
414 Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 12. szám (2001. december)

A Környezetvédelmi Minisztérium ve-
zetése találkozóra hívta a természet- és
környezetvédô civil szervezeteket. A ta-
nácskozásnak a Kecskeméten lévô Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatósága
adott helyet, az új Természetházban
2001. november 14-én. 

A rendezvényen megjelent a minisz-
térium teljes legfelsôbb vezetése és el-
foglaltságuktól függôen maradtak és
vettek részt a rendezvényen. Dr. Turi-
Kovács Béla miniszter köszöntötte a
megjelent civil szervezetek képviselôit.
Beszámolt arról, hogy a minisztérium
igyekezett az elmaradt feladatokat elvé-
gezni, amelyek az EU elvárásai szerint a
legfontosabbak. Meg kell ôrizni a sza-
vahihetôséget, az ígéreteket meg kell
tartani, jelentette ki a miniszter. Az Ôr-
ségi és Beregi NP létrehozásán fáradoz-
nak. A támogatásokról elmondta, hogy
a civil szervezetek 300 millió Ft. támo-
gatásban részesültek. A megoldandó
célokat kell jól meghatározni és pályá-
zatokkal, pénzügyi forrással lefedni. A
kiadványokra adott pénzügyi támogatá-
sok akkor hatékonyak, ha az elkészített
anyagok nem a polcokon maradnak,
hanem a kijelölt célcsoportokhoz el is
jutnak, például a polgármesterekhez,
más érdekelt civil szervezetekhez stb.
Az egyes térségekbe kiadott pénz és a
felhasználók arányán kell módosítani.
A következô összejövetelre várhatóan a
jövô év tavaszán kerül sor, a hatékony
együttmûködés érdekében személyes
meghívó kerül kiküldésre, hogy az ér-
dekeltek biztosan eljöjjenek az együtt-
mûködés hatékonyságát javítva.

A továbbiakban Kemény Attila köz-
igazgatási államtitkár tartott tájékozta-
tót a KAC (Környezetvédelmi Alap
Céltámogatás) pénzügyi felépítésérôl,
a források lehetôségérôl és a fô kiadá-
sokról. Megemlítette, hogy a környe-
zeti állapot rendbetételéhez 3000 mil-
liárd Ft. szükséges, ha most mind ren-
delkezésre állna a pénz. (Közel annyi,
mint hazánk egyéves teljes költségve-
tése.) 

A természetvédelem aktuális kérdé-
seirôl dr. Tardy János helyettes-állam-
titkár adott tájékoztatást. Elmondta,
hogy az ország területének 86,4%-át
foglalja el az agrárium és ennek 10%-a
áll védelem alatt. A természetvédelmi
szemléletben nem, csak a szervezetben
kell elkülönülniük. Az agrárium, a vi-
dékfejlesztés és a természetvédelem
Hágában szorosan összekapcsolásra
került. Az érzékeny természeti területek
kijelölése megtörtént. A nemzeti biodi-
verzitás megôrzési stratégia kidolgozá-
sa elkészült. Nem érthetô, hogy az FVM
által kidolgozott és gondozott Nemzeti
Agrár- környezetvédelmi Programban
az erdô miért nem kapott helyet, talán a
Nemzeti Erdôstratégia pótolhatja, fejtet-
te ki véleményét.

A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi
Programmal kapcsolatosan Vajna Ta-
másné fôosztályvezetô elmondta,
hogy ôsszel megjelennek a pályáza-
tok, a tervezet szerint 8-75 ezer Ft./ha,
területalapú, normatív támogatásban
részesülhetnek az agrár-környezet-
védelmet és tájfenntartást szolgáló
környezet- és természetkímélô mezô-

gazdasági termelési módszerek alkal-
mazását felvállaló mezôgazdasági vál-
lalkozások. A KöM a programhoz kap-
csolódó Érzékeny Természeti Terüle-
tek (mezôgazdasági) kijelölését elvé-
gezte és kísérleti jelleggel 11 db terü-
letet vont a program megvalósításába,
14-35 ezer Ft./ha támogatás mellett.
(Sajnos az egész programban erdôrôl
nincs szó, pedig az elmúlt évben elô-
rehaladott tárgyalásokat folytattunk a
védett erdôk normatív úton való KöM
általi támogatásáról.) A továbbiakban
tájékoztatta a hallgatóságot arról, hogy
a támogatási célok folyamatosan mó-
dosulnak az EU elvárások szerint és a
mai termelési célú támogatások ará-
nya jelentôsen csökken. A földalapú
támogatások 2006-2008.-ra elérik a
75%-os arányt és a környezet- és táj-
gazdálkodási, valamint a vidékfejlesz-
tési támogatások kerülnek elôtérbe.

A természeti örökség megôrzésé-
nek irányelveit az Európai Unióban a
„NATURA 2000” programban fogal-
mazták meg, mely az európai jelentô-
ségû természeti területek hálózatának
az elnevezése. Errôl dr. Demeter And-
rás fôosztályvezetô számolt be a hall-
gatóságnak. Az EU-hoz való csatlako-
zás eredményeként a Pannon Régió
(hazánk) természeti értékeivel is gaz-
dagodik a NATURA 2000 hálózat. Az
EU-hoz való csatlakozás részeként
Magyarország is megkezdte az euró-
pai jelentôségû területek kijelölését
megalapozó felméréseket. Tárgyalá-
sok folynak az európai jelentôségû
élôhelyek és fajok listáinak bôvítésé-
rôl. A NATURA 2000 részévé vált terü-
letek védelmét intézkedésekkel bizto-
sítják: jogi helyzetük és szabályozásuk
révén, kezelési tervek készítésével, a
természeti elôírások más fejlesztési
tervekbe, jogszabályi elôírásokba való
beépítésével, monitoring rendszer
mûködtetésével, támogatási rendszer
bevezetésével. A területek kijelölését
és a kapcsolódó intézkedések megal-
kotását széles körû szakmai és társa-
dalmi egyeztetés elôzi meg.

A civil szervezetek képviselôi felszóla-
lásaikban kisebb, helyi és jelentôsebb or-
szágos problémákra keresték a választ. 

Egyesek hangot adtak annak, hogy
az EU környezetvédelmi szabályozása
nem megfelelô, hiszen ezek a szabá-
lyok vezették az illetô országokat a mai
környezetvédelmi válságba, ezért az EU
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elismerés fogadtatása hazánk irányába
nem nevezhetô egyértelmûen pozitív-
nak.

A civil szervezetek költségvetési tá-
mogatásáról olyan vélemény hangzott
el, mely szerint a régen (20-30 éve) mû-
ködô szervezetek, a tartós közszolgála-
ti tevékenységük elvégzése miatt, nor-
matív úton, pályázat nélkül jussanak tá-
mogatáshoz. Indoka, hogy ezek a régi
civil szervezetek már bizonyították élet-
képességüket és nem lehet kitenni a
négy évente változó kormányzati politi-
kának. (Támogatjuk ezt a gondolatot,
hiszen az OEE ez évben ünnepli 135
éves, fennállásának 150 éves évforduló-
ját!). A többi civil szervezetek, aktuális
célok meghirdetésével, pályázati úton,
céltámogatással kaphassanak forráso-
kat. 

A rendezvényre Egyesületünk is
meghívást kapott. Ormos Balázs fôtit-
kár hozzászólásában elmondta, hogy
az OEE programjában szerepel a ter-
mészetvédelemmel való szoros
együttmûködés, hiszen a természetvé-
delem kialakításában is meghatározó
szerepet játszottak az erdészek és ma
is sok erdész dolgozik a nemzeti par-
koknál és más hivatalokban, számo-
san Egyesületünk tagjai. Kifejtette,
hogy az erdészet nem tud kellô ered-
ményt elérni a természet- és
környezetvédelemi és egyéb költség-
vetési támogatások terén, ezért a meg-
kezdett folyamatokat türelmesen, de
határozottan képviselni kell. Kérte,
hogy a korábbi vezetéssel megkezdett
munkáknak legyen folytatása, itt elsô-
sorban az erdô KAC-ból való támoga-
tása és a természetvédelmi végrehajtá-
si rendeletek mihamarabbi megszüle-
tése a legfontosabb. A korábbi szemé-
lyes találkozók folytatását kérte a
munka hatékonysága érdekében. Ke-
mény államtitkár úr válaszában jelez-
te, hogy tud a Minisztérium és az
Egyesület együttmûködésérôl és kész
annak folytatására.

A Kormányzat és a civil szervezetek
együttmûködése az utóbbi idôben fel-
gyorsult. Több felsôszintû megbeszélés
történt az FVM-ben is. Ezeken a rendez-
vényeken Egyesületünk tagságának
szakmai érdekeit a szakosztályok által
elkészítet szakmai anyagok, különbözô
fórumokon megszületett állásfoglalá-
sok, az elnökségi és küldöttközgyûlési
határozatok, valamint a partneri szerve-
zetek véleményének ismertetésével
képviseljük. 

Ormos Balázs
fôtitkár

Szakosztályi
hírek
A Miskolci és a Sárospataki Helyi Cso-
port tagjai közös szervezésben szakmai
tanulmányúton vettek részt a Szlovák Ál-
lamerdészet Szobráci Erdészeténél. A ta-
nulmányút 2001. október 12–13-án volt. A
szlovák kollégák a Tokaji-hegylánc utolsó
tagjaként számon tartott Vihorlát-hegység-
ben mutatták be erdôgazdálkodásukat.
Jellemzôen lombos erdôkben tevékeny-

kednek, ahol a fô állományalkotó fafaj a
bükk. Az erdôgazdálkodásra jellemzô,
hogy a fakitermeléseket hosszúfás mód-
szerrel hajtják végre és központi alsó rako-
dón dolgozzák fel a faanyagot kereske-
delmi választékokká. Az erdôfelújítások-
ban az utóbbi idôben vezették be a termé-
szetes felújításokat. Vonalas bontóvágá-
sokkal kísérleteznek. Eddig jellemzôen
kisméretû tarvágásokat hajtottak végre és
mesterségesen telepítették a csemetéket.
A természetközeli és költségtakarékosabb
természetes felújítási módok még nem ter-
jedtek el a szlovák erdôgazdálkodásban.
A szakmai bemutatókon túl a térség neve-
zetesebb múzeumait is meglátogattuk. A
tanulmányúton 36 tagtársunk vett részt.

Kép és szöveg: Bak Júlia
***

2001. október 4–5-én az Országos Er-
dészeti Egyesület Erdei Vasúti Szakosz-
tálya ez évi utolsó tervezett szakosztály-
ülését tartotta Almamelléken, a vasút
üzembeállításának 100 éves évfordulója
alkalmából.

Szakosztályunk tagjai a Szigetvári Erdé-
szetnél találkoztak, majd rövid városnézô
séta és a Vár megtekintése következett.
Ebéd után a vasút közös beutazását köve-
tôen Sasréten Könyves Kálmán erdészeti
igazgató az erdei iskolát és tanösvényt
mutatta be.

A szakosztályülésen Káldy József ve-
zérigazgató ismertette a MEFA Rt. tevé-
kenységét, ezen belül a vasútüzem szere-
pét. A MÁV-csatlakozás megszûntével ez
a vasút is kizárólag turisztikai, idegenfor-
galmi célokat, erdei iskolaprogramot szol-
gál.

A szakosztályelnök beszámolt az Erdô-
feltárási Szakosztállyal közös Modrovich
Ferenc szoboravatási ünnepségrôl és em-
lékülésrôl.

A 2002. évi utazási kiállításra az erdei
vasutaknak fel kell készülni. A vasutaknak
menetrendi, szolgáltatási és egyéb kap-
csolódó lehetôségeket kell összeállítani
szórólap minôségben. A vasutak bemuta-
tását jövôre is vállalja közös standon a
Térképker Kft.

Ezután Villányi György ismertette a
Ganz Vagon Kft. által kidolgozott keskeny
nyomtávolságú erdei vasúti motorkocsi
mûszaki vázlatterveit. Az erdei vasutak
vonóerô parkjában a C–50 típ. mozdo-
nyok 50 évesek, az MK–48 típusú mozdo-
nyok is elmúltak 40 évesek. Pótlásukról
néhány éven belül gondoskodnunk kell.

A motorkocsi mûszaki megoldásáról
élénk vita alakult ki, elsôsorban a hossz-
mérete (16 m hosszú a kocsiszekrény), va-
lamint egyszerûbb mûszaki megoldások
miatt.

A vasútüzemek képviselôi kérték,
hogy a kétéves költségvetés keretében a
2002. évi vasútüzemeltetési támogatást az
elôzô évinél korábbi idôpontban kapják
meg.

Vacsora és baráti beszélgetés után más-
nap megtekintettük az ibafai pipamúzeu-
mot. Ezután Almamellék állomáson a vas-
útüzem építôinek és üzemeltetôinek a 100
éves évfordulóra készült emlékoszlopot
koszorúzta meg a szakosztály.

Az almamelléki MÁV állomásépület-
ben a MEFA Rt. erdészet- és vasúttörténe-
ti kiállítást alakított ki a földszinten, az
emeleten pedig lakást. Utoljára 5 éve vol-
tunk itt szakosztályülésen, azóta az állo-
másépület helyreállításával, vasúti jármû-
vek tárolóinak kialakításával, szépen par-
kosított játszótérrel, vasúti pálya karban-
tartásával, az erdei iskolaprogram tovább-
fejlesztésével ünnepeltük a 100 éves vasu-
tat, és részesei lehettünk a megújulásának.

Korek Károly
szakosztályelnök

***
A Gépesítési Szakosztály 2001. ok-

tóber 11-én a Mecseki Erdészeti Rt.-nél, a
Szigetvári Erdészet területén tartott ülést.

A résztvevôk az ülés elején egyperces
néma felállással adóztak a közelmúltban
elhunyt dr. Walter Ferenc emlékének, aki
hosszú idôn keresztül, gyakorlatilag élete
végéig aktív tagja volt a Gépesítési Szak-
osztálynak, és tevékenységével jelentôsen
hozzájárult az erdészeti gépesítés folya-
matos fejlesztéséhez.

Ezt követôen köszöntötték az egyesü-
let ez évi vándorgyûlésén kitüntetett szak-
osztálytagokat, Zsilvölgyi Lászlót – aki


