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A WWF Magyarország közölte, hogy
34 környezet- és természetvédõ ci-
vil szervezet arra kéri az Országgyû-
lést, tegyen lépéseket annak érde-
kében, hogy a kormány visszavonja
az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az
erdõgazdálkodásról szóló törvény-
tervezetet. „A zöldek szerint a terve-
zet olyan mértékben csökkenti a
hatósági jogköröket és liberalizálja
az erdõgazdálkodás szabályait,
amelyek az erdõk védelmét és a ter-
mészeti értékek megõrzését veszé-
lyeztetik.” (MTI)

Itt ismét bûzlik valami. Szerintem a
civil szervezeteknek félrevezetõ módon
megmagyarázták, hogy az erdõ tarta-
mos fenntartását veszélyezteti a kor-
mány általi majdani Erdõtörvény-terve-
zet elõterjesztése.

A spekulánsok célja az, hogy az er-
dõknek egy kiválasztott részét el kell
venni azoktól, akik korábban évszázado-
kon keresztül kezelték; az utóbbi idõben
több mint 140 éve az Erdõtörvény elõírá-

sai szerint. A tulajdonjogot (kezelést) át
kell adni az új szemléletû kezelõknek,
akiknek az erdõ életével kapcsolatos is-
merete még ki sem bújt a tojásból.

Az a téves nézet lett úrrá, hogy az er-
dõ ilyen irányú birtokbavétele mint a
környezet és természetvédelem megha-
tározó eleme a feladatát csak így tudja
teljesíteni.

A megfelelõ táblák kirakásával fen-
nen hirdethetik, íme a jól végzett mun-
kájuk gyümölcse.

Az erdészek nem beszéltek, hanem
cselekedtek az erdõk gazdasági és imma-
teriális feladatának teljesítése érdekében.

Az erdésztársadalomra sértõ, az er-
dõre pedig káros a manipulált alapú
cselekedet.

A környezetvédelemnek az erdõn kí-
vül van igen sok tennivalója, de ott ke-
vésbé látványos a munka. Pl. a már sza-
kállt növesztett garéi veszélyes hulladék
elszállítása és hasonló károsítás megelõ-
zése. Ivóvizek védelme. Az ipari és ház-
tartási hulladék kezelése. A káros gázok
kibocsátásának csökkentése. A zajárta-

lom fékezése. A szántók élõ edafonjának
fenntartása. A vegyszerek káros hatásá-
nak vizsgálata. Az éghajlatváltozás ked-
vezõtlen alakulásának rögzítése, fékezé-
se. Klónozott szaporítóanyag kiszûrése.

Lakossági szennyvizek összegyûjtõ he-
lyeinek vizsgálata, a kórokozók terjedésé-
nek minimumra csökkentése érdekében.

Nagyon fontos az erdõnek az élõlé-
nyekre kifejtett nélkülözhetetlen hatása,
de nem mondhatunk le a faanyag felhasz-
nálásáról sem. Van tehát környezetvédel-
mi feladat sok, és a költségeket inkább a
fentebb jelzett feladatra kellene fordítani,
nem az erdõ átvételére koncentrálni.

Az a javaslatom, hogy a civil szerve-
zetek a környezetvédelemmel kapcso-
latosan hallgassanak a megtapasztalha-
tó valóságra, a félrevezetõk kiszûrésére.

A gáncsoskodás helyett inkább az er-
dészekkel való együttmûködést tartom
szükségesnek az eredményesebb mun-
ka érdekében.

Dr. Sipos Árpád
környezetvédõ és tájrendezõ 

szakmérnök

„Abcúg” Erdõtörvény??

Vigyázó szemetek Kínára vessétek!
Erdészszakmai kiutazás KÍNÁBA 

· látogatás a Pekingi Erdészeti Egyetemen, 
· a Kormányzati Erdészeti Adminisztrációs Minisztériumban, valamint 
· a Kínai Erdészeti Tudományos Kutatóintézetnél,
· a CHANGSHA-i helyi erdõgazdaságnál. (Csak a B programban!)

A. Kiutazás idõpontja: 2009. február 23–március 2. (Jelentkezési határidõ: 2009. február 6.)
vagy 2009. március 9–16. (Jelentkezési határidõ: 2009. február 23.) 
(Idõtartam: 8 nap/ 5 éj+2 éj a repülõn)

B. 2009. február 23–március 6. (Jelentkezési határidõ: 2009. február 6.)
vagy 2009. március 9–20. (Jelentkezési határidõ: 2009. február 23.)
(Idõtartam: 12 nap/ 9 éj+2 éj a repülõn)

Utazás: repülõvel és autóbusszal · Ellátás: félpanzió · Elhelyezés: 4* szállodában · Idegenvezetés: magyar nyelvû idegenvezetõ Budapestrõl

Részvételi díj:
A. 348 900,-Ft/fõ+ÁFA* · Repülõtéri illeték: kb. 89 000,-Ft/fõ · Vízumdíj: 12 000,-Ft/fõ, Egyágyas felár: 59 900,-Ft/fõ
B. 599 900,-Ft/fõ+ÁFA* · Repülõtéri illeték: kb. 89 000,-Ft/fõ · Vízumdíj: 12 000,-Ft/fõ, Egyágyas felár: 99 900,-Ft/fõ

A részvételi díj tartalmazza: a BUD-PEK-BUD repülõjegyet, a transzfereket, a programokat, a szakmai látogatásokat, a szál-
lást, az ellátást, a magyar nyelvû kísérõ  idegenvezetõ díját. 
A részvételi díj nem tartalmazza: a repülõtéri illetéket, vízumdíjat (a vízumkérelmeket már indulás elõtt legalább 24 nap-
pal el kell juttatni irodánkhoz 1 db színes igazolványképpel és a vízumdíjjal, a vízumügyintézés késedelmi felára 12 000
Ft/vízum), borravalókat (kb.5-6 USD/fõ/nap), a biztosításokat, a fakultatív programokat és a felárakat.

A részvételi díjat min. 10 fõ részvétele esetén tudjuk biztosítani. Kisebb létszám jelentkezése, illetve jogszabályválto-
zás esetén a részvételi díj összege módosul. 
Az árfolyamváltozás ingadozása befolyásolhatja a repülõtéri illeték, illetve a részvételi díj összegét. 

További részletek, egyéb ajánlatok és jelentkezési lap: www.erfatours.hu, e-mail: erfatour@qwertynet.hu
* a 2009. évi ÁFA törvény szerint




