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Egyesületünk, a tagsága által a négy-
éves programban kiemelt feladatként
meghatározott költségvetési források
növelése érdekében folyamatos mun-
kát végzett, összefogva a társszerveze-
tekkel.

Több alkalommal sikerült a Parla-
ment Mezôgazdasági Bizottságát, vala-
mint Erdészeti Albizottságát erdei kör-
nyezetbe invitálni és kizárólag erdésze-
ti témákban szót váltani. E folyamat
eredményének is tekinthetô, hogy az
Erdészeti Albizottság soproni ülésén el-
fogadott, majd a Mezôgazdasági Bizott-
ság ülésén kiegészített állásfoglalás ké-
szült, melyet a Bizottság tagjai javaslata-
ikkal teljesebbé tettek, majd a kormány-
párti és ellenzéki képviselôk egyhangú-
an elfogadtak. Az állásfoglalás nem át-
fogóan foglalkozik ágazatunk kérdései-
vel. A megfogalmazás és a témák egy
része is a képviselôk gondolatmenetét
és szóhasználatát tükrözi. Az állásfogla-
lás megküldésre került az illetékes mi-
nisztereknek és az ÁPV Rt.-nek is, akik-
tôl a választ ez év november 30-ig várja
a Bizottság. 

Komoly lehetôséget kapott ágaza-
tunk. Rajtunk és vezetôinken is múlik ki
tudjuk-e használni eddigi munkánk
részeredményét. Mindenki a maga le-
hetôségei keretében tegyen meg min-
dent a teljesebb siker végett! Köszön-
jük.

Az alábbiakban közreadjuk az állás-
foglalás teljes szövegét.

A Mezôgazdasági Bizottság 
állásfoglalása

az erdészeti oktatás, kutatás és 
szabályozás aktuális helyzetérôl

– A 2001. és 2002. évre jóváhagyott
költségvetés a Nemzeti Erdôprogram
alapvetô erdészetpolitikai célkitûzései-
hez, az erdôtelepítési program megva-
lósításához biztosítja a szükséges pénz-
ügyi forrásokat. Az erdôtelepítési prog-
ram társadalmi és gazdasági céljainak
megvalósításához szükséges egy olyan
gazdasági számításokat is tartalmazó
program kidolgozása és széles körû
megismertetése, amely bemutatja a
földtulajdonosok, a gazdák és a társa-
dalom erdôtelepítési ráfordításaiból
származó hozamait és számot ad a ma-

gán és társadalmi befektetés pénzügyi
megtérülésérôl.

– Szükségesnek tartjuk a támogatási
rendszer kialakításánál a földtulajdono-
sok, a gazdák érdekeltségének figye-
lembe vételét, az erdôtelepítés hozama-
inak hosszú távú megtérülése miatt a
mezôgazdasági mûvelés kiesô éves jö-
vedelmének, illetve a természetvédelmi
elôírások költségeinek kompenzálását.

– Szükségesnek tartjuk a mezôgaz-
dasági támogatási rendszerhez hasonló-
an a természeti károk kompenzálását
az erdôgazdálkodásban is.

– Szükségesnek ítéljük az állami- és
magánerdô-gazdálkodás gazdasági és
piaci feltételeinek esélyegyenlôségét, va-
lamint az ezt megvalósító támogatási
rendszer kialakítását és mûködtetését.

– Az állami és magán erdôgazdálko-
dás megújítása elképzelhetetlen felké-
szült, modern szakmai ismeretekkel bí-
ró szakemberek nélkül, ezért szükséges
az erdészeti, faipari oktatás, továbbkép-
zés és kutatás pénzügyi, intézményi fel-
tételeinek megerôsítése. Az erdôtulajdo-
nosok és gazdák, közép- és felsôfokú
szakemberek továbbképzéséhez bizto-
sítani kell az anyagi és intézményi hát-
teret.

– Szükséges az oktatás, továbbkép-
zés és kutatás gyakorlati feltételeinek
megteremtése. Az erdôgazdálkodás te-
rületén nincs a mezôgazdaságban be-
vezetett és támogatott tangazdaság.
Ezért meg kell teremteni a jogszabályi
hátterét annak, hogy az erdôgazdálko-
dás területén a gyakorlati oktatási és
kutatási elsôdleges rendeltetésû erdôte-
rületet kezelô, szervezetileg az oktatási
intézménytôl önálló erdôgazdálkodó
(erdészeti tangazdaság) a minôsítés
rendszerébe bevonásra kerüljön. A
szakszerû mûködés elengedhetetlen
feltétele, hogy a felsôoktatási törvény-
ben megnevezett agrártudományi cent-
rumok tevékenysége a gyakorlati okta-
tással bôvüljön. Továbbá a bizottság
felkéri a szakminisztériumokat (FVM,
OM, KÖM), hogy terjesszenek elô meg-
oldási javaslatot az oktatás céljait segítô
arborétumok mûködési költségeinek
elôteremtésére.

– Megoldatlan gondot jelent, hogy a
Magyar Mérnöki Kamara Erdészeti, Fa-
ipari, Papíripari és Mezôgazdasági
Szakmai Tagozata törvényben foglalt

feladatainak nem tud maradéktalanul
eleget tenni. Ennek oka egyfelôl az,
hogy a szakértôi és tervezôi névjegy-
zékbe vételhez szükséges jogszabályok
közül a tervezôi jogosultságot szabályo-
zó rendelet kiadására mindeddig nem
került sor. Másik oka az, hogy a mezô-
és erdôgazdálkodási, valamint az élel-
miszeripari tevékenységhez kapcsoló-
dó szakértôi mûködés engedélyezésé-
vel kapcsolatos eljárásról szóló
61/1994. (XI.8.) FM rendelet túlhaladot-
tá vált, részben az idôközben megszüle-
tett törvényi szabályozás (pl.: erdôtör-
vény, kamarai törvény), részben a szak-
értôi fô- és részterületeknek a szakmai
követelményekkel nem egyezô megha-
tározásának eredményeképpen.

Javasoljuk tehát, hogy – a vonatkozó
törvények rendelkezéseit figyelembe
véve – kerüljön kiadásra a tervezôi jogo-
sultságra vonatkozó rendelet és történ-
jen meg a szakértôi jogosultságról szóló
61/1994 (XI.8.) FM rendelet módosítása.
A fentieken túlmenôen rendezendônek
tartjuk a szakértôi, illetve tervezôi jogo-
sultság megadásának módját. A jelenle-
gi gyakorlat szerint a minisztérium és a
kamara párhuzamosan adja ki a jogosít-
ványokat. A megoldásra váró kérdések
rendezéséhez a Magyar Mérnöki Kama-
ra Erdészeti, Faipari, Papíripari és Mezô-
gazdasági Szakmai Tagozata felajánlotta
tapasztalatait és támogatását.

Az Országgyûlés Mezôgazdasági Bi-
zottsága felkéri az illetékes minisztériu-
mokat (FVM, OM, KÖM), hogy 2001.
november 30-ig számoljanak be az ál-
lásfoglalásban felvetett kérdések meg-
oldásáról.

Budapest, 2001. május 23.
Farkas Sándor
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Szarvasbôgô Európa-bajnokság, Szent Hubertus-nap a szentantali kastélyban
2001. szeptember 21–23. (3 nap/2 éj)

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályával közös szervezésû program, 
a csoportot Oroszi Sándor vezeti.

Szeptember 21. Indulás Budapestrôl 14.00 órakor, határátkelés Ipolyságnál.
Megérkezés Zólyomba, majd a vár megtekintése, vacsora.
Továbbutazás a szállásra.

Szeptember 22. Szarvasbôgô Európa-bajnokság megtekintése, részvétel a Szent Hubertus-
napi programon.
A szentantali kastély megtekintése, városnézés Selmecen.
Este: közös szalonnasütés

Szeptember 23. Reggeli után részvétel a Hubertus-misén, majd hazautazás.
Budapestre érkezés kb. 15 órakor.

Utazás: autóbusszal
Szállás: egyszerû, 2-3 ágyas elhelyezés (tusoló a folyosón)

Ellátás: félpanzió
A részvételi és utazási költség: a létszám arányában késôbb kerül megállapításra.

(Tervezett költség: 28 e Ft+ÁFA/fô)
Jelentkezési határidô: 2001. augusztus 31.

A végleges programot és költséget a jelentkezôknek közvetlenül küldjük meg.


