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A harmadik oldal

M egalakult – 2010. január 26-án – a 16 fõbõl
álló Országos Erdõ Tanács. A kormányzat, a
gazdálkodás, az érdekvédelem, az oktatás, a

kutatás és a természetvédelem szakterületeirõl válasz-
tottak egyike az Országos Erdészeti Egyesület minden-
kori elnöke. A háromévente megválasztásra kerülõ tes-
tület a tartamos erdõgazdálkodás meghatározó kérdé-
seire adandó válaszaival segíti az FVM minisztert. Már
az alakuló, az ügyrendet pontosító elsõ ülés is elõre ve-
tített három ilyen markáns kérdést. Talán nem is meg-
lepõ, hogy az évtizedek óta megoldatlan erdõ- és vad-
gazdálkodás ellentétpárjai most is elsõként kerültek te-
rítékre. Vagy az idõhiány miatt elnapolt erdészeti kom-
munikáció vajon mikor tudja elfogadhatóan és közért-
hetõen közvetíteni a társadalom–erdész–erdõ hárma-
sának egymásrautaltságát, akár csak egy jó szóvivõ
személyében? Jó közvetítõ lesz itt a Tanács? És tud-e
majd kellõ erélyt tanúsítani és bíráló érvényû tanácsot
adni miniszterének, amikor 60 év – erdõterületet bõví-
tõ erdõtelepítés – mélypontját elemzi a 2009-es gazda-
sági évvel kapcsolatban? 

A különbözõ érdekeltségû szervezetek képviselõi –
akik az erdõgazdálkodást szakmailag is és annak tár-
sadalmi szerepét is eltérõ módon ítélik meg – akkor tud-
nak együttmûködni, ha az alapkérdésekben egységes
álláspontra jutnak. Ebbõl eredõen az Erdõ Tanács kül-
detésében benne foglaltatik az elmúlt évek hibás dönté-
seinek korrekciója és – a szakmai igazságra való törek-
vés mellett – a jelen reális értékelése. Minden döntésébõl
sugározzon az erdõ tisztelete mellett, az erdõ fõ termé-
kének, a fának a megbecsülése; s tükrözõdjön az öko-
lógia és ökonómia egymásra hatása. A Pro Silva (az er-
dõért) és a Pro Holz (a fáért) nemes mozgalmaknak
egy pályán kell haladniuk. Legyen munkálkodásának
elõterében az a fontos alapelv, hogy erdõ nélkül nincs
földi élet, a fatermék nélkül pedig nincs civilizáció. Az
erdészszakma minden területérõl érkezõ kérdésdöm-
pingbõl – a legfontosabbak elõtérbe helyezésével – válo-
gasson. Megelõlegeznék hármat, így: mi a magyar tár-
sadalom elvárása a magyar erdõtõl; hol a határa a
mérsékelt égövi magyar erdõ teherbíró képességének; to-
vábbá mi a magyar erdészetet megilletõ hely az egysé-
ges erdõkezelésben és az erdészeti szolgálat, valamint a
kormányzati szerep vitelében? 

Az Erdõ Tanács úgy segítse az FVM mindenkori mi-
niszterét az erdõre vonatkozó döntéseinek meghozatalá-
ban, hogy azok a magyar erdõ és erdészet, s így a társa-
dalom érdekét szolgálják. Ha pedig azt tapasztalja, hogy
mûködése hiábavaló, látványosan oszlassa fel magát.

Dr. Pethõ József
az OEE elnöke




