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Egyesületi hírek
ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

A Zalai HCS, „Az OEE lehetôségei az er-
dészeti szakmai feladatok formálásá-
ban” címmel Ormos Balázs fôtitkárt
hívta meg elôadás megtartására és kö-
tetlen beszélgetésre, Zalaegerszegre
(nov. 29.). A több órásra kerekedett, ér-
demi megbeszélés elôtt sajtótájékoztató
keretében került ismertetésre az OEE
átfogó tevékenysége.

Mocz és Társa Kft. somogyszobi ma-
gánerdészetében megbeszélésre fogad-
ta a fôtitkárt (nov.29.). Mocz András,
aki egyben a Magán Erdôgazdálkodók
Pártoló Tagi Tanácsának titkára, a meg-
beszélést követôen egy erdôbirtokossá-
gi ülésre invitálta a fôtitkárt. Az erdôbir-
tokosság éppen a megszüntetését sza-
vazta meg, mert a következô idôszak-
ban bevételi forrásra nem számíthatott.
A gyûlésen csupán néhány percen át
volt szó az erdôgazdálkodási tevékeny-
ségrôl, a többi idôben adózási, számvi-
teli, közgazdasági kérdésekrôl vitáztak.
Segítséget az ülést vezetô erdômérnök-
tôl kaptak.

Az egyesületünket támogató DUNA-
KER Kft.-nél tett látogatást Barcson a fô-
titkár (nov.30.). Palaczki József ügyveze-
tô igazgatónak az elnökség köszönetét
tolmácsolta az Egyesület támogatásáért,
különös tekintettel a Gyökerek és lom-
bok c. könyv megjelentetéséért. Mindkét
fél kifejezte szándékát a további együtt-
mûködés folytatására.

A Parlament Mezôgazdasági Bizott-
sága megtárgyalta a május 23-án elfoga-
dott „Az erdészeti oktatás, kutatás és
szabályozás aktuális helyzete” állásfog-
lalásra adott miniszteri válaszokat (dec.
5.). Örömünkre a Bizottság egyhangú-
an fogadta el a válaszokat (a bizottsági
ülés jegyzôkönyvének vonatkozó rész-
lete és a miniszterek válaszai a lapban
külön írásban találhatók meg). Meg kell
jegyezni, hogy mindkét alkalommal a
képviselôk egyhangú szavazással fo-
gadták el az erdészet ügyében tett elô-
terjesztéseket, mely más területeken
nem volt tapasztalható. Talán az erdô
nem hasad pártpolitika mentén és ezt
célszerû kihasználni minden felelôs ve-
zetônek. Másrészt a következetes mun-
ka, amikor a képviselôkkel az erdôben

ismertettük meg problémáinkat és
eredményeinket, járulhatott hozzá a si-
kerhez. A legnagyobb siker azonban a
Parlament decemberi ülésszakán követ-
kezett be, mikor az elôbb ismertetett ál-
lásfoglalásból a Parlamentnek benyúj-
tott törvénymódosítást megszavazták.
Ez azt jelenti, hogy a gazdálkodók is
(pl.: TAEG Rt.) költségvetési támogatás-
hoz juthatnak oktatást, kutatást kiszol-
gáló tevékenységükért. A parlamenti
eredmény megvalósulását nagymérték-
ben segítette dr. Mészáros Károly, a
NYME Erdômérnöki Kara dékánja és
dr. Jámbor László, a TAEG Rt. vezér-
igazgatója. 

A KöM és az OEE között kialakult
munkakapcsolat keretében a fôtitkárt
fogadta dr. Kemény Attila közigazgatá-
si államtitkár. A megbeszélésen áttekin-
tették az elôzô év közös munkáját. Az
eredményes munka rendszeressé tétele
érdekében az államtitkár együttmûkö-
dési megállapodás megkötését javasol-
ta (megjegyzés: az együttmûködési
megállapodás tervezetét az elnökség el-
fogadta és a KöM-be eljuttatta). Talán
az eddigi közös munka eredménye,
hogy a KAC-ban külön soron került be
„az erdôk természetvédelme”, mint tá-
mogatási lehetôség. Az államtitkár fel-
kérte Egyesületünket, hogy a támogatá-
si rendelethez adjunk javaslatokat
(megjegyzés: a feladat kiadásra került a
Természetvédelmi és a Közgazdasági
Szakosztályoknak). Egyesületi progra-
munkban került megfogalmazásra a fe-
ladat, mely szerint szorosabb kapcsola-
tot kell kiépíteni a természetvédelem-
mel. A konkrét programot néhai dr.
Skultéty Sándor államtitkár indította és
talált partnerre Egyesületünkben. A
gödöllôi természetvédelmi és erdészeti
felsôvezetôk tanácskozásán tettük meg
az elsô közös lépést. Tisztelettel emlé-
kezünk meg róla, adózunk emlékének.
Dr. Boda Ilona politikai államtitkár a te-
metésen csodálatos beszédben búcsúz-
tatta volt kollégáját. „Kedves Sándor!
Sajnos ezeket a feladatokat már másnak
kell megoldania, de Te nagyon hiá-
nyozni fogsz! Tanácsaid, útmutatásaid
és emberszereteted! Az a dr. Skultéty

Sándor, akit valamennyien szerettünk
és nagyra becsültünk!” – mondta dr.
Boda Ilona búcsúztatójában. Egyesüle-
tünk koszorú elhelyezésével rótta le ke-
gyeletét az abonyi temetôben. Örömte-
li tény, hogy a megkezdett munkát az
utódok is vállalják. A kapcsolat komoly-
ságát jelzi, hogy benyújtott pályáza-
tunkra a miniszter úr keretébôl 4,5 mil-
lió forint támogatásban részesült az Er-
dészeti Lapok, valamint Kemény állam-
titkár úr ajánlata az együttmûködési
megállapodás megkötésérôl. 

Az EFDSZ szokásos évi záró titkári
értekezletét tartotta Budapesten (dec.
6.), melyen Egyesületünket a fôtitkár
képviselte. A megjelent Solymos Rezsô
akadémikus, Gémesi József ügyvezetô
igazgatóhelyettes mellett fôtitkárunk is
üdvözölte a szakszervezet vezetôit és
tisztségviselôit. Hozzászólásában az
egyesületi program megvalósításának
állását és az együttmûködés eredmé-
nyeit  ismertette.

JEGYZÔKÖNYV
készült az Országos Erdészeti
Egyesület Elnökségi ülésérôl.
Budapest, 2001. december 12.
Káldy József elnök köszöntötte a megje-
lenteket (jelenléti ív mellékelve).

Megállapította, hogy az elnökség hat
tagja van jelen az ülésen, így az elnökség
határozatképes.

A meghirdetett napirendi pontokat
megszavazta az elnökség.

Káldy József elnök bevezetôjében el-
mondta, hogy az év végével kötetlenebb
és baráti beszélgetéssel egybekötött el-
nökségi ülést tervezett. A sok fontos fela-
dat elvégzése azonban kissé eltolja ezt a
programot. Az elnök köszönetet mon-

Fôtitkári beszámoló
2001. december

Elôzetes eseménynaptár, ahol a pon-
tos dátum is ismert:
Február 2.: Erdész-faiparos-vadász-
természetvédô Családi Est és Bál,
Sopron
16.: Vadász-erdész-természetvédô
Bál, Bp. Gellért szálló
Május 24-25-26.: III. Bányász-ko-
hász-erdész találkozó, Sopron
Június 28-29.: Tisztújító Küldöttköz-
gyûlés, Vándorgyûlés, Baja
Szept.  11-14.: WOOD TECH (10
éves jubileum!), Sopron



Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 1. szám (2002. január) 33

dott az elnökség tagjainak az évi elvég-
zett munkáért. A fontos munka mellett jó
volt a hangulat, kiemelve a kiskörei ülést,
ahol mondhatni, történelmi jelentôségû
határozatok is születtek. Külön megkö-
szönte a fôtitkár sok munkáját, egyensú-
lyozó szerepét, a döntésre elôkészített
anyagokat, az új kapcsolatok kialakítását
és mûködtetését, melyek kézzelfogható
eredményeket hoztak. Örömét fejezte ki,
hogy az általa Nagykanizsán a választás-
kor kiemelt négy program az Erdészcsil-
lag Alapítvány bejegyzésével megvaló-
sult. Kiemelte, hogy a 150 éves évfordu-
lós rendezvény kedves, baráti együttlétet
eredményezett. Az évfordulóval kapcso-
latos döntéseket következetesen vigye
végig az elnökség. A következô félévre
négy együttlétet tervez az elnökség (ja-
nuár 24-i küldöttközgyûlés, február eleji
elnökségi ülés a tisztújító küldöttközgyû-
lés elôkészítésére, április végi tervtárgya-
ló küldöttközgyûlés, tisztújító küldött-
közgyûlés Baján, június 28-29-én). Végül
ismét megköszönte valamennyiüknek az
odaadó munkavégzést.

Az elnökség az ülésen a következô
határozatokat hozta:

23/2001. (dec. 12.) sz. határozat:
Az elnökség az Országos Választási
Bizottság elnökének Schmotzer And-
rás tagtársunkat javasolja és felter-
jeszti jóváhagyásra a Küldöttközgyû-
lésnek (a határozatot a jelenlévô 6 el-
nökségi tag megszavazta).

24/2001. (dec. 12.) sz. határozat:
Az elnökség az Egyesület könyvtárá-
nak a „Wagner Károly Erdészeti
Szakkönyvtár” nevet adja. A nyilvá-
nos könyvtári cím megszerzése érde-
kében a szükséges dokumentumok
kerüljenek beadásra a hivatalos szer-
vezetekhez. A könyvtári kiegészítô
munkák elvégzésére megbízza dr.
Sárvári János tagtársunknak, 2002.
január 1-tôl ( a határozatot a jelenlé-
vô 6 elnökségi tag jóváhagyta).

Az erdészeti oktatási intézmények
fenntartói különbözô szervezetek. Az ok-
tatási intézmények ezért érdekeik megfo-
galmazására és képviseletére egy közös
érdekképviseleti lehetôséget kerestek,
melyet az Egyesületben már bevált szer-
vezeti egységben, a pártoló tagi tanács
keretében véltek megtalálni. Ezért alakí-
tották meg saját tanácsukat, elnöküknek
Andrésiné, dr. Ambrus Ildikót, a „Bedô
Albert” Erdôgazdasági Szakmunkáskép-
zô Intézet igazgatóját választották.

25/2001. (dec.12.) sz. határozat:
Az elnökség a beadott dokumentu-
mok alapján jóváhagyja az Oktatási
Intézmények Pártoló Tagi Tanácsá-

nak megalakítását azzal, hogy az ala-
pító dokumentumban, a célok között
kiegészítésként kerüljön bele „az
Egyesület taglétszámának növelése a
tanuló ifjúság körébôl”. Az elnökség
a megalakult Tanácsnak eredményes
munkát kíván (a határozatot a jelen-
lévô 6 elnökségi tag megszavazta).

26/2001. (dec. 12.) sz. határozat:
Az 1% személyi jövedelemadóból
származó összeg 60%-át az „Erdész-
csillag Alapítvány” részére, a maradó
40%-át pedig az Egyesület mûködési
költségeire kell fordítani (a határoza-
tot a jelenlévô 6 elnökségi tag meg-
szavazta).

Az Egyesület programjában megfogal-
mazott, a természetvédelemmel való
kapcsolat szorosabbra fûzése érdekében
a KöM-ben találkozott dr. Kemény Attila
közigazgatási államtitkárral fôtitkárunk.
Államtitkár úr együttmûködési megálla-
podást javasolt a két szervezet között a
rendszeres együttmûködés érdekében. 

27/2001. (dec. 12.) sz. határozat:
Az elnökség a KöM és az OEE közötti
együttmûködési megállapodás terve-
zetét jóváhagyta.(a határozatot a je-
lenlévô 6 elnökségi tag megszavazta).

28/2001. (dec. 12.) sz. határozat:
Az elnökség javasolja a küldöttköz-
gyûlésnek, hogy a tagdíjat és az Erdé-
szeti Lapok elôfizetési költségét az
infláció mértékével, 7 %-kal növelje,
a tört részek lefelé való kerekítésével
(a határozatot a jelenlévô 6 elnöksé-
gi tag megszavazta).

Az elnökség ismételten foglalkozott
az Etikai Kódex elkészítésével, mellyel
kapcsolatban határozatot hozott.

29/2001. (dec.12.) sz. határozat: Az
elnökség korábbi határozatát meg-
erôsítve, felkéri a Szeniorok Taná-
csát, hogy 2002. január 24-ig adjon ja-
vaslatot az Etikai Kódex tervezetének
megalkotására szervezendô bizottság
tagjaira (a határozatot a jelenlévô 6
elnökségi tag megszavazta).

Az elnökség foglalkozott a könyvkia-
dással, szorgalmazta, hogy lehetôséget
kell keresni a készleten lévô Gyökerek és
lombok könyvek mihamarabbi eladásá-
ra. Határozatot hozott könyvkiadásról.

30/2001. (dec.12.) sz. határozat:
Az elnökség felkéri Pápai Gábort, a
„Gyökerek és lombok II.” kiadásának
elôkészítésére, hogy a könyv a bajai
küldöttközgyûlésre megjelenhessen
(a határozatot e jelenlévô 6 elnöksé-
gi tag megszavazta).

Javaslat érkezett az elnökség felé,
hogy a fûrészipar oldaláról is szeretnék
megalakítani pártoló tagi tanácsukat, a

volt fatechnológiai szakosztály újraélesz-
tése helyett.

31/2001. (dec.12.) sz. határozat:
Az elnökség megbízza a fôtitkárt,
hogy a Fûrészipari Pártoló Tagi Ta-
nács megalakítása ügyében április
végéig készítsen elôterjesztést ( a ha-
tározatot a jelenlévô 6 elnökségi tag
megszavazta).

Az elnökség megtárgyalta a 2002. évi
WOOD TECH elôkészületeit, a 10 éves
jubileum és az egész vásár protokoll-fela-
datainak tükrében.

32/2001. (dec 12.) sz. határozat: Az
elnökség felhatalmazza a fôtitkárt,
hogy 2002. január 24.-i terjessze elô a
WOOD TECH Erdészeti Szakvásár és
Konferencia 2002. évi megszervezé-
sére alakítandó bizottság személyi
összetételét (a határozatot a jelenlé-
vô 6 elnökségi tag megszavazta).

2002. május 24-25-26-án, Sopronban
kerül megrendezésre a III. Bányász-Ko-
hász-Erdész találkozó.

33/2001. (dec.12.) sz. határozat:
Az elnökség megbízza a fôtitkárt,
hogy a III. Bányász-Kohász-Erdész ta-
lálkozó szervezôbizottságában képvi-
selje az Egyesületet, kezdje meg a
szükséges tárgyalásokat (a határoza-
tot a jelenlévô 6 elnökségi tag meg-
szavazta).

Az elnökség örömét fejezte ki, hogy
reprezentatív kiadásban megjelent „ A
velünk élô múlt” c. könyv és határozatot
hozott a terjesztésére.

34/2001. (dec.12.) sz. határozat:
Az elnökség „A velünk élô múlt” c.
könyvet létszámarányosan minden
helyi csoporthoz eljuttatja és juta-
lomkönyvként a „Kaán Károly Ter-
mészet és Környezetismereti ver-
senyre ( a határozatot a jelenlévô 6
elnökségi tag megszavazta).

A volt Székházunkban tartott (A 150
éves erdészeti múlt, 2001. december 6.)
ünnepséget követôen Glattfelder Béla
GM politikai államtitkár felajánlotta, hogy
az Egyesület kis állandó kiállítást, emlék-
helyet alakíthat ki az épületben és ehhez
kérte a javaslatok beadását.

35/2001. (dec.12.) sz. határozat:
Az elnökség megbízza dr. Szikra De-
zsô, Gábor Gusztáv, Pápai Gábor tag-
társainkat, hogy 2002. január 24-re
terjesszenek elô javaslatot az Alkot-
mány utcai, volt Egyesületi Székház-
ban emlékhely kialakítására (a hatá-
rozatot a jelenlévô 6 elnökségi tag
megszavazta).

Az Egyesület programjában foglaltak
megvalósítása érdekében az elnökség a
következô határozatot hozta:
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36/2001. (dec.12.) sz. határozat:
Az elnökség felhatalmazza a fôtit-
kárt, hogy az Egyesület programjá-
ban megfogalmazott célok megvaló-
sítása érdekében tárgyalásokat foly-
tasson a Miniszterelnöki Hivatallal a
2003. évi erdészeti költségvetés nö-
velése érdekében (a határozatot a je-
lenlévô 6 elnökségi tag megszavaz-
ta).

37/2001. (dec 12.) sz. határozat: Az
elnökség megbízza dr. Viharos Zsol-
tot, Pápai Gábort és Bogdán Józsefet,
hogy az Osztrák Erdészeti Egyesület
150 éves jubileumi rendezvényén
képviseljék Egyesületünket (a hatá-
rozatot a jelenlévô 6 elnökségi tag
megszavazta).

Az elnökség az ülés befejeztével bará-
ti beszélgetés keretében értékelte az éves
munkát.

kmf.
Káldy József 

elnök
Ormos Balázs 

jegyzôkönyvvezetô

Jegyzôkönyv-részlet
az Országgyûlés mezôgaz-

dasági bizottságának
2001. december 5-én
megtartott ülésérôl

[Az ülés vezetését Farkas Sándor (Fi-
desz), a bizottság elnöke veszi át.]

Elnök: Köszönöm szépen. Van-e
még kérdés, vélemény? (Senki sem je-
lentkezik.) Amennyiben nincs, akkor
megköszönöm Gönczi úrnak a tájékoz-
tatóját. Remélem, hogy a mezôgazdasá-
gi bizottsággal ezentúl sokkal szoro-
sabb kapcsolatot tudunk önnel, az ön
szervezetével tartani. Ehhez kívánok
önöknek, illetve magunknak is sok si-
kert. Ezzel ezt a napirendi pontot lezá-
rom.

Az utolsó napirendi pontra térünk rá:
tájékoztató a mezôgazdasági bizottság-
nak az erdészeti oktatás, kutatás és sza-
bályozás aktuális helyzetérôl szóló,
2001. május 23-án elfogadott állásfogla-
lásában foglaltakkal kapcsolatban. Nem
tudom, ki fog ezzel kapcsolatban szó-
beli kiegészítést tartani. (Rövid techni-
kai szünet.)

Köszöntöm Barátossy Gábort és dr.
Wallendums Árpád fôosztályvezetô
urat, a napirendi pont elôadóit. Kérde-
zem, hogy a benyújtott írásbeli anyag-
hoz van-e szóbeli kiegészítésük.
Amennyiben igen, kérem, tegyék meg!
Tessék parancsolni!

Barátossy Gábor (Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisz-
telt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Enged-
jék meg, hogy a minisztérium nevében
mindenekelôtt megköszönjem az erdé-
szeti oktatással, kutatással, szabályozás-
sal kapcsolatos érdeklôdést, a korábbi
ülések anyagát és a hozzánk intézett ja-
vaslatokat.

A három minisztérium, amely ezen a
területen, ebben a kérdésben érintett –
tehát az Oktatási Minisztérium, a Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium, valamint a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium – közös elôterjesztést készí-
tett. Többször átnéztük az anyagot, és
egy mindhárom minisztérium részérôl
egyeztetett anyag került a tisztelt bizott-
ság elé. Több szóbeli kiegészítést nem
kívánunk tenni, mert úgy gondoljuk,
hogy az érintett kérdésekre választ ad-
tunk. Amennyiben bármilyen további
kérdés, észrevétel van, valamennyien
örömmel állunk rendelkezésre. Köszö-
nöm szépen.

Elnök: Köszönöm szépen.
Tisztelt Képviselôtársaim! Önöké a

szó. Elôször Karakas János képviselô úr
kért szót.

Karakas János (MSZP): Tisztelt Bi-
zottság! Mivel én magam is jelen voltam
– noha nem vagyok albizottsági tag –
Sopronban, ahol tájékozódtunk az erdé-
szeti oktatás, kutatás és szabályozás ak-
tuális helyzetérôl, azt tudom mondani,
hogy annak szellemében készült ez a bi-
zottsági állásfoglalás. Javasolom ennek
elfogadását, illetve közkinccsé tételét,
hisz’ ebben olyan javaslatok fogalma-
zódnak meg, amelyeket a társminisztéri-
umoknak is a tudomására kell hozni, és
amelyeket meg kell valósítani. Úgy ér-
zem, hogy elfogadható feladatokat szab
és határoz meg ez az állásfoglalás.

Külön köszönöm, hogy befogadta az
albizottság azt a javaslatomat, ami az ar-
borétumok mûködésével kapcsolatos.
Hisz’ jeleztem, hogy nemcsak Sopron-
nak gondja és problémája az arborétu-
mok fenntartása, hanem például a saját
körzetemben az egykori kertészeti
egyetem soroksári arborétumával is ha-
sonló gondok vannak, valamint hason-
ló gondok vannak az összes többi arbo-
rétummal kapcsolatban is. Azon túl,
hogy ezek védettek, nemzeti kincseink
is, hisz’ egy-egy ilyen arborétum létre-
hozása hosszú évtizedek munkáját fel-
tételezi. Köszönöm.

Elnök: Köszönöm szépen.
Bebes István alelnök úrnak adom

meg a szót.
Bebes István (Fidesz): Köszönöm

szépen, elnök úr. A tájékoztató szinte
minden programpontjában igyekszik
megfelelô választ adni azokra a kérdé-
sekre, amelyeket a bizottsági ülésen ki-
tûztünk magunk elé feladatként, és
amelyekre az albizottság döntéseit elfo-
gadva választ kértünk.

Az anyagot áttekintve, csatlakozva
Karakas úr véleményéhez, egy elég bô
és jó tájékoztatót kaptunk. Néhány
olyan részlet azonban fontos számom-
ra, amelyek a késôbbiekre nézve talán
egy koncentráltabb feladatmegvalósí-
tást jelentenének. Hét pontra bontottuk
ezt, tehát hét olyan résszel foglalkozott
ez a bizottsági vélemény vagy helyzet-
értékelés, amely feltétlenül megemlí-
tendô.

Az 1. pont tartalmaz egy megvalósí-
tási határidôt, a 2002. év végéig datálja
a nemzeti erdészeti stratégia alapdoku-
mentumát.

A 2. pont, tehát az agrártámogatások
rendjéhez kapcsolódó rész a jövede-
lem-kiesések pótlását szeretné bizo-
nyos mértékben támogatni. Ez nyilván-
valóan meg fog jelenni most az agrártá-
mogatások rendjénél. Szeretném meg-
kérdezni, hogy szerepel-e az agrártá-
mogatások között.

A harmadik része fôként a természeti
katasztrófák, károk és ezeknek a kárren-
dezésével foglalkozik. Javaslom, hogy itt
egy határidôt fogalmazzunk meg.

Figyelmébe szeretném ajánlani kép-
viselôtársaimnak a most megjelent er-
dészeti lapokat, amelyek bô terjedelem-
ben foglalkoznak az erdészeti károkkal.
Ebbôl megismerhetik, hogy milyen
nagy problémával küzd ez a terület. És
azt hiszem, hogy ez fontos kell, hogy
legyen számunkra, hogy ezt a kompen-
zációt valamilyen szinten megkaphas-
sák. Ami a további részeket illeti, azt hi-
szem, hogy a négyes részben, amit
magamnak felosztottam, abban a ma-
gán-erdôgazdálkodás esélyegyenlôsé-
gének megteremtése érdekében van
olyan rész, hogy az FVM középtávú
programcsomagot készített elô. Ebben
esetleg szeretném kérni a bizottság ne-
vében a Földmûvelési és Vidékfejlesz-
tési Minisztériumot, hogy ezt tegye
megismerhetôvé a bizottság tagjainak,
mert azt hiszem, hogy ez mindenféle-
képpen fontos lehet számunkra.

Ami még számomra egy fontos rész,
hogy az Oktatási Minisztérium és a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium kész arra – írja az anyag –,
hogy a felsôoktatási törvény soron kö-
vetkezô módosítása alkalmával az ag-
rárcentrum mûködési tapasztalatának
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ismeretében módosító javaslatot ter-
jesszenek elô. Ez tudomásom szerint fo-
lyamatban van. Csak ez nyilván egy bi-
zonytalansági tényezôt jelent, hogy
ezeknek az elfogadása meg fog-e tör-
ténni. Bízom benne, hogy ez elfogad-
ható lesz.

A harmadik, az utolsó, 7-es résznek
jelöltem, a szakértôi tevékenység sza-
bályozásának korszerûsítése. Olyan tu-
domásom van, hogy ebben elôkészítés
alatt van a Magyar Mérnöki Kamarának
és Vonza miniszter úrnak a találkozója
ezzel a ponttal kapcsolatban. Én bízom
benne, hogy ez még a közeljövôben
meg fog történni, és ebben a tekintet-
ben ez a probléma, ami felmerült, a ter-
vezôi, szakértôi jogosultsággal kapcso-
latban meg fog oldódni. Részemrôl
ennyi lenne, ha kérdések vannak, szí-
vesen válaszolok. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm szépen. Megadom
Barátossy Gábor úrnak a szót.

Barátossy Gábor (Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium): Kö-
szönöm szépen. A feltett kérdésekre a
következôt szeretném válaszolni. A
nemzeti erdôstratégia, ami nemzeti er-
dôprogramnak is nevezhetô, a soproni
egyetem bevonásával készül. Ennek
különbözô fázisai vannak, és a jövô év
végéig készül el a minisztérium munka-
terve szerint. Az eddigi munkatervben
szereplô kötelezettségeknek eleget tet-
tünk, és az ez évre elôirányzott anya-
gok elkészültek. Ennek a részletei hoz-
záférhetôek és nyilván az anyag elké-
szültekor bemutatásra kerül.

A második kérdés, ami a jövedelem-
kiesés pótlására vonatkozik, ez a jövô
évi támogatási rendeletben nem jelen-
hetett meg annak ellenére, hogy teljes
mértékben az erdészeti hivatal egyetért
ezzel és maga is szorgalmazza, de te-
kintve a kétéves költségvetés lehetôsé-
geit, erre külön költségvetési forrás
nem volt biztosítható. Tehát ez legko-
rábban a 2003-as támogatási rendelet-
ben jelenhet meg.

A következô kérdés a természeti ká-
rok kompenzálására vonatkozott. Ez a
rendszer már a tavalyi évben is mûkö-
dött. Elsôsorban a folyamatos erdôsíté-
sekben automatikusan, tehát az aszály,
árvíz és egyéb károknak, a mûszaki át-
vételek jegyzôkönyvében rögzített ká-
roknak a kompenzálására az erdészeti
közcélú feladatok terhére a kiesést meg-
kapták a gazdálkodók, illetve a kiesés-
nek részleges, 40 százalékos kártérítésé-
re adott lehetôséget az anyagi erôforrás.
Ebben az évben is változatlanul mûkö-
dött ez a rendszer, tehát automatikusan a

jegyzôkönyvekben szereplô károknak a
40 százalékát a gazdálkodók külön pá-
lyázat nélkül megkapták. Sajnos a ren-
delkezésre álló források nagyobb mérté-
kû kártalanítást nem tettek lehetôvé.

A negyedik kérdés a magánerdô-
programcsomagra vonatkozott. Ennek
a lényege, a minisztérium vezetése
megtárgyalta, hogy 2002 és 2006 között
ötmilliárd forint költségvetési támoga-
tást javasoltunk a magán-erdôgazdálko-
dás fejlesztése érdekében. Ez a négy tá-
mogatási jogcím nyújtana lehetôséget a
támogatás igénybevételére, részben a
teszt-üzemhálózat kiépítésére, a szak-
irányításra, a forgóeszköz-feltöltésre és
gépvásárlásra. Itt is sajnos ugyanazt kell
elmondanom, hogy a kétéves költség-
vetés nem tette lehetôvé, hogy a jövô
évre elôirányzott 550 millió forintos tá-
mogatás teljes egészében megadásra
kerüljön, ezért elvileg a programcso-
mag elfogadást nyert és bizonyos terü-
leteken, az erdészeti integráció erôsíté-
se és a forgóeszköz-feltöltés vonatkozá-
sában bizonyos részek megjelentek már
a jövô évi támogatási rendeletben. Te-
hát egy elôrelépés történt – megítélé-
sünk szerint jelentôs elôrelépés történt
– az erdészeti integráció területén, de a
teljes támogatást, tehát a gépvásárlást,
ami a legfontosabb lett volna, a forrá-
sok szûkössége nem tette lehetôvé. De
nyilván, miután a programcsomag elvi
elfogadást nyer, a 2003-as támogatási
rendeletben és az új költségvetés kiala-
kításánál erre is mód lesz. Nagyon rövi-
den összefoglaltam a feltett kérdésekre
a válaszokat. Köszönöm szépen.

Elnök: Köszönöm szépen.
Farkas Sándor, 

a bizottság elnöke

Tájékoztató az Országgyû-
lés Mezôgazdasági Bizottsá-

gának
Tárgy: Az erdészeti oktatás,

kutatás és szabályozás 
aktuális helyzete

Az Országgyûlés Mezôgazdasági Bizott-
sága 2001. május 23-i állásfoglalásában
értékelte az erdészeti oktatás, kutatás és
szabályozás aktuális helyzetét. A Bizott-
ság az állásfoglalásban felvetett kérdé-
sekkel kapcsolatos beszámoló készíté-
sére kérte fel az illetékes minisztériu-
mokat.

Az állásfoglalásban felvetett kérdé-
sek sorrendjét követve a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,
az Oktatási Minisztérium és a Környe-

zetvédelmi Minisztérium közös elôter-
jesztéseként az alábbi tájékoztatást
nyújtjuk.

*  *  *
A Földmûvelésügyi és Vidékfejleszté-

si Minisztérium (FVM) 2002. év végéig
készíti el a Nemzeti Erdészeti Stratégia
alapdokumentumát, amely tartalmilag
Nemzeti Erdôprogramnak is nevezhetô.

A feladat elsô üteme 2001 elsô félé-
vében készült el, a második rész elké-
szítése a minisztérium második félévi
munkatervében szerepel.

A Nemzeti Erdészeti Stratégia tézisei
megvitatásra kerültek a Magyar Tudo-
mányos Akadémián, a széles szakmai
közönség részére pedig a Magyar Me-
zôgazdaság címû szakfolyóirat mellék-
leteként vált hozzáférhetôvé a doku-
mentum.

A hosszú távú erdôtelepítési prog-
ram vonatkozó – gazdasági számításo-
kat is tartalmazó hatástanulmány – a
fenti program részét képezi.

A mezôgazdasági hasznosítással jö-
vedelmet nem hozó területek egy ré-
szén – mintegy 7–800 ezer hektáron –
jelenthet földhasznosítási módot az er-
dôtelepítés.

Az FVM kidolgozta a 2010-ig terjedô
idôszakra vonatkozó erdôtelepítési
programot, amelynek végrehajtására a
kétéves költségvetésben évente 6-6 mil-
liárd forint áll rendelkezésre. A program
elsôsorban a mezôgazdasági mûvelésre
kevéssé alkalmas területek, gyepek er-
dôtelepítés útján való hasznosítására
szolgál. A többségében magántulajdo-
nosok részvételét célzó támogatási
program egyúttal természetvédelmi cé-
lokat is szolgál, mert preferálja az ôsho-
nos fafajokkal történô erdôtelepítést.

A jövôben több ok miatt is indokolt-
tá válik a földtulajdonosok ösztönzése a
mezôgazdasági termelésrôl erdôgazdál-
kodásra való áttérésre. Az éves hozamú
mezôgazdasági termelésrôl a hosszú
termelési ciklusú erdôgazdálkodásra
való átállás azonban hosszabb távon –
akár évtizedekig – jövedelem-kiesést
okoz a gazdálkodónak. E probléma ke-
zelésére – a vidék eltartóképességének
megôrzése és javítása céljából – az EU-
országok a jövedelem-kiesés átmeneti
pótlásának rendszerét alakították ki. Ez
azt jelenti, hogy a fatermesztés jövedel-
met nem hozó szakaszában (erdôsíté-
sek és fiatalosok) jövedelem-kiesést
pótló támogatásban részesítik az erdô-
telepítôt. Ez hazai viszonyok között leg-
inkább egy földalapú támogatásnak fe-
lelne meg.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejleszté-
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si Minisztérium az agrártámogatások
rendjének továbbfejlesztésekor kezde-
ményezni fogja a jövedelem-kiesés át-
meneti pótlására vonatozó támogatási
lehetôség megteremtését és költségvetési
forrásának biztosítását.

A természet védelmérôl szóló 1996.
évi LIII. törvény elôírja, hogy a védett
természeti értékek és területek megôr-
zését állami támogatással, adókedvez-
ménnyel, a természetkímélô gazdálko-
dást segítô hitelrendszerrel is támogatni
kell. Támogatást kell biztosítani a vé-
dett természeti területen élôhely-re-
konstrukciót, élôhely-kialakítást vég-
zôknek is. A támogatás a természetvé-
delmi célú többlettevékenységet végzôk
többletköltségeinek kompenzálását cé-
lozza. A törvény alapján kártalanításra
tarthat igényt a tulajdonos a védett ter-
mészeti területen kívül elrendelt termé-
szetvédelmi célú mezô- és erdôgazda-
sági korlátozás, tilalom, egyéb hatósági
kötelezés esetén, amennyiben a korlá-
tozás vagy tilalom miatt jelentôs mérté-
kû termelésszerkezet-változtatásra
kényszerül.

A támogatás eseteit, mértékét, felté-
teleit, a kifizetés módját, valamint a kár-
talanítás szabályait a természetvédelmi
törvény keretei között szabályozó kor-
mányrendelet tervezetét a Környezetvé-
delmi Minisztérium (KöM) elkészítette.
A jogszabály tárcaközi egyeztetése lé-
nyegében lezárult, a rendelet elfogadá-
sára és kihirdetésére a támogatási forrás
költségvetési elôirányzatokat biztosító
egyeztetések lezárását követôen kerül-
het sor.

A természeti károk szokásos mértéké-
nek kompenzálására a mindenkori tá-
mogatási rend pályázati alapon bizto-
sít lehetôséget. Az FVM kormányhatáro-
zat elfogadását kezdeményezi, amely
természeti katasztrófák esetében bizto-
sítja a kárrendezés tekintetében a me-
zô- és erdôgazdálkodás azonos szem-
pontok szerinti elbírálását.

Az állami és magánerdô-gazdálko-
dás gazdasági és piaci esélyegyenlôsé-
gének megteremtésével – mint alapelv-
vel – egyetértünk. Az esélyegyenlôség
a költségvetési támogatás tekinteté-
ben azonban nem egyenlô az azonos
szabályozással, hiszen az állami szek-
tor a faállomány minôségében, az
üzemméret vonatkozásában, a szakér-
telem és a piaci kapcsolatrendszer te-
rén, továbbá eszközellátottságban
szinte behozhatatlan versenyelônyben
van a magánszektorral szemben. A
magánerdô-gazdálkodás esélyegyen-
lôségének megteremtése érdekében

az FVM középtávú programcsomagot
készített elô.

A korszerû ismeretekkel rendelkezô
erdészeti szakemberek képzése a köz-
és felsôoktatás keretében – a szakmai
és munkaerô-piaci igényeknek megfe-
lelôen – több szinten és formában fo-
lyik. Az ifjúsági képzést az iskolákban
folyó levelezô rendszerû és az iskola-
rendszeren kívüli felnôttoktatási tanfo-
lyami képzések, továbbképzések egé-
szítik ki. A képzésekhez az intézményi
háttér biztosított.

A középfokú iskolákban erdészeti
szakmunkások és technikusok képzése
összesen hat intézményben, megfelelô
területi eloszlásban, regionális beisko-
lázási körzetekkel valósul meg. Az Or-
szágos Képzési Jegyzék (OKJ) jelenleg
16 különbözô erdészeti és elsôdleges
fafeldolgozási szakképesítést tartalmaz.
A szakképesítések szakmai és vizsgakö-
vetelményei szükség szerint kerülnek
módosításra, korszerûsítésre. Az OKJ
legutóbbi, idén nyár eleji módosításával
az erdésztechnikus szakképesítés a ko-
rábbinál magasabb szintre került. Az
emelt képzési szinthez illeszkedô új
szakmai és vizsgakövetelmények kidol-
gozása folyamatban van, kiadásukra a
2001/2002. tanévben sor kerül.

Az erdészeti oktatásban a gyakorlati
képzés feltételeinek biztosítására több-
féle forma alakult ki. A középfokú in-
tézmények többsége rendelkezik saját
kezelésû tanerdôvel, amelyek területe
80 és 3000 hektár közötti. A tanerdôben
– alkalmas méretû terület vagy
nagyértékû speciális gépek hiányában
– nem megoldható képzési feladatokról
az intézmények a területi erdészetekkel
együttmûködve gondoskodnak. Az er-
dészeti-faipari szakképzô intézmények
pályázati úton nyerhetnek támogatást a
tangazdaságok, tanüzemek középtávú
fejlesztési terveinek megvalósításához.

Az erdészeti és faipari felsôfokú kép-
zés – hagyományosan magas színvona-
lon – a Nyugat-Magyarországi Egyetem
karain folyik. 2000 szeptemberétôl az
Egyetem gyakorlóiskolájaként mûködik
a korábban önkormányzati fenntartású
Roth Gyula Szakközépiskola és Kollégi-
um, amely egyaránt szolgálja az erdé-
szeti és faipari terület szaktanárainak és
szakoktatóinak képzését, közremûkö-
dik általános tanárképzési feladatok
megoldásában (pl.: biológia, környe-
zetismeret szakos pedagógusok felké-
szítésében), valamint lehetôséget te-
remt a képzési, továbbképzési tevé-
kenység továbbfejlesztésére. Az Egye-
temen oktatott szakok képesítési köve-

telményeit – széles körû szakmai elôké-
szítést követôen – a 146/1998. (IX. 9.)
sz. kormányrendelet határozza meg. Az
új képzési igények kielégítésére az er-
dészeti felsôoktatásban is folyamatosan
bôvülnek 1998 óta az alap- és tovább-
képzési szakok.

Az állami felsôoktatási intézmények-
ben a felsôfokú szakemberképzési fela-
datok ellátásának, a felsôoktatás fejlesz-
tésének alapvetô anyagi feltételeit az ál-
lam biztosítja. A képzési és fenntartási
elôirányzat a felsôoktatási intézmény-
ben folytatott oktatási tevékenység ellá-
tásához közvetlenül kapcsolódó feltéte-
lekrôl, továbbá az ettôl el nem különít-
hetô kutatási feltételekrôl való gondos-
kodást szolgálja. Ezen elôirányzat ré-
szét képezi továbbá az az elkülönítetten
megtervezett összeg is, amely a képzés-
hez szükséges tangazdaság mûködési
költségeihez való hozzájárulás fedeze-
tét biztosítja.

A felsôoktatási intézmények képzési
és fenntartási támogatásáról szóló
120/2000. (VII. 7.) Korm. rendelet 5.
számú mellékletében a képzés gyakor-
latigényességét elismerve az erdômér-
nöki szakon 160 000 forintos, a vadgaz-
da mérnöki szakon 132 000 forintos, a
faipari mérnöki szakon 90 000 forintos
gyakorlati képzési normatívaelemet ha-
tároz meg. A gyakorlati képzési nor-
matívaelem egészíti ki az egyetemi szak
489 000 forintos és a fôiskolai szak 338
ezer forintos alap normatíváját.

A felsôoktatási intézményekben fo-
lyó, a képzést tematikusan elkülönülten
megalapozó kutatások, mûszaki fejlesz-
tések, valamint a tudományos mûhe-
lyek támogatására, továbbá a doktori
képzés keretében a doktori fokozat
megszerzésére felkészítô programok
feltételeinek biztosítására az éves köz-
ponti költségvetési törvényben kutatási
elôirányzat áll rendelkezésre.

A felsôoktatásról szóló 1993. évi
LXXX. tv. 116. §-a az egészségügy és az
agrárium érdekeinek védelmét szolgál-
va lehetôséget teremt az érintett tárcák
hatáskörébe tartozó, de a felsôoktatási
intézmények közremûködését igénylô
feladatok végzésére, amelyeket a szak-
tárcák koordinálnak és elvárásaiknak
megfelelôen finanszíroznak. Az
FVM–OM miniszterek által 1999-ben
aláírt megállapodás az együttmûködés
széles körére teremt lehetôséget.

A közös igények és feladatok teljesí-
tése érdekében az FVM 2000-tôl lehetô-
séget teremtett arra, hogy a közép- és
felsôoktatási intézményekkel egy szer-
vezeti egységben mûködô tangazdasá-
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gok, tanüzemek pályázat útján közpon-
ti támogatáshoz jussanak. Ez a lehetô-
ség az erdészeti képzés tekintetében is
fennáll, a pályázati és pénzügyi elôírá-
sok szigorú betartása mellett. A meghir-
detett pályázatoknak megfelelôen az
erdészeti képzést folytató intézmények
is éltek a lehetôséggel.

Az OM és az FVM kész arra, hogy a
felsôoktatási törvény soron következô
módosítása alkalmával az agrárcentru-
mok mûködési tapasztalatainak ismere-
tében módosító javaslatot terjesszenek
elô. Ennek értelmében a nemzetgazda-
ság érdekeinek megfelelôen az agrár-
képzés speciális igényei beépíthetôk a
törvénybe, és a normatív fenntartói gya-
korlati támogatás mellett a szaktárca a
képzés gyakorlatigényességét támogat-

va, pályázati úton központi pénzeszkö-
zökkel segítheti a szakemberképzést.

A jelenlegi szabályozás értelmében
az elsôdlegesen oktatási, kutatási fela-
datokkal foglalkozó, de oktatási intéz-
ményhez nem tartozó erdôgazdálkodó
is többféle feladatra vehet igénybe – az
agrártámogatási pályázati rendszer ke-
retében – támogatási lehetôséget. A tel-
jesség igénye nélkül e lehetôségek kö-
zül említhetô: a hosszú távú erdôállo-
mány-gazdálkodáshoz közvetlenül
kapcsolódó kutatásokhoz, az erdô és
erdôgazdálkodás bemutatásához, szak-
tanácsadók továbbképzéséhez, a gaz-
dálkodást segítô informatikai fejlesztés-
hez, a magánerdô-gazdálkodás terüle-
tén végzett erdészeti szakirányú okta-
táshoz, egyéb iskolarendszeren kívüli

szakmai képzésekhez stb. támogatást
nyújtó pályázatok. Önálló erdôgazdál-
kodó minden korlátozás nélkül pályáz-
hat a „Bemutató gazdaság” cím elnyeré-
sére. Az FVM az erdészeti bemutató és
szaktanácsadási feladatok megvalósítá-
sához is biztosít támogatást.

Az FVM felülvizsgálja és módosítja a
tangazdaságok, tanüzemek minôsítésé-
rôl szóló 29/1999. (III. 24.) FVM rende-
letet. A minôsítésre pályázati lehetôsé-
get nyújtó jogszabály az oktatási intéz-
ményekben folyó szakemberképzéshez
kapcsolódva alakult ki. A gazdálkodási
különbségek miatt azonban nem lehet
azonos elbírálást alkalmazni a non-pro-
fit oktatási intézmények és a gazdasági
társaságok esetében. Az FVM tervezi,
hogy a késôbbiekben jogszabály te-

ROTH GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
9400 Sopron, Szent György u. 9.

Telefon: (99) 506-470, fax: (99) 508-479

A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad
Antal József igazgatóhelyettes.

Az iskola kódszáma: 030728

A képzési formák kódjai:
11 agrár szakterület (mezôgazdasági szakmacsoport)

12 mûszaki terület (faipar szakmacsoport)
13 mûszaki terület (környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport)

Oktatott szakmák nappali tagozaton:
erdésztechnikus (OKJ 54 6262 01)

11 erdész szak
vadgazdálkodási technikus ( OKJ 52 6263 02)

11 vadgazdálkodási szak
fafeldolgozó technikus (OKJ 52 5411 05)

12 fafeldolgozó szak
környezetvédelmi technikus (OKJ 52 5470 04)

13 természetvédelmi szak

Várjuk iskolánkba az érdeklôdô tanulókat!
Jelentkezni a technikusképzést elôkészítô szakterületekre lehet.
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Dr. Walter Ferenc emlékére
(1933-2001)

Életének 68. évében váratlanul elhunyt dr.
Walter Ferenc, az Erdészeti Tudományos In-
tézet Kecskeméti Kísérleti Állomásának nyu-
galmazott állomásigazgatója.

1933. október 4-én született a Baranya
megyei Szajk községben. Középiskolai ta-
nulmányait Pécsett kezdte, majd Budapes-
ten érettségizett 1953-ban. Felsôfokú tanul-
mányait 1953-1958 között a Moszkvai Erdô-
mérnöki Egyetem folytatta. Az erdômérnöki
diploma megszerzése után, rövid erdôgaz-
dasági szolgálatot követôen 1960-ban a Sop-
roni Erdészeti és Faipari Egyetem Géptani
tanszékére került tanársegédi beosztásba. Itt
kezdett kutatómunkával foglalkozni, neve-
zetesen a kérgezés gépesítési lehetôségének
vizsgálatával.

1964-ben pályázat útján az Erdészeti Tu-
dományos Intézet Kecskeméti Kísérleti Állo-
mására került, ahonnan 1991-ben vonult
nyugdíjba mint állomásigazgató.

A Kísérleti Állomáson kifejtett tudomá-
nyos tevékenysége két fô területre osztható.
Kezdetben fôleg a csemetekerti munkák ha-
zai gépesítési lehetôségeinek alapkérdései-
vel foglalkozott. Kutatásai kiterjedtek a gép-
vizsgálatokra, technológiák és munkagépek
kialakítására, végül egy nyár- és fenyô-sza-
porítóanyag-termesztési kísérleti komplex
gépsor összeállítására.

1970 óta kutatási tevékenysége fôleg a
fahasználati munkák gépesítésének vizsgá-
latára tevôdött át. Fô tevékenységét külön-
bözô technológiai változatok géprend-
szereinek, munkaszervezeteinek kidolgo-
zása, a gépminôsítésekben való közremû-
ködés, s a komplex gépesítés megoldásá-
nak útkeresése jelentette. E témakörben
részt vett különbözô hazai és nemzetközi
szakértôi tanácskozáson, és közremûkö-
dött számos nemzetközi összehasonlító
gépvizsgálatban is.

Kutatói pályafutásának fontos állomása
volt a mûszaki doktori cím elnyerése 1969-
ben („A nyár szaporítóanyag-termesztés gé-
pei és azok technológiája, különös tekintet-
tel a sorközi ápolás gépesítésére”), valamint
a mezôgazdasági /erdészeti/ tudományok
kandidátusa fokozat megszerzése 1973-ban
(„Az erdészeti  csemeteültetés mûszaki fej-
lesztési lehetôségeinek vizsgálata”). Az MTA
Agrártudományok Osztálya 1973-ban három
év idôtartamra a Mezôgazdasági Mûszaki Bi-
zottság Gépesítési Albizottsága tagjává vá-
lasztotta.

Kutatást irányító, szervezô munkájában
jelentôs változást hozott állomásigazgatói ki-
nevezése 1978. január 1. hatállyal. Ezt a
munkakört nyugdíjazásáig látta el.

Kutatói tevékenysége elismerését jelen-
tette, hogy 1980-ban a Szegedi Akadémiai
Bizottság keretében létrehozott Erdészeti
Munkabizottság elnöki teendôinek ellátásá-
val bízták meg. 1983-tól több éven keresztül
a Bács-Kiskun megyei Tanács Tudományos-
Koordinációs Szakbizottságának tagjaként
vett részt a megye tudományos életének ko-
ordinálásában.

1984. szeptember 1. napjának hatályá-
val az Intézet vezetése átsorolta tudomá-

nyos tanácsadói munkakörbe. Tudomá-
nyos munkássága elismeréseként két alka-
lommal (1969, 1972) intézeti Kiváló Dol-
gozó és egy alkalommal (1978) Kiváló
Munkáért Miniszteri kitüntetésben része-
sült.

Kutatási eredményeit
5 szakkönyv társszerzôjeként,
9 önálló és 14 társszerzôi jelentésben,
8 tudományos közleményben (önálló és

társszerzô),
11 szakirodalmi cikkben, továbbá,
19 kutatási információs kiadványban

(önálló és társszerzô) adta közre.
A mindig szerény és munkatársaira fi-

gyelmes kollégánk emlékét szeretettel és ke-
gyelettel megôrizzük.

Zelnik István
Ismét kevesebben lettünk egy erdômérnök-
kel, aki egész életében híven szolgálta az er-
dôt, akinek nem foglalkozása, hanem hiva-
tása volt az erdôért végzett munka. 2001. no-
vember 9-én meghalt Zelnik István.

1920-ban született a Heves megyei
Apcon, és iskolái, valamint a Soproni Erdô-
mérnöki Egyetem elvégzése után az állam-
erdészetnél különbözô beosztásokban és
munkahelyeken, legjobb tudása szerint te-
vékenykedett a magyar erdôk érdekében.

1958-ban került Somogyba, Zamárdiba,
ahol az Északsomogyi Erdôgazdaság fô-
mérnöke, majd igazgatója lett. 1970-ben
központi átszervezés folytán, megyénként
egy erdôgazdaságot meghagyva, a megye-
székhelyre, Kaposvárra helyezték át, ahol
különféle vezetô beosztásokat betöltve te-
vékenykedett, majd 1980-ban nyugállo-
mányba vonult.

Foglalkozási betegsége folytán (kul-
lancscsípés) egészségi állapota bizonyta-
lanná vált, ezért agydaganat mûtéten esett
át, mely beavatkozás után már nem tudott
felerôsödni. Egyre gyengülô szervezettel
családja átköltöztette Miskolcra, hogy fo-
lyamatosan segíthessék, de a felesége és
fia odaadó, áldozatvállaló támogatása elle-
nére november 9-én kómába esett és a szí-
ve is leállt.

Zelnik István becsületes emberi tulaj-
donságokkal rendelkezett. Környezetében
meg tudta teremteni azt az ôszinte légkört,
amely elengedhetetlen feltétele a jó mun-
kának. Zamárdiban dolgozói társai részére
biztosította a nyugodt légkört, mindenki
szabadon, legjobb tudása szerint dolgoz-
hatott, alkothatott és elmondhatta vélemé-
nyét. Felismerte, hogy a baráti alapokon
nyugvó, egységes törekvés többet ér az
erôszakolt, esetleg erôre támaszkodó utasí-
tásoknál. De önmagára nézve is érvényes-
nek tartotta ugyanezen elôírásokat, mert
tudta, hogy addig jár részére a megbecsü-
lés és elismerés, amíg mint vezetô beosz-
tottaival hasonló törvények szerint él és
szorgalmasan dolgozik. Jó munkával és
szerénységgel érte el, hogy kialakult körü-
lötte egy egységes kiváló szakemberekbôl
álló csoport, mely egység többszöri elisme-
résben (élüzem) részesült. Ezek a tulajdon-
ságok jellemezték ôt és gazdaságát az
összevonásig.

remtsen lehetôséget elismerô cím el-
nyerésére az oktatási intézményhez
közvetlenül nem kapcsolódó erdészeti
vállalkozások számára is.

Az oktatási célokat segítô arborétu-
mok és botanikus kertek, mint a hallga-
tók alapképzésének gyakorló helyszí-
nei és az egyetemek alapkutatásához
kapcsolódó kísérleti terepek, nem külö-
níthetôk el az intézmények finanszíro-
zásának jelzett rendszerétôl, és a nor-
matív finanszírozás keretei között bizto-
sított költségvetési támogatások jelentik
a mûködésük elsôdleges forrását.

Ugyanakkor az arborétumok és bo-
tanikus kertek értékôrzô gyûjtemények
is, ezért pályázati források is lehetôsé-
get adnak mûködésük, fejlesztésük tá-
mogatásához. Ilyen pályázati lehetôsé-
get nyújt a Környezetvédelmi Alap Cél-
feladat fejezeti kezelésû elôirányzat, il-
letve az agrárgazdasági célokra rendel-
kezésre álló költségvetési forrás.

Az OM az FVM egyetértésével kezde-
ményezi, hogy a Munkaerôpiaci Alap
fejlesztési és képzési alaprészének 3
éves stratégiájához kapcsolódó felsôok-
tatási prioritások között szerepeljen a
tangazdaságok, tanüzemek, valamint az
arborétumok és botanikus kertek támo-
gatása. Ez egyúttal a pályázati rendszerû
támogatások körének bôvítését jelenti.

Az FVM a KöM javaslatára – az Or-
szágos Mezôgazdasági Minôsítô Intézet
adatbázisára építve – felmérést kezde-
ményez az erdészeti oktatási-kutatási
célokat szolgáló arborétumok mûködé-
si feltételeinek részletesebb megismeré-
sére, a további támogatási igények és
lehetôségek meghatározása érdekében.

A szakértôi tevékenység szabályozá-
sának korszûresítéseként kiadásra ke-
rült az 55/2001. (VIII. 31.) FVM rende-
let, amely módosította a mezô- és erdô-
gazdálkodási, valamint az élelmiszer-
ipari tevékenységhez kapcsolódó szak-
értôi mûködés engedélyezésével kap-
csolatos eljárásról szóló 61/1994. (XI.
8.) FM rendeletet. A 2001. november 8-
tól hatályos módosítással jelentôs mér-
tékben bôvült az erdôgazdálkodási, er-
dészeti tervezési és faipari fô szakterü-
leteken választható szakértôi részterüle-
tek száma. Az FVM intézkedett a terve-
zôi jogosultságot szabályozó rendelet
tervezetének elôkészítésérôl és annak –
az érdekelt szakmai és érdekképviseleti
szervezetekkel lefolytatott egyeztetést
követô – kiadásáról.

Budapest, 2001. november
A tájékoztatót jóváhagyom:

Dr. Vonza András
miniszter


