
 

 

Rólunk 
 
Bemutatkozásunk 
 
Szakértelem 
Az Erdészeti Egyesület nagy erdészeti szakértelemmel rendelkezik és társadalompolitikai felelősséget 
vállal. Ezáltal a tagok és a nyilvánosság számára ad tanácsokat.  
 
Kapcsolattartás 
Az erdő iránt érdeklődők számára az Erdészeti Egyesület az első kapocs. Jelenlegi erdőkkel kapcsolatos 
kérdéseket szakértők, közvéleményformálók és döntéshozók beavatkozásával tárgyaljuk és azt közzé is 
tesszük. 
 
Függetlenség 
Az Erdészeti Egyesület a burgenlandi erdők független képviselője. 
 
Természet 
Az Erdészeti Egyesület síkra száll a fenntartható és természetközeli erdőkezelésért. Az Erdészeti Egyesület 
elősegíti az erdők fontosságának megértését. 
 
Közösség 
Az erdészeti egyesület, mind regionálisan, mind országosan, helyet kínál szakmai és társadalmi 
összejöveteleknek. 

 
Csapatunk 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
Célcsoportjaink és tagjaink 
 
- erdészeti személyzet 
- urbéres erdők  
- erdőgazdaságok 
- erdőtulajdonosok 
- erdészetet tanulók és hallgatók 
- erdőpedagógusok 
- egyéb erdészetben érdeklődők 
 
 
Fejlődésünk 

A Burgenlandi Erdészeti Egyesületet 1927-ben, nehéz erdészeti körülmények között, elszánt erdészek 
alapították. Legelőször 1931-ben szervezték meg az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület gyűlését a 
Burgenlandi Erdészeti Egyesület együttműködésével Eisenstadtban. 1938-ban került sor a Német Erdészeti 
Egyesületbe való beilleszkedésre az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesületnek és a tartományi Erdészeti 
Egyesületnek. Ezáltal megszűnt az egyes tartományi egyesületek létezése. 

1950-től konkrét erőfeszítéseket tettek, hogy újraélesszék a Burgenlandi Erdészeti Egyesületet. Először az 
Alsó-Ausztriai és Bécsi Erdészeti Egyesület kibővítése történt meg, amely Alsó-Ausztriai, Bécsi és 
Burgenlandi Erdészeti Egyesületté vált. 1959-ben egy fontos lépés következett be: az Alsó-Ausztriai, Bécsi 
és Burgenlandi Erdészeti Egyesületen belül megalakult a Burgenlandi Tartományi Részleg. 

Ez a független aktív egyesületi tevékenység kezdete, amely célzottan a burgenlandi erdőtulajdonosok egyedi 
problémáival képes és akar foglalkozni. A folyamatosan növekvő taglétszám miatt 1978-ban a Burgenlandi 
Erdészeti Egyesület megalapításával érte el ezt a függetlenséget.  

1984-ben, 1992-ben, 1998-ban, 2006-ban és 2012-ben az Osztrák Erdészeti Egyesület gyűléseket tart a 
Burgenlandi Erdészeti Egyesület együttműködésével, amelyek Burgenlandon túl is hatást mutatnak. Az 
egyesület az évek során intenzív eszmecserét folytat a szomszédos országok, Magyarország és Szlovénia, 
erdészeti egyesületeivel. Ebből alakulnak ki 1972-től kezdve az évente megrendezett Pannonia-Találkozók. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 


