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Csóka Pétert bízták meg az ENSZ
Erdõfórum Titkársága vezetésével 
Az UNFF Titkársága munkatársai nem
rég vettek búcsút Pekka Patosaaritól,
aki 2007. december 31-vel, hosszú jeles
pályafutást követõen, vonult vissza az
ENSZ-ben a nemzetközi erdészeti
ügyek terén végzett munkától. 

Pekka Patosaari visszavonulását kö-
vetõen Sha Zukang, az ENSZ gazdasági
és Szociális ügyekért felelõs fõtitkár-he-
lyettese 2008. január 1-jei hatállyal Csó-
ka Pétert bízta meg az UNFF Titkárság
vezetésével. 

Mint ismert, Csóka Péter korábban
az Állami Erdészeti Szolgálat fõigazga-
tója, majd az FVM Természeti Erõforrás-
ok Fõosztály vezetõje volt.

A megüresedett UNFF titkárságveze-
tõi poszt betöltésére pályázatot írtak ki
2008. március 18-ai határidõvel.

* * *

Beépíthetõk a budapesti erdõk? 
Nem titokban, csak csendben fogadta el
a Fõvárosi Közgyûlés a karácsonyi ünne-
pek elõtti szavazásán az új vagyonrende-
letét – errõl számolt be a Levegõ Munka-
csoport. Ezzel gyakorlatilag szabaddá
vált az út az éhes befektetõk és építtetõk
elõtt a még megmaradt fõvárosi erdõk ki-
irtására. A fõváros élhetõségét, természe-
ti környezetét súlyosan érintõ új jogsza-
bályról sem a kormánypárti, sem az el-
lenzéki képviselõk nem tartották érde-
mesnek tájékoztatni a közvéleményt és a
civil szervezeteket. Ezen nem is kell meg-
lepõdni, hiszen például az ellenzéki ve-
zetésû XII. kerületi önkormányzat - a he-
lyi civil szervezetek tiltakozása ellenére -
is az erdõterületek kiirtásával igyekszik
kielégíteni egyes ingatlanbefektetõk csil-
lapíthatatlan étvágyát. (greenfo)

* * *

Pénzelvonás az USDA Erdészeti
Szolgálatánál is 

Az USA-ban a demokraták támadják az
Erdészeti Szolgálatot érintõ költségvetési
megszorításokat. A Bush-kormány költ-
ségvetési terve pénzelvonást jelent az Er-
dészeti Szolgálat számára, ami a 78 165
millió hektár nemzeti erdõvagyon keze-
lésével megbízott szolgálatnál tömeges
elbocsátásokhoz vezethet, közölték de-
mokrata párti törvényhozók. Jövõre a
Bush elnök által elõterjesztett költségve-
tési tervezetben közel 8 százalékkal (4,1
milliárd dollárra) csökkentik az USDA
Erdészeti Szolgálat kiadásait. 

A terv több mint 2700 munkahely
megszûnését jelentheti, ami a szolgálat
állományának csaknem 10 százaléka.
Elvonásokra lehet számítani egy tucat,
nem az erdõtüzekkel kapcsolatos prog-
ram megvalósításra szánt pénzekbõl is.

* * *

Súlyos konfliktus a norvég 
magánerdõk körül 

A norvég kormány 147 km2 (14 700 hek-
tár) összefüggõ fenyõerdõ védelmérõl
hozott döntést a dél-norvégiai Buskerud
megyében. Az érintett önkormányzatok
és erdõtulajdonosok együttesen 99 km2

területet ajánlottak fel védelemre, a ter-
mészetvédõ szervezetek 200 km2 terület
védelmét követelték. Helge Evju, a Nor-
vég Erdõtulajdonosok Szövetsége Igaz-
gató Tanácsának elnöke csalódott, mert
a kormány nem fogadta el a közösség fe-
léje nyújtott kezét: ez az erdõtulajdono-
sok és az önkormányzatok arcul ütése,
akik a kormány és a természetvédelmi
szervezetek kérésének teljesítéséhez
ajánlottak együttmûködést és dialógust. 

A kormány, hogy az erdõtulajdono-
sokkal a konfliktusokat elkerülje, ko-
rábban a fenyõerdõk önkéntes védel-
mének politikáját hirdette meg.  

* * *

Tiltakozás a természetvédelmi
területek ellen Svédországban 

Egyre hangosabban hallatják hangjukat a
svéd erdõbirtokosok az ellen, hogy ter-
mészetvédelmi területeket létesítsenek a
svéd erdõkben. Több mint ezer aláírást
tartalmazó jegyzéket nyújtottak át
Andreas Carlgren svéd környezetvédel-
mi miniszternek. A jegyzék bizonyítja az
erdõtulajdonosok elégedetlenségét a
svéd kormány természetvédelemre szánt
területek kijelölésében alkalmazott mód-
szereivel szemben. Egész Svédországból
érkeztek aláírások, de szerepel a petíción
Németországból és az Egyesült Államok-
ból származó aláírás is. A sajtóközlemény
hangsúlyozta, hogy a természetvédelmi
területek létesítése Svédországban a ma-
gánszemélyeket sújtja majd.

* * *

Értékesítik az állami erdészeti
társaságokat? 

Áruba bocsátják és a tõzsdére viszik az
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-hez került
erdészeti részvénytársaságokat – tudta
meg a ForestPress.

Erre a hírre számítani lehetett, ugyanis

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. de-
cember óta olvasható Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatában az áll, hogy az ag-
rárportfolióért felelõs vezérigazgató-he-
lyettes feladata többek között „a mezõ-
és erdõgazdasági tevékenységet folytató
társaságok vagyonkezelése, az értékesí-
tési igazgatóval együttmûködésben a tár-
saságok értékesítésének elõkészítése és
lebonyolítása.

Ugyanakkor ennek ellentmond a va-
gyontörvény, amely az erdészeti társa-
ságokat tartós állami tulajdonba utalja.

A parlamenti beszédében a kor-
mányfõ konkrétan nem említette az er-
dõgazdasági társaságokat, hanem így
fogalmazott: 

„A most induló Új Tulajdonosi Prog-
rammal azt tesszük lehetõvé, hogy pár
ezer forint induló befizetéssel állami cé-
gekben akár százezer forint értékû tulaj-
dont vásárolhassanak az emberek. Azt ja-
vasoljuk, hogy a következõ hetekben ha-
tározzuk meg az állam tulajdonában lévõ
azon vállalatok körét, amelyeknek jelen-
tõs tulajdonhányadát nyílt vitában megha-
tározott és mindenki számára egyaránt ér-
vényes ösztönzõkkel és kedvezmények-
kel felajánljuk valamennyi magyar, illetve
huzamosabb ideje Magyarországon élõ
európai uniós polgárnak. Adjunk részletfi-
zetési és adókedvezményeket, sõt vala-
mennyi árfolyamkedvezményt is azok-
nak, akik azt mondják, teszek én is azért,
hogy tulajdonos polgár legyek. Vitassuk
meg, hogy milyen vállalatok jöhetnek szó-
ba, és milyen kedvezmények adhatók! Er-
re alkalmas intézkedéseket, alkalmas sza-
bályokat kell kidolgozni. Az e program-
ban szóba jöhetõ vállalatok – különösen a
stratégiai fontosságú vállalatok – tulajdoni
többségét persze továbbra is érdemes
megtartani az államnak.”
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