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A természetvédelem és az erdô-
gazdálkodás összhangjának elôse-
gítése érdekében megszervezett
gödöllôi rendezvény és az erdészeti
igazgatók hasonló témában történt
összejövetele kapcsán Ormos Balázs
fôtitkárt fogadta dr. Skultéty Sándor
KÖM államtitkár (01.09.) A megbeszé-
lés során kiderült, hogy a természetvé-
delmet érintô végrehajtási rendeletek
továbbvitele nem a gödöllôi rendezvé-
nyen megbeszéltek szerint került to-
vábbvitelre. Reméljük, hogy a termé-
szetvédelem és az erdôgazdálkodók
részére is égetôen fontos rendeletek
mindkét tárca (KÖM,FVM) megoldást
keresô hozzáállása révén mihamarabb
megszületnek, hiszen a rendeletek hiá-
nya nemcsak az erdôk állapotára néz-
ve hátrányosak, de a szakmai munka-
helyek megtartására nézve is veszé-
lyesek. Államtitkár úr megerôsítette,
hogy a két terület összhangjának elô-
segítésére az erdôgazdálkodók és a
természetvédelem által közösen kidol-
gozott projekt az egyik lehetséges út,
mely pénzügyi támogatást is élvezhet.
E téren már több erdôgazdálkodó és
nemzeti park között folynak elôkészítô
megbeszélések. Bízunk benne, hogy
az összefogásnak lesz szakmai és
pénzügyi támogatási eredménye is. Az
erdészeti igazgatók Egyesületünkben a
fenti témához kapcsolódó megbeszé-
lésén kérésként vetôdött fel, hogy az
Egyesület a maga eszközeivel legyen
segítségükre az erdei szemetelés és a
szemét felszámolása ügyében.  Állam-
titkár úrnak e kérdést is felvetve, a té-
ma részletes kidolgozását kérve aján-
lotta segítségét. Az erdészeti igazgatók
által felvetett problémát, mely a va-
gyonvédelmet és közönségkapcsolatot
is érinti, súlya miatt Egyesületünk
2001.évi üzleti tervébe is beépítettük.

Egyesületünk  ez évi programjá-
nak véglegesítése elôtt a partner szer-
vezeti egyeztetés kapcsán Egyesüle-
tünk elnöke és fôtitkára találkozott
Herczeg Miklós fôtitkárral(I.09.).Az el-
múlt évi együttmûködést kielégítônek
találták, melyet ez évben bôvíteni szán-

dékoznak. Egyesületünk segíteni kíván-
ja az Erdészeti Lapok híradásával az er-
dészeti dolgozók gyerekeinek rendkí-
vüli kedvezménnyel való üdültetését
Szlovákiába és Lengyelországba. A
részletes ismereteket a késôbbiekben
közöljük.

Egyesületünk  2001. évi üzleti
tervének és kapcsolódó feladatainak
egyeztetésére fôtitkárunk hivatalaikban
kereste fel dr. Pethô József és dr. Jám-
bor László vezérigazgató urakat. Szom-
bathelyen Bejczy Péter helyi csoporttit-
kárral az általa koordinált magánerdô-
gazda tanfolyam idei szervezése volt a
fô téma. Sopronban a helyi csoport ve-
zetésének újraválasztása az egyik év
eleji fontos feladat.

Fôtitkárunk szervezésében az idei
üzleti terv megbeszélése érdekében
került sor a találkozóra, melyhez a
SEFAG Rt. vállalta a házigazda szere-
pet, amit köszönünk (I.17.). A megbe-
szélésen részt vettek Feiszt Ottó,
Barkóczi István, Káldy József vezér-
igazgatók, Pintér Ottó, a helyi csoport
elnöke, Bogdán József régióképviselô
és Ormos Balázs fôtitkár.A résztvevôk
részletesen megtárgyalták az üzleti terv
ágazatot érintô legfontosabb részeit. Az
ÁPV. Rt.-ben újjászervezôdô állami er-
dôgazdaságokat összefogó szervezet
súlya maradjon meg vagy növekedjen
változatlan erdészeti szervezeti és sze-
mélyi keretek között. Az erdészeti
munkahelyek megtartása állami alkal-
mazottként vagy magán vállalkozó-
ként. A magánerdô-gazdálkodás segí-
tése, együttmûködés kialakítása közös
érdekeltségi alapon. A hatékonyság
növelése szakszerûbb munkavégzés-
sel, ennek érdekében az alsó, közép-
és felsôszintû továbbképzés szorgal-
mazása. Az ágazat jogos pénzügyi tá-
mogatási igényeinek kielégítése külsô
forrásokból. Egyesületünk elnöke tájé-
koztatta a jelenlevôket az Egyesület ter-
vezett tevékenységeirôl. Egyesületünk
pénzügyi támogatásaként felvetôdött
az Erdészeti Lapok kiadásának közvet-
len támogatása. A szakosztályok szak-

értôi munkájára a vadkárok  egységes
szemléletû kezelése, illetve az erdô tu-
risztikai igénybevételének szempont-
rendszere kidolgozása terén vetôdött
fel igény.

Egyesületünk elnökét és fôtitká-
rát fogadta Gémesi József igazgató-
helyettes (I.18.). A megbeszélésen
Egyesületünk üzleti tervének idevonat-
kozó részei kerültek egyeztetésre,
benne az elmúlt idôszakban az erdô-
gazdasági vezetôkkel történt megbe-
szélésekkel, mellyel igazgatóhelyettes
úr egyetértett. A két fél megköszönte az
egymást támogató elmúlt évi együttmû-
ködést. Az ez évi közös munka végsô
egyeztetésre a februári Pártoló Tagok
Tanácsa megbeszélésen kerül sor.

A Magán Erdôgazdálkodók Pártoló
Tagi Tanácsa elnöke, Farkas László er-
dômérnök, Egyesületünk irodájában
egyeztette a soron következô feladatokat
Ormos Balázs fôtitkárral(I.18.). A közösen
megfogalmazott levélben, melyet a tagok
kapnak kézhez, a február közepi megbe-
szélésre kérnek javaslatokat a legfonto-
sabb tennivalókról, melyeket az Egyesüle-
tünk támogatásával meg akarnak oldani,
mint ez évi legfontosabb a magánerdô-
gazdálkodást érintô feladatokat.

Megjelent a Széchenyi-terv, száz-
milliárdos vissza nem térítendô támoga-
tási lehetôséggel. A pályázatok kizáró-
lag a pályázathoz készített adatlapon
nyújthatók be. Az adatlap és az útmuta-
tó a Gazdasági Minisztérium Internet
honlapjáról(www.gm.hu) letölthetô.
Érdeklôdni a minisztérium ingyenes
zöld számán lehet: 06-80/660-560. A
pályázatok beadása folyamatos.

A mezôgazdaság fejlesztésére a „HÍD
a harmadik évezredbe” program ad
lehetôséget, mely kiemelt szerepet szán
az erdôtelepítésnek. A meghirdetett 174
ezer ha-os, tíz évre szóló program és a
hozzárendelt milliárdos nagyságrendû
költségvetési- pénzügyi  támogatás biz-
tos alap, hogy a munkát el lehessen vé-
gezni. Szakmánk összefogásának egyik
kitörési pontja is lehet a nagyszabású fel-
adat elvégzése, ahogy dr. Madas András
tiszteletbeli tagunk néhány évvel ezelôtt
az Akadémián megtartott nagyhatású
beszédében figyelmébe ajánlotta az er-
dészkollégáknak.
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