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JEGYZÔKÖNYV
amely készült az Erdészcsillag Ala-
pítvány Kuratóriuma és Felügyelô
Bizottsága alakuló ülésérôl.  Buda-
pest, 2001. november 07. 10.00 óra,
OEE klub terem. 

Gémesi József, a kuratórium elnöke
köszöntötte a megjelenteket és örömét
fejezte ki, hogy az Alapítvány a hosszú
és kényszerû elôkészítô munka után
megkezdheti várhatóan eredményes
mûködését.

Megjelentek:  Gémesi József, a Kura-
tórium elnöke

Bak Julianna, dr. Magas László, dr.
Szász Tibor, Wisnovszky Károly kurató-
riumi tagok,

Tóth Gábor, a Felügyelô Bizottság el-
nöke,

Horváth Ferenc, a FB tagja, Kolozs-
vári Ákos kimentését kérte.

valamint,
dr. Boda László ügyvéd, az Alapít-

vány jogi képviselôje,
Ormos Balázs fôtitkár, OEE
Mester Gézáné titkárságvezetô, OEE.
Gémesi József elnök megállapítot-

ta, hogy az ülés határozatképes, a na-
pirendi pont az Alapítvány mûködé-
sének megindítása, az ehhez szüksé-
ges feltételek megteremtése. A jelen-
lévôk a napirendet egyhangúan elfo-
gadták.

Dr. Boda László ügyvéd ismertette az
Alapítvány megalakításának körülmé-
nyeit.

Dr. Szász Tibor elemezte az Alapít-
vány és az OEE Szociális Bizottsága fel-
adatainak összehangolási lehetôségeit,
melyhez a jelenlévôk javaslatokat fûz-
tek. A Kuratórium a következô határo-
zatban foglalta össze az elhangzott vé-
leményeket:

1/2001. (nov.8) sz. határozat:
A Kuratórium javasolja az alapí-

tónak, hogy az SZJA 1%-ból az Egye-
sületnek juttatott erre szánt összeg
kerüljön át az Alapítvány számlájá-
ra, mint az alapító adománya, míg
az Alapítvány saját jogán (3 év múl-
va) tudja meghirdetni az 1%-os tá-
mogatást.

Az Egyesület Szociális Bizottsága
a beérkezô segélyezési javaslatokat
az eddig kialakult gyakorlata sze-
rint bírálja el és az eredményt adja
át az Alapítvány kuratóriumának.

A Szociális Bizottság e feladaton
kívül megtartja a Szociális és Csa-
ládügyi Minisztérium és a MTESZ fe-
lé történô szociális támogatási igé-
nyek bírálatát és ügyintézését.

A Kuratóruim kéri az alapítót,
hogy a fentieknek megfelelôen mó-
dosítsa a Szociális Bizottság szabály-
zatát. 

(A jelenlévô 5 fô kuratóriumi tag
a határozatot megszavazta.)

2/2001. (nov.8) sz. határozat:
A Kuratórium felkéri az alapítót,

hogy a küldöttközgyûléssel a követ-
kezôk szerint módosíttassa az Ala-
pítvány Alapszabályát;

a) Az Alapító Okirat 3b/ és c/
pontjában szereplô „erdészek” he-
lyett, „erdészetben dolgozók” kerül-
jön átvezetésre.

b) A 33. pont alatt megneve-
zett „Kisalföld” címû újság helyett,
az „Erdészeti Lapok” kerüljön átve-
zetésre.

c) A 35. pont ötödik bekezdé-
se a következôk szerint módosul-
jon: „A megszûnt alapítvány vagyo-
nát át kell adni a Wagner Károly
Alapítvány (1121 Budapest, Csillag-
völgyi út 5-7., nyilvántartási szám:
Fôvárosi Bíróság 8. Pk. 62729/3 953)
részére.”

Az Alapítvány mûködésével kapcso-
latos teendôk ellátására nem szándé-
koznak külön titkárt foglalkoztatni, erre
nem volt jelentkezô és a költségek kí-
mélése is ezt indokolja. Kéréssel fordul
a Kuratórium az alapító felé, melyet ha-
tározatba foglaltak.

3/2001. (nov. 8) sz. határozat:
A Kuratórium felkéri az alapítót,

hogy az Alapítvány mûködésével
kapcsolatos teendôk ellátásával bíz-
za meg az Egyesület titkárságát.

(A jelenlévô 5 fô kuratóriumi tag
a határozatot megszavazta.)

Szükséges a Kuratórium mûködési
rendjét szabályozni, el kell készíteni az
erre vonatkozó szabályokat.

4/2001. (nov.8) sz. határozat:
A Kuratórium megbízza Bak Juli-

anna, dr. Magas László, dr. Szász Ti-
bor tagokat, hogy a Kuratórium
legközelebbi ülésére dolgozzák ki a
Kuratórium Mûködési Szabályzatá-
nak tervezetét. A nevezettek a meg-
bízást elfogadták.

(A jelenlévô 5 fô kuratóriumi tag
a határozatot megszavazta.)

A Felügyelô Bizottság jelenlévô el-
nöke és tagja bejelentették, hogy elké-
szítik a Felügyelô Bizottság mûködési
rendjét, a Kuratórium mûködési rendjét
is figyelembe véve.

5/2001. (nov. 8) sz. határozat:
Wisnovszky Károly kuratóriumi

tagot aláírási jog megszerzése céljá-
ból be kell jelenteni a számlavezetô
banknál.

(A jelenlévô 5 fô kuratóriumi tag
a határozatot megszavazta.)

6/2001. (nov.8) sz. határozat:
Az Erdészcsillag Alapítvány ren-

delkezik Befektetési Szabályzattal,
melyet a Kuratórium elfogad.

(A jelenlévô 5 fô kuratóriumi tag
a határozatot megszavazta.)

7/2001. (nov.8) sz. határozat:
Az Erdészcsillag Alapítványhoz

benyújtandó segélyezési pályázat
tervezetét Wisnovszky Károly kura-
tóriumi tag készíti el a következô
ülésre, melynek várható idôpontja
2002. év március eleje.

(A jelenlévô 5 fô kuratóriumi tag
a határozatot megszavazta.)

Dr. Boda László ügyvéd bejelentet-
te, hogy a szükséges kuratóriumi rész-
vétele esetén az Alapítvány céljára va-
ló tekintettel, munkáját ingyenesen
végzi el.

Gémesi József a Kuratórium elnöke
megköszönte az eredményes és haté-
kony munkát, majd az ülést bezárta.

kmf.

Kuratórium elnöke:
Gémesi József

Jegyzôkönyvvezetô:
Ormos Balázs

Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Fôtitkári beszámoló
2001. november
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Egyesületünk elnöksége 2001.
november 8-án kihelyezett ülést
tartott Kiskörén, melyen a követke-
zô határozatokat hozta:

Az elnökség elsôként a november
16-i küldöttközgyûlés napirendjének
témáit tárgyalta meg;

1. A 2002. évi egyesületi választások
elôkészítése került szóba. Az elnökség
áttekintette a következô idôszak idô-
rendi tennivalóit is és a korábban jóvá-
hagyott Választási Szabályzat módosítá-
sát határozta el. Az elnökség a követke-
zô határozatot hozta:

15/2001. (nov. 8) sz. határozat: 
a) Az elnökség módosítja a Vá-

lasztási Szabályzat 1.§ (8/a) bekez-
dését és a 2/a.§ (1) bekezdését, mely
szerint az Országos Választási Bi-
zottságot a tisztújító küldöttközgyû-
lés tervezett idôpontja elôtt nem 6,
hanem 5 hónappal elôbb kell létre-
hozni.

b) Az elnökség javasolja, hogy az
Európai Unióhoz való csatlakozás-
hoz hazánkban elfogadott hét régió
kerüljön kialakításra az OEE szerve-
zetében is. Javasolja a küldöttköz-
gyûlésnek, az Alapszabály 16.§ 1.
pontjában a hat, hét területi képvi-
selôre való módosítását és a módo-
sítás átvezetését az Alapszabály kü-
lönbözô pontjaiban és a Választási
Szabályzatban is.

c) Az elnökség a Választási Sza-
bályzat 2/a.§ (2) pontja értelmében
az Országos Választási Bizottság el-
nökének Halász Gábor tagtársunkat
javasolja és terjeszti a küldöttköz-
gyûlés elé megválasztásra. (Halász
Gábor elnöki tisztséget elfoglaltsága
miatt nem, de tagságot vállalna megvá-
lasztása esetén – az utólagos hivatalos
megbeszélés értelmében.)

d) Az elnökség felkéri a hét régi-
ót, hogy tegyék meg javaslatukat a
régió képviselôre 2001. december
20-ig. 

e) Az elnökség a küldöttközgyû-
lést 2002. január 24-re hívja össze,
ahol a fenti elnökségi határozatok-
ban szereplô és a november 16-i
küldöttközgyûlésen megtárgyalt té-
mákban határoznak a küldöttek.

(A határozatot a jelen lévô 6 fô el-
nökségi tag megszavazta.)

Káldy József elnök bejelentette,
hogy munkahelyi elfoglaltsága mi-
att a 2001. november 16-i küldött-
közgyûlésen nem tud jelen lenni,
megbízza dr. Viharos Zsolt alelnö-

köt az ülés levezetésére, aki a felké-
rést tudomásul vette.

2. Az Erdészcsillag Alapítvány kura-
tóriuma megtartotta alakuló ülését, me-
lyen az alapítvány alapszabályának mó-
dosítására tett javaslatot az alapítónak,
Egyesületünknek, melyet legfôbb szer-
vének a küldöttközgyûlésnek kell jóvá-
hagyni. Az elnökség megtárgyalta a ku-
ratórium által tett módosító javaslatokat
és az alábbi határozatában terjeszti az
elnökség és a küldöttközgyûlés elé jó-
váhagyásra.

16/2001. (nov. 8) sz. határozat:
1. A Kuratórium javasolja az ala-

pítónak, hogy az SZJA 1%-ból az
Egyesületnek juttatott erre szánt
összeg kerüljön át az Alapítvány
számlájára mint az alapító adomá-
nya, míg az Alapítvány saját jogán
(3 év múlva) tudja meghirdetni az
1%-os támogatást.

Az Egyesület Szociális Bizottsága
a beérkezô segélyezési javaslatokat
az eddig kialakult gyakorlata sze-
rint bírálja el és az eredményt adja
át az Alapítvány kuratóriumának.

A Szociális Bizottság e feladaton
kívül megtartja a Szociális és Csa-
ládügyi Minisztérium és a MTESZ fe-
lé történô szociális támogatási igé-
nyek bírálatát és ügyintézését.

A Kuratórium kéri az alapítót,
hogy a fentieknek megfelelôen mó-
dosítsa a Szociális Bizottság szabály-
zatát. 

2. A Kuratórium felkéri az alapí-
tót, hogy a küldöttközgyûléssel a
következôk szerint módosíttassa az
Alapítvány Alapszabályát;

d) Az Alapító Okirat 3/b/ és c/
pontjában szereplô „erdészek” he-
lyett, „erdészetben dolgozók” kerül-
jön.

e) A 33. pont alatt megnevezett
„Kisalföld” címû újság helyett, az
„Erdészeti Lapok” kerüljön átveze-
tésre.

f) A 35. pont ötödik bekezdése a
következôk szerint módosuljon: „A
megszûnt alapítvány vagyonát át
kell adni a Wagner Károly Alapít-
vány (1121 Budapest, Csillagvölgyi
út 5-7., nyilvántartási szám: Fôvárosi
Bíróság 8. Pk. 62729/3 953) részére.”

3. A Kuratórium felkéri az alapí-
tót, hogy az Alapítvány mûködésé-
vel kapcsolatos teendôk ellátásával
bízza meg az Egyesület titkárságát.

4.  Az SZJA 1%-ból, a Szociális Bi-
zottság által ki nem osztott összeg

kerüljön az Erdészcsillag Alapít-
vány számlájára átutalásra.

(A jelenlévô 6 fô elnökségi tag a
határozatot megszavazta.)

3. Az elnökség a következôkben a
2001. december 7-i ünnepség program-
jával foglalkozott. Megtárgyalta az Erdé-
szettörténeti Szakosztály által az elnök-
ségi határozatra beadott állásfoglalását
az Egyesület múltjáról, a jogelôdökrôl,
megalakulásuk körülményeirôl, idô-
pontjaikról. 

17/2001. (nov. 8) sz. határozat:  
a) Az elnökség elfogadta az Erdé-

szettörténeti Szakosztály által készí-
tett állásfoglalást; 
„Az Ungarischer Forstverein

1851-ben alakult – 1862-tôl Magyar
Erdôszegylet –, melynek alapszabá-
lyát 1866 decemberében módosítot-
ták, s tagságának és vezetôségének
összetétele átalakult. A kortársak ez
utóbbi idôpontot tartották az új né-
ven, Országos Erdészeti Egyesület-
ként, mûködô Erdészegylet alakulási
idôpontjának.  Budapest, 2001. no-
vember 6.   Aláírás: Oroszi Sándor”,

mely szerint az 1851-ben meg-
alakult Magyar Erdôszegyletnek
jogutódja az 1866 decembere óta
Országos Erdészeti Egyesületnek
nevezett szervezet.

b) Ez a döntés az Országos Erdé-
szeti Egyesület arculatában is je-
lenjen meg.

c) Az elnökség az évek óta tartó
vitát és javaslatokat köszöni a
résztvevôknek és a fenti határozat-
tal a vitát lezártnak tekinti.

d) Az elnökség kialakította a de-
cember 6-i ünnepség programját,
melynek címe: „A 150 éves erdé-
szeti múlt”

(A határozatot a jelenlévô 6 fô
elnökségi tag megszavazta.)
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4. Az elnökséget írásban értesítette
a Bakonyi Erdészeti és Faipari Rész-
vénytársaság, hogy tíz fôvel megalakí-
tották a helyi csoportjukat, elnöknek
Németh Sándor, titkárnak Stubán Zol-
tán, küldöttnek Major László tagtársat
választották. Kérik az elnökséget,
hogy a szabályszerûség ellenôrzését
követôen határozatban fogadják el a
helyi csoport megalakítását. Az elnök-
ség megvizsgálta az alakuló ülésrôl
beadott jegyzôkönyvet és a csatolt je-
lenléti ívet, az abban foglaltakat sza-
bályosnak és hitelesnek fogadta el és
az Alapszabály vonatkozó pontjaira
hivatkozva az alábbi határozatot hoz-
ta.

18/2001. (nov.8) sz. határozat:
Az elnökség az Alapszabály 11.§

10. és 19.§ pontjaira hivatkozva jó-
váhagyja a Pápai Helyi Csoport
megalakítását, sikeres munkát kí-
vánva tagjainak.

(A határozatot a jelenlévô 6 fô
elnökségi tag megszavazta.)

5. Az elnökség foglalkozott az álta-
la legfontosabbnak tartott, a közeljö-
vôt érintô erdészeti szakmai kérdések-
kel. Egyesületünk mint szakmai ér-
dekképviselet folyamatosan ad szak-
mai véleményeket, javaslatokat külön-
bözô felkérésekre. Belsô mûködési
rendünknek megfelelôen elsôsorban
az elfogadott egyesületi programokra,
tervekre, a szakmai szakosztályok, il-
letve az Egyesület különbözô döntés-
hozó egységei határozataira, állásfog-
lalásaira hivatkozva kerülnek a vála-
szok megadásra. Az elnökség felhasz-
nálva az eddigi szakvéleményeket, a
kialakítandó kormányprogramok er-
dészeti fejezetéhez a következôket ja-
vasolja:

19/2001. (nov. 8) sz. határozat:
Az elnökség áttekintette az erdé-

szet jelenlegi helyzetét és a jövô
legfontosabb erdészeti teendôinek
megoldására a következôket java-
solja:

„Erdôgazdálkodás:
Az erdô, mint legösszetettebb élet-

közösség nélkülözhetetlen eleme kör-
nyezetünknek, életterünknek, fontos
szerepe van a természetvédelemben
és széndioxid megkötôképessége, vé-
delmi szolgáltatásai miatt a környe-
zetvédelemben is. Az ország 20%-át
kitevô erdôk területe miatt a terület-
fejlesztés, számtalan foglalkoztatást

nyújtó lehetôsége miatt a vidékfej-
lesztés, megújítható nyersanyaga a fa-,
és egyéb termékei miatt a gazdasági
élet fejlôdését szolgálja. 

Az állami erdôknek, területük
nagyságát megôrizve, országosan ki-
emelt közcélú és természetvédelmi
feladatai vannak, amelyek az állami
erdôket kezelô szervezetek gazdasá-
gos tevékenysége mellett fenntartha-
tó módon valósíthatók meg, az állam
jelentôsebb anyagi szerepvállalá-
sával. 

A magánerdô-gazdálkodásban ki
kell alakítani az optimális területi és
szervezeti kereteket, a pénzügyi
ösztönzés elemeit. Kormányrende-
letben kell szabályozni a megindult,
hosszú távú erdôtelepítési progra-
mot, amely az EU átlaghoz közelítve,
az ország erdôsültségét 25% körüli ér-
tékre emeli.

Az átalakuló állami erdôgazdálko-
dók és a több százezer új magánerdô-
tulajdonos számára, meg kell teremte-
ni az erdôgazdálkodás országos to-
vábbképzési rendszerét.

Az erdôgazdálkodást, a mezôgaz-
daságtól eltérô, hosszú távú gazdálko-
dási ciklusa, az ország területének
20%-át elfoglaló nagyságrendje, vala-
mint a megfelelô képviselet és szabá-
lyozás érdekében, az FVM-ben köz-
vetlen helyettes-államtitkári irá-
nyítás alá kell helyezni. 

Budapest, 2001. november 8.
Országos Erdészeti Egyesület”

(A határozatot a jelenlévô 6 fô
elnökségi tag megszavazta.)

6. Az elnökség a jövô évi egyesüle-
ti programok közül foglalkozott az Or-
szágos Erdészverseny megszervezésé-
vel.

20/2001. (nov.8) sz. határozat:
Az elnökség dr. Viharos Zsolt al-

elnök és Puskás Lajos területi kép-
viselô együttmûködésével az Or-
szágos Erdészverseny megszerve-
zését az Oktatási Szakosztályra bíz-
za.

(A határozatot a jelenlévô 6 fô
elnökségi tag megszavazta.)

7. Egyesületünk kiemelkedô értéke
a könyvgyûjteménye és az a szellemi
tôke, mely hozzá kötôdik. Az Erdésze-
ti Információs Központban megnyug-
tató elhelyezésre kerültek a könyvek
és emlékek. Fontos feladat, hogy a
gyûjtemény nyilvános könyvtárként

mûködhessen, hiszen csak akkor lehet
támogatásokra pályázni. A levéltári
dokumentumok, a hagyatékok, a tár-
gyi emlékek feldolgozása is elôttünk
áll. A nagy tapasztalatokkal bíró kollé-
gák sem fiatalodnak már és szükséges
a szóbeli információik rögzítése is. Az
Erdészeti Információs Központban a
könyvgyûjteményt és annak szellemi
kisugárzását hosszú távon is biztosíta-
ni kell, ez erkölcsi kötelessége is a tag-
ságunknak. Az elnökség úgy ítélte
meg, hogy a munka maradéktalan el-
végzése érdekében személyi segítség-
re is szükség van.   

21/2001. (nov. 8) sz. határozat:
Az elnökség az Erdészeti Infor-

mációs Központban lévô Egyesü-
leti Könyvgyûjtemény kezelése és
a kapcsolódó feladatok elvégzésé-
ben való segítség céljából, 2002.
január 1-tôl, dr. Sárvári János er-
dômérnök segítségét veszi igény-
be, a munka feltételeiben a fenti
idôpontig kell megállapodni. 

(A határozatot a jelen lévô 6 fô
elnökségi tag megszavazta.)

7. Megkeresés érkezett a Bajor Ma-
gán és Közösségi Erdôk Termôhely
Feltárási Egyesületétôl, hogy a ma-
gánerdô-gazdálkodás területén
együttmûködést szeretnének kialakí-
tani az Egyesületünkkel. A kapcsolat
az elmúlt évben kezdôdött, kölcsönös
találkozások lebonyolításával, mind
itthon, mind Scheyernben. A találko-
zókat magyar részrôl dr. Dobroszláv
Lajos vezérigazgató szervezte és Or-
mos Balázs fôtitkár képviselte Egye-
sületünket. Az elnökség támogatta,
hogy Egyesületünk Magán Erdôgaz-
dálkodók Pártoló Tagi Tanácsa és a
bajor szervezet között kezdôdjön meg
az együttmûködésre irányuló kapcso-
latfelvétel. 

8. 22/2001. (nov.8) sz. határozat:
Az elnökség támogatja az

együttmûködést Egyesületünk Ma-
gán Erdôgazdálkodók Pártoló Tagi
Tanácsa és a Bajor Magán és Kö-
zösségi Erdôk Termôhely Feltárási
Egyesülete között.

(A határozatot a jelen lévô 6 fô
elnökségi tag megszavazta.)

kmf.
Káldy József 

elnök
Ormos Balázs 

jegyzôkönyvvezetô
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Egyesületünk Küldöttközgyûlése
2001. november 16-án, Budapes-
ten tartotta ülését.

Dr. Viharos Zsolt alelnök köszön-
tötte a megjelent küldötteket, bejelen-
tette, hogy Káldy József elnök úr
egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt ôt
bízta meg az ülés levezetésével.
Megállapította, hogy megjelent 41 fô
küldött, a Küldöttközgyûlés határoza-
tképes. A meghirdetett napirendi pon-
tokban módosítást javasolt a
következôk szerint:

1. Aktuális kérdések:
• Beszámoló az Elnökség kiskörei

ülésérôl. (dr.Viharos Zsolt alelnök)
• Beszámoló az Elnökség kiskörei

ülésének egyéb pontjairól, további
aktuális információk. (Ormos Balázs
fôtitkár)

• Erdészcsillag Alapítvány kuratóri-
umi ülésérôl beszámoló. (Bak Julian-
na kuratóriumi tag)

2. Választási Szabályzat módosítá-
sának megvitatása. (dr.Viharos Zsolt
alelnök)

A Küldöttközgyûlés a módosított
napirendet egyhangúlag elfogadta (je-
len volt 41 fô küldött).

1. A napirend elfogadása után dr.
Viharos Zsolt alelnök ismertette a kis-
körei elnökségi ülés megtárgyalt napi-
rendi pontjait és határozatait. Így az
Egyesületünk múltjával foglalkozó Er-
dészettörténeti Szakosztály állásfogla-
lását és elnökségi határozatot. Majd is-
mertette az Erdészverseny megszerve-
zésének körülményeit, a részletes sza-
bályokat a szervezô bizottság állapítja
meg, az állami és magán erdészetek-
nél dolgozó erdészek részvételével

Ormos Balázs fôtitkár ismertette az
elnökségi ülés többi határozatát és a

legfontosabb eseményeket az elmúlt
idôszakról. Bak Julianna az
Erdészcsillag Alapítvány kuratóriumi
tagja mondta el az ülés legfontosabb
megállapításait és az Alapítvány alap-
szabályának módosítására tett javasla-
tokat, melyeket a január 24.-i küldöt-
tközgyûlésnek kell jóváhagynia. A
küldöttközgyûlés jelenlévô tagjai a
javaslatokat elfogadták.

A küldöttközgyûlés úgy döntött,
hogy az egyesület december 6.-i ren-
dezvényére a küldöttek vegyenek
részt és a meghívott vendégek a korlá-
tozott létszáma miatt.

(A jegyzôkönyv melléklete az
elnökség 2001. október 8.-i kiskörei
ülésének és az Erdészcsillag
Alapítvány 2001. október 7.-i kuratóri-
umi ülésének jegyzôkönyvei.)

2. Dr.Viharos Zsolt alelnök ismertet-
te az elnökség választásokkal kapcso-
latos elnökségi ülésének határozatát.
Az Alapszabály szerint a döntés joga az
elnökségé, de az elnökség a küldött-
közgyûlés elé terjeszti jóváhagyás cél-
jából. Heves vita alakult ki a régiók szá-
mát illetôen. Kérésként hangzott el,
hogy az Erdészeti Lapok a régiók sze-
repérôl és az Egyesületben való fontos-
ságáról cikket jelentessen meg. Kérték,
hogy a megválasztott elnökök és titká-
rok elérhetôségei a választási jegyzô-
könyvben rögzítésre kerüljenek. Javas-
latokat várnak az Országos Választási
Bizottság elnökére.

A küldöttközgyûlés a következô
határozatot hozta:

5/2001. (nov.16.) sz. határozat:
A Küldöttközgyûlés a jelenlegi

hat régióra épülô Választási Sza-
bályzatot és e szerinti választást tá-
mogatja. (Jelen volt 41 fô küldött,

40 igen szavazat, 0 nem, 1 tartóz-
kodás mellett a határozatot elfo-
gadták.)

Dr.Viharos Zsolt alelnök megkö-
szönte a munkát és bezárta a küldöt-
tközgyûlést.

Kmf.
Dr.Viharos Zsolt 

ülés alelnök
Ormos Balázs 

jegyzôkönyvvezetô

* * *

Földmûvelésügyi és Vidékfejleszté-
si Minisztérium

Jogszabályelôkészítô Fôosztály

Szabó Miklósné dr. fôosztályvezetô
részére
Tárgy: Agrárgazdasági célok 2002.

évi költségvetési támogatási rendelet
módosítása

Budapest
Fax:1/301-4629

Tisztelt Fôosztályvezetô Asszony!

Köszönjük a felkérést, mely szerint
javaslatainkat megadhatjuk az Agrár-
gazdasági célok 2002. évi költségveté-
si támogatási rendelet módosításához.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Földalapú növénytermelési tá-
mogatás. (3-10.§)

A földalapú támogatásból kimaradtak
az erdôgazdálkodók. Kérjük a rendszer
kidolgozását és a támogatás bevezetését.

1. Az agrár-környezetvédelmet
és tájfenntartást szolgáló egyes
termelési módszerek területalapú
támogatásai. 

A Nemzeti Agrár-környezetvé-
delmi Program célprogramjai.
(106-116.§)

Az erdészet teljesen kimaradt a Nem-
zeti Agrár-környezetvédelmi Program-
ból, holott az erdô természet- és környe-
zetvédelmi szerepe megkérdôjelezhetet-
len. Kérjük, a mezôgazdasági szabályo-
záshoz hasonlóan az erdôre is, a termé-
szet- és környezetvédelmi célok megva-
lósítása érdekében, területalapú, norma-
tív támogatást megállapítani és beépíteni
a rendeletbe.

Kérjük pótolni az erdészetre vonat-
kozó Környezetvédelmi Program elké-
szítését.

2. Az erdészeti szakirányítás igény-
bevételének támogatása. (121-125.§)

Az Országos Erdészeti Egyesület Ma-

Fotó: Ormos Balázs
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gán Erdôgazdálkodók Pártoló Tagi Ta-
nácsa 2001. október 10-i Somogyszobra
kihelyezett ülésén a következô ajánlást
tette:
„II/1. Indokolt lenne ha az elneve-

zés is tükrözné az integráció szakmai
célkitûzését, ezért helyesebb lenne a
jövôben hivatalosan is a magánerdé-
szet megnevezést alkalmazni az inte-
grátori szervezetekre.”

Kérjük a rendeletben a magánerdé-
szet fogalom bevezetését, akár záróje-
lesen is az integrátor szó mögött.

1.1 Az egyes mezô-, erdô-, vad-
gazdálkodási, illetve halászati be-
ruházások támogatása. (204-206.§)

Melléklet
A támogatható építési beruházások
1. Egyes mezô-, erdô-, vadgazdálkodá-

si és halászati beruházások támogatásár
b) Erdôgazdálkodás körében...
Az útépítéshez kapcsolódó beruhá-

zások körét bôvíteni szükséges, a mezô-
gazdaság területén bevezetett beruházá-
si lehetôségek támogatásával. Ezek:

• épületek;
• építmények az erdôgazdálkodási

és elsôdleges fafeldolgozási tevékeny-
séghez szükséges berendezései, vala-
mint a termeléshez szükséges kiszol-
gáló infrastruktúrális létesítményei.

Indoklás: a javasolt szabályozás tel-
jesen megegyezik a mezôgazdaságra
vonatkozó, e rendelet elôzô bekezdé-
seiben foglalt támogatási tételekkel. A
magánerdészet (családi vállalkozás)
kialakítása kormányzati döntés, ennek
meg kellene jelenni a támogatási ren-
deletekben is. Az állami erdôgazdál-
kodás, mint a törvényekben meghatá-
rozott, közcélt szolgáló tevékenység,
fenntartható mûködéséhez szükséges
a támogatások kiszélesítése.

A javaslatot alátámasztja a Magán
Erdôgazdálkodók fent nevezett szer-
vezetének javaslata:
„A gyakorlatban bizonyítottnak lát-

tuk, hogy a magánerdészeti - integráci-
ós központok mûködtetéséhez feltétle-
nül szükséges a megfelelô elhelyezés
és az információs eszközrendszer biz-
tosítása. Javasolja a Pártoló Tagi Ta-
nács, hogy a központok elhelyezésére,
épületeinek kialakítására, annak felsze-
relésére, megfelelô információs eszkö-
zök beszerzésére nyíljon pályázati úton
elérhetô támogatási lehetôség.”

2.4 Tangazdaságok, tanüzemek,
bemutató üzemek... támogatása.
(238-239.§)

A Parlament Mezôgazdasági Bizott-
sága 2001. május 23-i ülésén foglalko-

zott a témával és a következô egyhan-
gú határozatot hozta: 

– „Szükséges az oktatás, továbbkép-
zés és kutatás gyakorlati feltételeinek
megteremtése. Az erdôgazdálkodás te-
rületén nincs a mezôgazdaságban beve-
zetett és támogatott tangazdaság. Ezért
meg kell teremteni a jogszabályi hátterét
annak, hogy az erdôgazdálkodás terüle-
tén a gyakorlati oktatási és kutatási el-
sôdleges rendeltetésû erdôterületet ke-
zelô, szervezetileg az oktatási intéz-
ménytôl önálló erdôgazdálkodó (erdé-
szeti tangazdaság) a minôsítés rend-
szerébe bevonásra kerüljön. A szakszerû
mûködés elengedhetetlen feltétele,
hogy a felsôoktatási törvényben megne-
vezett agrártudományi centrumok tevé-
kenysége a gyakorlati oktatással bôvül-
jön. Továbbá a bizottság felkéri a szak-
minisztériumokat (FVM, OM, KÖM),
hogy terjesszenek elô megoldási javasla-
tot az oktatás céljait segítô arborétumok
mûködési költségeinek elôteremtésére.

A mezôgazdaság területén mûködô,
de az erdészet vonatkozásában nem tel-
jes körûen bevezetett rendszer meg-
szervezése és költségvetési forrásból
való támogatása hasonlóan a mezôgaz-
dasági tangazdaságokhoz szükséges. A
támogatási rendbe kérjük beépíteni.

1. Az új mezôgazdasági gépek,
technológiai berendezések vásár-
lásának támogatása. (241-250.§)

A Magán Erdôgazdálkodók Pártoló
Tagi Tanácsa a következô ajánlást tet-
te, melyet kérünk figyelembe venni a
módosításnál:

I. „A magánerdô-gazdálkodás
igényli a hazai erdészeti gépgyártás
fejlesztését különös tekintettel a jö-
vôben fôleg magánterületen megva-
lósuló erdôtelepítésekre, valamint
a hegy és dombvidéki területen a
természetközeli erdôgazdálkodást
támogató gépesítési lehetôségekre.

III/1.  Javasoljuk az agrártámogatá-
son belül a gépesítési támogatások ki-
terjesztését az      erdôápolást, erdômû-
velést szolgáló kisgépekre is (pl.: nye-
les körfûrészek, gödörfúrók, keskeny
sorközben is dolgozó, hegyvidéki vi-
szonyok közt is alkalmazható talaj-
elôkészítô és ápoló munkagépek vala-
mint az ezeket mûködtetô erôgépekre).

III/2. A szakmailag felkészült erdé-
szeti szolgáltatást végzô vállalkozói cso-
portok kialakítása érdekében, fontos-
nak tartjuk, hogy a gépvásárlási támoga-
tásokat az erdészeti vállalkozók is
igénybe vehessék (erdômûvelô, fakiter-
melô gépekre és a motorfûrészekre vo-

natkozóan is). Csak így tud kialakulni az
a korszerû gépparkkal rendelkezô vál-
lalkozói réteg, amely a magánerdésze-
teknél, integrátoroknál stabil munkale-
hetôségre számíthat és magas színvona-
lon, a magánerdészet szervezeti és szak-
mai kontrollja mellett elvégzi az erdôtu-
lajdonosok erdôgazdálkodói feladatait.

B) ERDÉSZETI KÖZCÉLÚ FELADA-
TOK ELLÁTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

287.§ e) pontjának módosítási
javaslata:

Közérdekû erdôvédelmi mun-
kák

A szövegbôl ki kellene hagyni a „mi-
niszter által” részt, mert olyan megszo-
rítás, mely a támogatást szubjektívvé
teszi. Az erdôgazdálkodó szempontjá-
ból közömbös, hogy ki rendeli el a vé-
dekezést, a miniszter vagy a megyei
földhivatal. Viszont, ha a megyei hiva-
tal rendelte el, akkor nem jár támoga-
tás. Ha az Erdészei Hivatalnál van meg-
maradt pénz, akkor kaphatnak az erdô-
gazdálkodók, ha nincs akkor nem.

E) ERDÔKÁROK ELHÁRÍTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA

(308-311.§)
A Mezôgazdasági Bizottság állás-

foglalásába foglalta, hogy „Szükséges-
nek tartjuk a mezôgazdasági támoga-
tási rendszerhez hasonlóan a termé-
szeti károk kompenzálását az erdô-
gazdálkodásban is.” 

Tehát nemcsak az erdô faállomá-
nyát ért károsítások támogatásáról van
szó (vihar-, jég-, zuzmara-, hókár, stb.),
hanem a természeti erôk egyéb erdé-
szeti létesítményekben okozott károk
kompenzálásáról is. (árvízi károk az
erdei utakban, építményekben stb.)

Végül kérjük, a jövôre vonatkozóan
olyan támogatási lehetôségek megte-
remtését az erdészet területén, mely il-
leszkedik a mezôgazdasági támogatási
rendhez és ezzel lehetôvé válik a teljes
agrárgazdaság összehangolt támogatási
rendszerének kialakítása.

Köszönjük a felkérést, a lehetôsé-
get, hogy a Parlament Mezôgazdasági
Bizottságának, az Egyesületünk szak-
mai szakértôi csoportjainak, a Magán
Erdôgazdálkodók Pártoló Tagi Taná-
csának és az állami erdôgazdálkodás-
ban dolgozó tagtársainknak, kollégá-
inknak állásfoglalásait, véleményét és
javaslatait tolmácsolhattuk.

Tisztelettel:
Budapest, 2001. november 21.

Ormos Balázs
fôtitkár


