelkezõ európai országokkal szem-
ben Románia erdõben szegény. Az er-
dõsültség 26,7%, az európai átlag
32,8%, európai szinten a 13. hely

– Az erdõk egyenlõtlenül oszlanak
meg az ország területén, az alföldön az
erdõsültség 10%, ezek a legszegényebb

vidékek erdõben.
Az ország nyugati
részén 3,2%, Bá-
nátban 3,5%, a
Moldvai fennsík
4,1% , az Olténiai
alföld 5,3%.

– Romániai szin-
ten kb. 7 millió hek-
tár leromlott terü-
let van, ahol nagy
méretûek a talaj-
eróziók, a földcsu-
szamlások. A leg-
kiterjedtebb ilyen

területek az ország déli dombvidékén
és fennsíkjain, az erdélyi fennsíkon,
Moldva dombvidékein és fennsíkjain,
valamint a dobrudzsai fennsíkon van-
nak.

A mezõgazdaság áttérése az extenzív
mûvelésrõl az intenzív mûvelésre több
mint 2 millió hektár terület erdõsítését
teszi szükségessé.

– Jelentõsebb intézkedések, amelye-
ket foganatosítani kell az erdõ erõforrá-
sainak megõrzése és fejlesztése érdeké-
ben:

• az erdõalap integritásának megõr-
zése, az erdõvel borított területek nem
erdõgazdálkodási célú használatának
megtiltása;

• az erdõs legelõk besorolása az er-
dõalapba;

• az erdõvel borított területek növe-
lése ( kb. 2220 ezer hektárral 2020-ig);

• erdõsávok létrehozása ( kb. 300
ezer hektár 2020-ig);

• ültetvényszerû energiaerdõk létre-
hozása a vidékfejlesztési programokkal
összhangban; 

• az erdõs területek növelésének tá-
mogatása belsõ és külföldi erõforrásokból.

Az erdei ökoszisztémák 
biodiverzitásának megõrzése 

– Új természetvédelmi területek kijelö-
lése. 

– jogi szabályozások tökéletesítése a
természetvédelmi területekre vonatko-
zóan, támogatási rendszer kidolgozása
a területek tulajdonosai részére.

Az erdõk gazdasági rendeltetésének
fejlesztése

– A kitermelt famennyiség az üzemtervi
elõírások szerint történjen.

– Megfelelõ erdõszerkezetek kialakí-
tása. 

– A kis erdõtulajdonosok tömörülé-
sének támogatása erdõtársulásokba,
amelyek biztosítják a fenntartható erdõ-
gazdálkodást.

– A fakitermelés, fafeldolgozás haté-
konyságának növelése, a kis és közép-
vállalatok támogatása.

Az erdei ökoszisztémák szociális
rendeltetése

– A szociális és üdülési rendeltetésû er-
dõk arányának növelése, támogatási
rendszer kidolgozása az erdõtulajdono-
sok részére.

– Az erdõgazdálkodás hozzájárulásá-
nak pontosabb követése a nemzeti
össztermék megvalósításában.

– Az erdõk ügykezelésének megol-
dása új magánerdészetek vagy a megle-
võ erdészetek révén, hogy a meglevõ
erdészeti szakszemélyzet megfelelõen
legyen foglalkoztatva.

– A visszaszolgáltatás alatt a tulajdo-
nosokkal ismertetni kell az erdõk társa-
dalmi szerepét és a fenntartható erdõ-
gazdálkodás jelentõségét.

– A szociális üdülési rendeltetésû er-
dõk megfelelõ üzemtervezése és felsze-
relése.

– A vidéki lakosság foglalkoztatási
arányának növelése az erdõgazdálko-
dásban.

– Komplex tanulmányok elvégzése
annak érdekében, hogy milyen hatással
lesz az erdõterületek növelése a nem-
zetgazdaság fejlõdésébe.

Konferencia, határon túli erdészekkel
Kocsányos tölgy plantázsok a Kárpát-medencében címmel különleges konfe-
rencia zajlott 2007. szeptember 20-án és 21-én Szigetváron, a Mecseki Erdészeti
Zrt. szervezésében. A hiánypótló, határon túli magyar erdészeket összefogó
szakmai konferencia elsõ napján a meghívott elõadók az egyik leggyakoribb ha-
zai tölgyféle ültetvényszerû makktermesztésével kapcsolatos hazai és külföldi
tapasztalataikat, valamint a hozzá kapcsolódó tudományos vizsgálatok eredmé-
nyeit ismertették. A második napon a körcsönyei plantázs bemutatása mellett
számos kísérleti terület bejárására is sor került.
A konferenciával egy idõben zajlott annak társrendezvénye, a Kárpát-medencei
erdészek I. találkozója, az Országos Erdészeti Egyesület szervezésében.

Czére Zsóka

Erdély küldöttei


