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Az Országos Erdészeti Egyesület Elnök-
sége és az OEE Közönségkapcsolatok
Szakosztály, az Erdõk a Közjóért Szak-
osztálya, valamint az MGSZ Központ
Erdészeti Igazgatóságával közösen ez
utóbbi székházának nagytermében tar-
totta évzáróját, mely egyben sajtótalál-
kozó is volt. Az esemény házigazdái
Wisnovszky Károly igazgató (MGSZH)
Központ Erdészeti Igazgatóság és dr.
Pethõ József elnök (OEE) voltak. Ker-
tész József konferálásával indult a ren-
dezvény, majd Zétényi Zoltán, a Kö-
zönségkapcsolatok Szakosztályának el-
nöke mondott köszöntõt és egyben be-
számolót. Mint mondotta, fontos, hogy
összefoglalásként tükröt állítsunk a
szakma és az újságírók számára az év
során feldolgozott erdészeti témákról.
Kiemelte, hogy a rendezvény újszerû,
hiszen két szakosztály is bekapcsoló-
dott az eseménybe, mely remélhetõleg
a jelenlévõ sajtó képviselõin keresztül a
nyilvánosság elé is eljut. Fontos, hogy
az évadzárón részt vesz az erdészeti ha-
tóság is, hiszen a különbözõ területek
összefogásának nemcsak szimbolikus
jelentése van. (Az MGSZ Központ Erdé-
szeti Igazgatóság a Széchenyi utcából

átköltözik az FVM Kossuth téri épületé-
be. A szerk. megj.) Zétényi Zoltán ezu-
tán részletesen ismertette a fontosabb
erdészeti eseményekrõl a sajtóban
megjelent híradásokat, úgy, mint az év
eleji falopásokat érintõ (Sajólád-
Brüsszel) híradásokat, a védett erdõk
zöld tárca általi kisajátításának kezde-
ményezését, az erdészeti felsõoktatás
200 éves évfordulójával kapcsolatos

eseményeket, továbbá a magánerdõ-tu-
lajdonosok tüntetését a jogos, de elma-
radt kifizetések miatt; az erdõtüzek sze-
zonját, valamint a köztársasági elnök-
nek az erdõvel kapcsolatos – nem ép-
pen tárgyilagos – megnyilvánulásait.
Beszélt a vándorgyûlés sajtóvisszhang-
talanságáról, majd a hidegek beálltával
újra az illegális fakitermelés és ipari mé-
retû falopások ügyérõl. Sajnálatát fejez-
te ki, hogy az elmúlt év – kétségtelenül
– legjelentõsebb „eseménye”, az erdõ-
törvény célegyenesbe érkezése volt.
Köszönetet mondott a sajtó azon mun-
katársainak, akik elfogultság nélkül,
objektíven tájékoztattak.

Ezután Pethõ József köszöntötte a
megjelenteket. Kiemelte, hogy összefo-
gással remélhetõleg elérhetõvé válik a
felsõoktatási képzés bolognai rendszer-
bõl történõ kivonása, valamint meg-
elõzhetõ az állami erdõgazdálkodás
privatizációja, illetve az összevonásra
irányuló kormányzati szándék. Fontos-
nak tartotta, hogy a médiumok figye-
lemre méltó mûsoridõt szenteltek az er-
dészeti témáknak.

Búcsú a 2008-as esztendõtõl
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Kiss János leköszönõ fõosztályveze-
tõ, felhasználva a sajtó elõtti nyilvá-
nosság alkalmát, összefoglalta a ki-
nevezése óta elért eredményeket és
az új erdõtörvénnyel kapcsolatos
véleményét.

Számvetés
Itt az év eleje. Ideje, hogy számba ve-
gyük az elmúlt idõszakban végzett
munkát, valamint az ágazatot érintõ ese-
ményeket. Elõször is köszönöm a bizal-
mát és segítségét azoknak, akik megtisz-
teltek vele. A bírálóknak és vitapartne-
reknek az õszinte, szakmát és erdõt fél-
tõ érveit, szavait. Talán nem is tudják, de
ezek a megnyilvánulások sokszor ösztö-
nöztek a problémák ismételt átgondolá-
sára és a lehetõségek mérlegelésére.
Úgy tapasztaltam, hogy a szakma meg-
mozdult az ágazatvezetésben keletke-
zett ûr betöltését követõen, és várako-
zással tekintett a minisztériumra. 

2007. év szeptemberében munkámat
azon ígéret birtokában kezdtem, hogy
az FVM biztosít minden feltételt annak
érdekében, hogy az erdészet területén
jelentkezõ feladatokat az ágazat vezeté-
se el tudja látni. Az élet számtalan alka-
lommal produkál új, váratlan helyzete-
ket, melyek nem illeszkednek az erede-
ti elképzelésekbe, így nehezítik az
eredmények elérését. Így történt ez ná-
lunk is, ennek ellenére köszönet illeti a
minisztérium vezetését az erdészeti
ágazat támogatásáért, a kritikus helyze-
tekben tapasztalt határozott kiállásáért.

2007. év vége és 2008. dolgos idõszak
volt az ágazat életében. Több témával
foglalkoztunk, ami terveinkben szere-
pelt, és olyanokkal is, amit mások talál-
tak ki számunkra. Vegyük sorba a tör-
ténteket. Különbözõ okok miatt ürese-
dések történtek az erdészeti osztályon,
amit rövid idõ alatt be kellett tölteni. Ar-
ra törekedtünk, hogy tettre kész, elhiva-
tott, jól képzett emberekkel töltsük fel a
megüresedett helyeket. A szerencse,
vagy valami más segítségünkre volt, és
megtaláltuk azokat a kollégákat, akik a
mai napig lelkiismeretesen, pontosan
végzik munkájukat. Részben nekik kö-
szönhetõ, hogy nagyot tudtunk elõre-
lépni a jogalkotási feladatok terén.

Hosszú távú legfontosabb felada-
tunk az erdõtörvény megújítása volt,
ami elsõ látásra a más ágazatokkal való
egyeztetések miatt problémásnak, de
megvalósíthatónak látszott. Miután be-
lebonyolódtunk a folyamatba, rá kellett
jönnünk, hogy a gyakorló erdészek sok
dolgot másképpen látnak, mint mi,
mást tartanak hangsúlyosnak és fontos-

nak. Számos, sokszor nem felhõtlen tár-
gyalást folytattunk. Több száz írásos vé-
leményt, javaslatot tekintettünk át, me-
lyeket az ágazat szinte minden területé-
rõl, civil szervezetektõl, minisztériu-
moktól kaptunk. Egy dologban minde-
gyik azonos volt, és ez a valami az erdõ
iránti figyelem és felelõsség megnyilvá-
nulása. Ebbõl is érzékelhetõ, hogy az
erdõ fontos szerepet tölt be a társada-
lom és az állam életében. Az eredmé-
nyes tárgyalások sorát a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztériummal zár-
tuk. Miután a kormányzaton belül meg-
született a mindenki számára elfogad-
ható változat, a törvénytervezet benyúj-
tásra került a parlamentbe. Ahhoz,
hogy az országgyûlés napirendre tûzze,
négy parlamenti bizottság támogatására
volt szükség, melyeket az illetékes bi-
zottságok megadtak. Különösen fontos,
hogy a bizottsági meghallgatások során
építõ jellegû hoz-
zászólások hang-
zottak el, pártho-
vatartozástól füg-
getlenül, ami azt
vetíti elõre, hogy
az országgyûlési
képviselõk értik a
tervezet jelentõsé-
gét, és szakmai
alapon közelíte-
nek hozzá. Külö-
nösen örvendetes,
hogy a Környezet-
védelmi Bizottság
egyöntetûen támogatta az új erdõtör-
vény-tervezetet. A parlament 2008. évi
utolsó munkanapján megkezdõdött a
téma általános vitája. Fontos, hogy a ki-
hirdetésre kerülõ jogszabály úgy szabá-
lyozza az erdõben folyó tevékenysége-
ket, hogy a jövõben is garantált legyen
a tartamos gazdálkodás és a természeti
értékeink védelme, valamint az erdõk
társadalomnak nyújtott szolgáltatásai
biztosítottak legyenek. Mindez finanszí-
rozható, megvalósítható módon történ-
jen. Azt érezzék az erdõtulajdonosok,
erdõgazdálkodók, hogy az erdejük által
biztosított szolgáltatásokat a társadalom
elismeri, és segíti munkájukat.

Ugyancsak fontos feladata volt az ága-
zatvezetésnek az állami tulajdonú erdõk
vagyonkezelésével kapcsolatos kormány
elõterjesztés elkészítése. A folyamat négy
minisztérium közremûködésével zajlott,
mely a mai napig nem fejezõdött be.
Nagy jelentõségû ügyrõl van szó, ugyan-
is a kormánynak döntenie kell, hogy az
állami erdõk kezelését ki végezze, illetve
milyen szakmai és gazdasági feltételek-

kel. A társadalom erdõkkel kapcsolatos
fokozott elvárásait, igényeit elsõsorban
ezek az erdõk tudják kielégíteni, ebbõl
adódóan vannak többletterhei, amit a va-
gyonkezelõnek vállalnia kell. Az egysé-
ges vagyonkezelés minden erdõben az
egységes, legmagasabb szakmai színvo-
nalat, valamint a nagy méretbõl adódóan
az egyes területek közötti könnyû finan-
szírozási kiegyenlíthetõséget jelenti. Fon-
tos, hogy mielõbb döntés szülessen az
ügyben, és a vagyonkezelési szerzõdé-
sek megkötésre kerülhessenek, ami az
állami erdõk kezelésének alapját kell,
hogy képezze.

Szintén örökzöld téma a természetvé-
delem és az erdészet kapcsolatában,
hogy ki határozza meg az erdõ sorsát, ki
döntse el, mi történhet az erdõben.
Hosszú és fárasztó tárgyalások folytak a
két tárca között, melyeken nem jutottunk
elõrébb. Jelenleg a kormány levette napi-

rendrõl a kérdést. Álláspontunk szerint
szükség van egy szintetizáló szakmára,
amelyik az erdõvel kapcsolatos minden-
féle igényet felmér, összegzi, és felelõs
döntést tud hozni. Természetesen szem
elõtt tartva az ökológiai és ökonómiai kö-
rülményeket, magyarul a természethez
minél közelebbi, megvalósítható tevé-
kenységeket tervez és engedélyez er-
deinkben. Ez a szakma az erdészet, hi-
szen egyedülállóan itt van erdõvel kap-
csolatos biológiai, mûszaki, gazdasági
képzés. A mi felelõsségünk viszont, hogy
figyeljük a társadalom, valamint más
szakmák idõnként változó igényeit, és
ezeket ne zsigeri ellenállással, hanem
megértéssel fogadjuk, így méltók lehe-
tünk nagy elõdeinkhez és hagyatékuk-
hoz, a mai erdõkhöz.

A korábbi évek támogatási rendszere
teljesen megszûnt, ezért újat kellett al-
kotni. Ilyenkor az ember megnézi, men-
nyi forrás áll rendelkezésre, és rangso-
rolja a feladatait. Így tettünk mi is. Egyik
fontos tartozása az államnak a gazdálko-
dók felé az erdõfenntartási járulékkal
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terhelt erdõfelújítások támogatása és a
nemzeti erdõtelepítések finanszírozása.
Mint tudjuk, az erdõfelújítás terén ko-
rábbi döntés alapján a magán- és közös-
ségi tulajdonú területek részesülhetnek
támogatásban. Ennek megfelelõen elké-
szült és kihirdetésre került a 2010. de-
cember 31-ig érvényes két támogatási
rendelet, melyek lényege, hogy a fenti
idõpontig minden érintett gazdálkodó
megkapja a befejezett egységárat erdõ-
sítései után, amely így biztonságot nyújt
a kiadások fedezésére. Mondhatják so-
kan – teljesen jogosan -, hogy a jogsza-
bályok késõn jelentek meg, ezzel bi-
zonytalanságban tartva a gazdálkodó-
kat. Ennek oka, hogy az agrártámogatá-
sokról szóló jogszabályok alkotását
érintõ törvény, valamint rendeletek szü-
lettek, illetve változtak 2007. év folya-
mán, továbbá az erdészeti ágazat nem
szokványos támogatási menetrendje ne-
hezen volt beilleszthetõ jogszerûen a
rendszerbe. Ez a többi támogatási ren-
delet megszületését is hátráltatta.

Fontos támogatási célnak tartottuk a
magánerdõ-gazdálkodás minél maga-
sabb színvonalú fenntartását és szakmai
fejlõdését, a meglévõ közjóléti berende-
zések fenntartását, valamint az erdészeti
erdei iskolák mûködésének támogatását.
Nyilván lehetett volna még találni támo-
gatandó célokat, sõt támogatási rendele-
tet is lehetett volna készíteni ezekre, de
ez maga lett volna a felelõtlenség. Így
maradt ki például az erdei kisvasutak tá-
mogatása, melyre nem állt rendelkezésre
keret. Célunk volt, hogy minden támoga-
tásnál, ahol ez lehetséges, egységáras
normatív finanszírozás valósuljon meg.
Ez egyszerûsíti a gazdálkodók és az ellen-
õrzést végzõk dolgát is, továbbá nem a
papírokra, hanem az elvégzett munkára
vagyunk kíváncsiak. A magánerdõ-gaz-
dálkodás támogatásának filozófiája az,
hogy lehetõleg minél több erdõterületen
legyen emelt szintû szakmai irányítás, il-

letve ahol lehetsé-
ges, erdész legyen
az erdõgazdálko-
dó. Ez nemcsak
szakmai, hanem
anyagi felelõsséget
is jelent a szakem-
ber számára, ami a
gazdálkodás szín-
vonalát javítani fog-
ja. Ki kell emelnem
még az erdészeti
erdei iskolák támo-
gatását, amit fon-
tosnak tartunk a
gyerekek egészsé-

ges testi és lelki fejlõdésének elõsegítése
végett. De nem elhanyagolható az erdõ
és az erdészszakma megismertetésének
lehetõsége is az ettõl távol élõkkel.

Az adófizetõk erdõre vonatkozó 1%-
os befizetéseinek gyors és hatékony fel-
használása csak úgy történhetett meg,
hogy a civil szervezetekkel termékeny
egyeztetést folytattunk. Köszönjük azt a
bizalmat, amit tanúsítottak irányunk-
ban. Észre kell vennünk, hogy a civil
társadalom erdõre irányuló figyelme
nemcsak szakmánk bírálatában nyilvá-
nul meg, hanem az erdõért való konk-
rét tevékenységekben, lásd ennek a tá-
mogatásnak a lehetõségét.

Az EU-s támogatásokról szóló rende-
letek alkotásában a szakma társszerzõ-
ként jelenik meg, de nem mi vagyunk a
feladat felelõsei, ezért a rendeletek idõ-
zítése jórészt nem tõlünk függ. Termé-
szetesen az FVM vezetésével egyetem-
ben mi is szeretnénk, ha minden támo-
gatási lehetõség gyorsan kihirdetésre
kerülne, de ennek vannak fizikai és
technikai korlátai, amit nem tudunk
megváltoztatni, ezért egy kicsit még tü-
relemmel kell lennünk. 

Nagy jelentõségû esemény volt 2008.
év októberében az Európai Erdõk Hete
országos rendezvénysorozata. Miért volt
jelentõs? Elõször sikerült az ágazatveze-
tés által megszervezni és lebonyolítani
egy egységes arculatot mutató ágazati
rendezvénysorozatot, melynek volt saj-

tó- és társadalmi visszhangja. Továbbá
megtisztelte a rendezvényeket Gráf Jó-
zsef miniszter úr és két szakállamitkár,
ezzel is jelezve szakmánk jelentõségét az
agráriumon belül. A társadalom tagjaival
való kapcsolattartás fontos lesz a jövõ-
ben is, amit az FVM vezetése felismert,
és a jövõben fenn kíván tartani.

A nagyobb dolgokat kiemelve ezek
zajlottak az ágazat vezetésének közre-
mûködésével az elmúlt idõszakban.
Biztosan volt olyan, amit még jobban
lehetett volna végezni, de tudomásul
kell vennünk, hogy más szakmákhoz
hasonlóan az ágazatvezetés létszáma
nálunk is drasztikusan csökkent. Jelen-
leg az osztályvezetõvel együtt hét fõ
végzi azt a munkát, melyet néhány év-
vel ezelõtt több, mint húszan végeztek.
Ezért nagyon fontos a szakma bizalma
és támogatása, hogy gyors és megala-
pozott döntések születhessenek. 

Munkám során érezhetõ volt a szak-
ma felõl érkezõ bizalom, amit a segítõ
és érdeklõdõ telefonhívások és szemé-
lyes találkozók jeleztek. Vállalásom
2008. december 31-én letelt, visszatér-
tem családom közelségébe és minden-
napi szeretetébe. Kérek mindenkit,
hogy legyen bizalommal az új fõosz-
tályvezetõ, dr. Nagy Dániel iránt is és
segítse munkáját. Benne olyan embert
ismertem meg, aki szakmailag képzett,
elhivatott, kitartó, emberileg kifogásta-
lan, igazi erdész. 

Üdv az erdésznek!
Kiss János

* * *
Wisnovszky Károly az aktuális és ter-

vezett erdészeti támogatásokról, az er-
dészeti igazgatás jelenérõl és jövõjérõl,
a felállítandó erdõvédelmi szolgálatról
tájékoztatott.

Üde színfoltja volt a rendezvénynek,
amikor Mangel Gyöngyi, a Magyar Rádió
munkatársa a „Kétmilliomodik hektár
magyar erdõ” emlékérmet vehette át. 

Az összejövetelt a két rendezõ szak-
osztály ülése zárta. 

Kép és szöveg:
Gregus László, Pápai Gábor

„El  fog  jönni,  mert  el  kell  jönnie  az  idônek,  amikor  az  erdô  min-
den  magyar  kultúrember  szemének  és  szívének  egyik  legkedvesebb
tárgya  lesz,  és  azt  nemcsak  azért  fogja  becsülni,  mert  testét-llelkét
üdíti  és  meggyógyítja,  szépérzékét  pedig  gyönyörködteti  –  de
mert  magán-  és  közgazdasági  érdekek  szempontjából  is,  benne  a
nemzet  egyik  legszebb  és  legértékesebb  kincsét  ismeri  fel.”
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