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Közgazdasági
Szakosztály-ülés
A Közgazdasági Szakosztály május 6-án
Alsóperén a HM VERGA Rt.-nél tartotta
szakosztály-ülését. 

Az elsô napirendi pontban Halász
Gábor tartott elôadást az NFA és az er-
dôkezelés címmel. Az elôadásból kide-
rült, hogy az NFA szervezete felállt, a
különbözô adatszolgáltatóktól megkap-
ták az általuk felügyelt földterületek
adatbázisát. Jelenleg ezeknek a föld-
nyilvántartásoknak az összefésülése
van folyamatban. Az állami területek
nyilvántartása zûrzavaros, van olyan te-
rület, amely több helyen is nyilvántar-
tott, van olyan, amely sehol sincs nyil-
vántartva. A vagyonnyilvántartásnak
földrészlet alapúnak kell lennie és a
Földhivatali adatok alapján kell nyu-
godnia. A vagyonnyilvántartás alapján
lehet majd a hasznosítási terveket kidol-
gozni vagyonkezelési, haszonbérleti
szerzôdéseket kötni, egyes földrészlete-
ket eladni, elcserélni, felvásárolni. Az
NFA-hoz tartózó földrészletek tulajdoni
lapján a Magyar Állam szerepel tulajdo-
nosként, az NFA pedig a tulajdonos
képviselôjeként. Az NFA-hoz került föl-
dek mûvelésérôl gondoskodni kell,
mert mûveletlen föld után az NFA-t is
megbüntetik. A védett és védelemre ter-
vezett vagyonkör nem került az NFA-
hoz. Ez felveti a vagyonkezelô megvá-

Tagságunktól rendre érkeztek a különbö-
zô vérmérsékletû jelzések, hogy az Erdé-
szeti feladatok egy részének kifizetése,
felfüggesztésre került, egy az FVM Értesí-
tôben megjelent közlemény alapján. Az
erdôgazdálkodókat rendkívül nehéz
helyzetbe hozták a közleményben foglal-
tak következményei, tetézve a kedvezôt-
len kereskedelmi viszonyok negatív hatá-
sát és az erôs forint által okozott bevételi
kieséseket. A tagsági jelzésekre reagálva,
Egyesületünk a MEGOSZ vezetésével
egyeztetve, közös elnöki aláírásokkal, le-
vélben (levelekben) fordult dr. Németh
Imre FVM miniszter úrhoz, hogy támo-
gassa a két szervezet tagságának kérését. 

Az utóbbi levelünkre érkezett (FVM EH
31753/2/2003) válasz nem foglalkozik az
alapvetô kéréssel, nem ad kielégítô választ
a tagságunk által felvetett problémára.

Ezért ismét, tisztelettel kértük le-
vélben Miniszter urat, hogy szemé-
lyesen foglalkozzon az erdôgazdál-
kodók gondjával.

A levélben megírtuk, hogy „Nem
többletforrásokat kér tagságunk, csu-
pán a Minisztérium által betervezett és
a költségvetésben a Parlament által jó-
váhagyott támogatások kifizetését. Is-
mételten kéri tagságunk, hogy Minisz-
ter úr elôlegezze meg a mintegy 1,3
milliárd Ft támogatás összegét, mely a
költségvetésben szerepel az Erdészeti
faladatok soron. Az erdôgazdálkodók
pedig a tervezett befizetéseiket az év so-
rán minden bizonnyal teljesítik, hiszen
ezért hagyta jóvá a Parlament az FVM
elôterjesztését, hogy az APEH szedje be
az elmaradásokat. Kérjük, hogy ne
hozza nehéz pénzügyi helyzetbe azon
erdôgazdálkodókat, akik teljesítették
befizetéseiket és az év során szakmai-
lag indokolt erdészeti munkáikat idô-
ben elvégezték. Kérjük az FVM Értesítô
9. számában, az 1352. oldalon megje-
lent közleményt visszavonni és a nor-
matív támogatást a pályázatok és az el-
végzett munka szerint kifizetni.” 

Az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosz-
tálya kezdeményezésére, az állami er-
dôgazdaságok többségi részvételével,
évente kerül megrendezésre az erdészt,
az erdôt, az erôgazdálkodást és kapcso-
lódó erdészeti feladatokat népszerûsítô
országos programsorozat a közvéle-
mény formálására. Ez évben az Ország-
gyûlés Mezôgazdasági Bizottsága és Er-
dészeti Albizottsága a Parlament felsô-
házi üléstermében „Erdészeti nyílt
nap”-ot szervez, Egyesületünkkel közö-
sen. A részletes program kialakítása
elôkészítés alatt van. Kérjük, hogy tag-
ságunk zöld egyenruhában, minél na-
gyobb számban, képviselve az erdész-
társadalmat, jelenjen meg a rendezvé-
nyen. Kérjük a naptárban az idôpont
elôjegyzését. Kérjük továbbá az állami
erdôgazdaságok vezetôit, hogy munka-
társaikat a rendezvényre kiküldeni szí-

veskedjenek. Hasonlóan várjuk a ma-
gánerdô-gazdálkodókat és erdôtulajdo-
nosokat. Kérjük, hogy az erdészeti in-
tézmények és hivatalok is képviseltes-
sék magukat a Parlamentben. 

Az OEE Kárpát-medencei rajzversenyt
hirdetett ez alaklomra, melyre szép
számmal érkeznek a pályamûvek. A leg-
jobb alkotásokból kiállítást rendezünk a
Parlamentben és a díjak is itt kerülnek át-
adásra. Várjuk a rendezvényre az erdé-
szeti erdei iskola programjain részt vevô
diákokat, pedagógusokat és természete-
sen a határon túlról érkezô vendégeket.
Kérjük a szakosztály-tagok szervezô-
munkáját, segítségét, az elôzô évek gya-
korlata szerint. További információk az
OEE honlapján és a meghívóban kerül-
nek közlésre. 

Várunk minden érdeklôdôt rendezvé-
nyünkre.

A lapot Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje, az
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lasztásának rendeltetés szerinti kérdé-
sét. A jelenlegi vagyonkezelési szerzô-
dések megújítása szinte lehetetlen a vé-
dett és nem védett területek szétválasz-
tása miatt. Az NFA által vásárolt erdô-
mûvelési ágú földrészleteket vagyonke-
zelésre az Állami Erdészeti Rt.-nek
ajánlja fel az NFA, ha azok vállalják a
vagyonkezelést.

A második napirendi pont kereté-
ben dr. Mészáros Károly tartott elô-
adást az EU integráció hatása az erdô-
gazdálkodásra címmel. Az elôadás ki-
tért az erdô támogatási rendszerére,
az EU-tagállamok erôgazdálkodásá-
nak szervezeti felépítésére és ezek-
nek a magyar viszonyokkal való egy-

bevetésére. Magyarországon több
szervezet (KVM, NFA, ÁPV Rt.) készít
a saját szemszögébôl megközelítve az
erdôvel, erdôgazdálkodással kapcso-
latos stratégiát, de egységesen még
senki sem tekinti át a kérdést. Levon-
ható következtetések az EU-csatlako-
zás kapcsán: változás biztosan lesz,
de ez részben nem tervezett, csak
sodródás, illeszkedési kényszer. A ke-
zelô és az erdôvagyon viszonya, a ra-
cionális gazdálkodási egység (a regio-
nális erdôgazdálkodás a támogatási
politika alapja) érvényesülésére kell
törekedni. Az EU-csatlakozás után is
fenntartható és fenntartandó az erdô-
gazdálkodás nemzeti támogatása. A

magyar támogatási rendszer nagyon
sajátos, ezért hosszabb távon biztosan
nem tartható. Az állami társaságok er-
dôgazdálkodásának támogatását költ-
ségvetési feladat finanszírozásával le-
het biztosítani.

A harmadik napirendi pontban Or-
mos Balázs beszélt az OEE aktuális fel-
adatairól, az elért sikerekrôl. Negyedik
napi rendben a 2003. évi munkaterv ke-
rült véglegesítésre.

A szakosztályülés zárásaként a szak-
osztály felvette tagjainak sorába Ézsölné
Csiszér Mária, Farkas János és Major
László tagtársunkat. 

Takács Tibor
titkár

A HM Budapesti Erdôgazdaság Rt. helyi
csoportjának küldöttsége nagy sikerû
tapasztalatcserén vett részt az Ôrségben
a Szombathelyi Erdészeti Rt. meghívá-
sára május 12-13-án.

A csipkereki vadászházban dr. Pethô
József vezérigazgató fogadta a vendége-
ket és tájékoztatta ôket az Erdôgazdaság
munkájáról, eredményeirôl. Ezután Ba-
kó Csaba vezérigazgató-helyettes és Ke-
resztes László, fahasználati csoportveze-
tô vezetésével került sor a Szentgotthár-
di Igazgatóság erdômûvelési és vadgaz-
dálkodási munkájának bemutatására.
Kemestaródfán a „Bagóné” nevû erdô-
tömbben sikeres makkvetéses erdôfel-
újítást, majd Iváncon és Hegyhátszent-
mártonban természetes felújítási terüle-
teket tekinthettek meg a vendégek Bu-

gán József, a Szentgotthárdi Igazgatóság
erdômûvelôjének tájékoztatása mellett.
Parázs vita alakult ki a természetszerû
erdôgazdálkodás, a „Pro Silva” szemlé-
letû erdôkezelés és a kisparaszti szálalás
– melynek az Ôrségben nagy hagyomá-
nyai vannak – alkalmazhatóságának vo-
natkozásában. Közben Kutas Lajos, az
Erdészet vezetôje mutatta be az eredmé-
nyesen mûködô csákánydoroszlói vad-
disznóskert gazdálkodását és mondta el
a létrehozása és mûködése által elôidé-
zett bonyodalmakat.

Délután – kulturális programként – a
pityerszeri falumúzeum és az ôriszent-
péteri, Árpád-kori templom megtekin-
tése következett Ottó atya kimerítô, ér-
dekes és humorral fûszerezett tájékoz-
tatása mellett.

A második napon a Vasvári Igazga-
tóság területén járt a küldöttség. Elsô-
ként, egy vasvári városnézést követôen,
az ôsbükkös, a szentkúti kápolna és bú-
csújáró hely – melyek a vasvári parker-
dôben helyezkednek el – meglátogatá-
sa következett, majd a vasvári „Vaska-
put” tekintették meg, amely a honfogla-
lás környéki idôkben az ország nyugati
gyepûjének egyik ellenôrzô pontja volt.
A szakszerû történelmi és szakmai in-
formációkat Zágorhidi Czigány Balázs
múzeumigazgató, Orbán Lajos erdésze-
ti gazgató, Galambos István erdômûve-
lési mûszaki vezetô és Laki László gépe-
sítési mûszaki vezetô szolgáltatta.

A tanulmányút fénypontját a virágzá-
sának csúcsán lévô Jeli Arborétum meg-
tekintése jelentette, ahol a kert elôéleté-
rôl Molnár Péter fôerdész, a jelenérôl
pedig Németh Imre kerületvezetô tájé-
koztatta a vendégeket.

A tanulmányút szabadtéri vacsorával
zárult, amelyhez a csak felsôfokú jel-
zôkkel illethetô, nyílt tûzön készült sül-
tet Galambos István (egy jó erdômûve-
lô ehhez is ért) és Laki László kolléga
állította elô.

A budapesti erdészek korábbi
farkaserdei, kôszegi és mostani ôrségi,
valamint a szombathelyiek lovas-
berényi, táborfalvai, bujáki és süttôi lá-
togatása után a kölcsönös ismeretszer-
zés érdekében a kapcsolatot a résztve-
vôk mindkét oldalról hasznosnak ítél-
ték és közös megegyezés alapján fog –
remélhetôen – sor kerülni a jövô év el-
sô felében egy újabb tapasztalatcserére,
ahol a szombathelyi kollégák ismerik
meg a HM Budapesti Erdôgazdaság Rt.
Uzsai Erdészeti Igazgatóságának mun-
káját és mûködési viszonyait, eredmé-
nyeit.

Keresztes György

Ôrségi tanulmányút


