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Az OEE Szeniorok Tanácsa évzáró ülését 2004. december 2-án a Budapest,
Fõ u. 68 sz. alatti helyiségében tartotta.
Az elnök üdvözölte az elõadót és a tagságot, majd a jelenlévõket felkérte,
hogy felállva egy percben kegyelettel
emlékezzenek az idõközben elhunyt
dr. Marjai Zoltán kollégára és szenior
tagtársra.
A tervezett napirend elfogadása után
a Szeniorok Tanácsa elnöke tisztelettel
köszöntötte: dr. Ángyán József egyetemi tanár urat, a Szent István Egyetem
Intézetvezetõjét, felkérve a „A vidékfejlesztés, az agrár-környezetvédelem és
az erdõtelepítés idõszerû lehetõségei”
címû elõadásának megtartására. Elöljáróban megemlítette azokat a körülményeket, amelyek idõszerûvé tették e téma tárgyalását és a véleménycsere megszervezését. A mai értékválságos helyzetben szinte létkérdés és szükségszerû
a szakkérdésekben való tisztánlátás. A
cselekvõ hazafisághoz, illetve az egységes szemléletû érdekérvényesítés módjának felismeréséhez pedig nélkülözhetetlen a szakmaközi együttgondolkodás
és az információcsere.
A Tájékoztatóból nemzetközi összefüggésben kaptunk igen széles áttekintést. Szemléletesen és gyakorlatiasan
voltak érzékeltetve azok a kritikus kérdések, amelyek egyetemlegesen fontosak és a szakunk szempontjából is lé70

nyegesek. Felszínre hozta az uralkodó
kockázati tényezõket és azokat a nehézségeket, amelyek ismerete nélkül
lehetetlen szolgálni a vidék gazdasági
stabilitását és biztosítani a legszükségesebb anyagi/pénzügyi feltételeit. Csakis
a „zöld” ágazatok összefogásával, az
adottságok és lehetõségek összehangolásával, kiaknázásával várható a fenntartható fejlõdés. A nemzetközi elmaradottságunk leküzdéséhez, a létezés
szükségleteinek a kiegyenlítéséhez
elõirányzott EU-s források igénybevétele szintén a közös felismerés függvényében biztosítható, amelyek megszerzése nélkül reménytelen a felzárkózás.
E tekintetben fontos kérdés miként tudunk a vidékfejlesztés irányába elmozdulni, amelyben az erdõ is jelentõs szerepet „játszik”.
Kiemelhetõ megállapítások, hogy
– a világgazdaságban ma az ún. kétpártiság irányzata figyelhetõ meg;
– amíg egyikre a globális tõke,
– addig a másikra a helyi közösségek
érdekérvényesítési viszonylatai a
jellemzõk. A hazánkat – a kelet-európai
térséget – tekintve egyszerre esik e két
irányzat által meghatározott szabályozók hatása alá.
Az elsõ – a dél-amerikai tõkés nagybirtok diktálta példát követve –, a tõke
hatékonyságát a termelés hatékonyságával egyszerre kívánja érvényesíteni

(banánköztársasági formában). Itt a
tõkének nem természete, hogy a térség
állapotát figyelemmel kísérje, de ezt a
struktúrát erõsítik a mai, a piaci alapú,
versenyképességi támogatási módok is.
Vagyis ebben az adott térség lakossága
szempontjából igen sok további kockázati tényezõ figyelhetõ meg.
A másik, az EU.-s agrár-vidékfejlesztési, ökoszociális irányzat követése, ahol a
mezõgazdasági terület a különbözõ és a
környezetvédelmi funkciók kiteljesítésével hasznosulhat. Ha itt is a versenyképességet ösztönöznék, akkor mintegy
650 ezer gazdasági egység életképessége
válna kockázatossá, mivel azoknak még
teszt üzemük sincs. Ugyanis a korszak kihívásainak csakis a természeti adottságokkal való okszerû gazdálkodással lehet megfelelni, amelyben meghatározó
az erdõ jelentõsége, nemcsak a munkahelyteremtõ lehetõségével, hanem azért
is, mert egyben a nemzeti igényeket is kielégíti. Tehát egy sürûn lakott Európa
ettõl a formától eltérõt nem engedhet
meg, ha a lakossága érdekeit is figyelembe veszi. Vagyis az ilyen jellegû struktúra átalakítása nélkülözhetetlen.
A helyzetelemzésben az elõadó vázolta a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv lehetséges pénzügyi elõirányzatait, illetve a
nem megfelelõ elõkészítettség okán a
2005-ös évben áldozatul esõ részeit,
amelyben csak az erdõtelepítés lehetõségeibõl kockázatosnak tekinthetõ mintegy 2.9 md Ft-nyi összeg.
A lehetõségek kiaknázásához a tájadottságokra figyelemmel kell átgondolni az ágazati rendszereket. Ezen belül meg kell találni az agrárgazdálkodás
extenzívvé alakítás módozatait; gyep,
gyümölcsös, õshonos állattartás, turisztika stb., illetve erdõsítés, amelyek a faanyagellátás, munkaerõ-foglalkoztatás
mellett a biodiverzitás tekintetében is
sajátos módozatokat képezhetnek.
A még kellõen ki nem munkált formációk az erdészettel úgy kapcsolódnak, hogy a jövõben az ilyen jellegû
struktúrák forrásának igen jelentõs része – így az erdõsítési jogcímen is – a vidékfejlesztési irányzatokban igényelhetõ, mint a mg.-i területek ilyen jellegû
hasznosításának fedezete.
Az elõzõekkel együtt kívánatos funkciók érvényesítése érdekében a támogatás meghatározott területegységekre vonatkoztatva kiterjed telepítésre, ápolás-
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ra, védelemre jövedelem-pótlásként
mindaddig, amíg az erdõ piaci alapon is
eltarthatóvá válik. A cél, hogy a kialakult
struktúra megtartható legyen.
A következõ napirend keretében az
elnök tájékoztatást adott a Szeniorok
munkatervének teljesülésérõl és az eddigi rendezvények fogadtatásáról,
jelentõségérõl, megköszönve a tagság
aktív jelenlétét és érdeklõdését. Vázolta
továbbá a 2005. év tervezetét, amelyhez
dr. Király Pál felvetését egyhangúan támogatva a következõ kiegészítõ javaslat hangzott el:
– A Szeniorok kezdeményezzék,
hogy az Egyesület fokozza a lobbizási
tevékenységét az erdészeti ágazatot ért

Kiss Ferenc
okl. erdõmérnök
(1930–2004)
Székesfehérváron, 74
éves korában elhunyt
Kiss Ferenc okleveles
erdõmérnök.
1930.
október 20-án született Tóalmáson. Onnan származott, ahol a
legnehezebb feltételek mellett termeltek
és dolgoztak szülei, rokonai. A természet
iránti élénk érdeklõdése eredményeként került Sopronba, ahol az erdõmérnöki karon
1955-ben szerezte meg oklevelét. Ismereteinek kiegészítéseként 1973-ban a Gödöllõi
Egyetemen növényvédõ szakmérnöki képesítést is szerzett.
Gyakorlati munkáját 1955-ben a
Mezõföldi Erdõgazdaságnál kezdte. 1967tõl a Vértesi Erdõgazdaságnál dolgozott,
1974-tõl pedig a Vetõmag-termeltetõ és
Értékesítõ Vállalat dolgozója volt. 1980-tól
nyugdíjba vonulásáig, 1990-ig a természetvédelem területén, a Vértesi Tájvédelmi
Körzet vezetõjeként tevékenykedett. Nyugdíjasként egy ideig a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság erdészeti ügyeit intézte,
majd kastélyparkok helyreállítási munkálatait irányította.
Érdeklõdése széles körû volt. A mikroorganizmusoktól a gombákig, a növénynemesítéstõl a fásításon keresztül minden érdekelte. Legnagyobb erõssége a rózsanemesítés
és a dísznövénytermesztés volt. Nagyon szeretett botanizálni, ha tehette, sosem mulasztotta el, hogy megemlítse egy-egy növény latin nevét, mert tudta, hogy az ismétlés, a gyakorlás a pontos tudás alapja. Így környezete is
sokat tanulhatott tõle.
2004. december 2-án hirtelenül érte a
váratlan halál. December 8-án a székesfehérvári köztemetõben kísérték utolsó útjára rokonai, kollégái, barátai és kedves
ismerõsei.
Kedves Feri Bátyánk! Isten veled. Emlékedet megõrizzük. Nyugodj békében!
Béni Kornél

„leminõsítés” ellensúlyozásra, valamint
az ágazaton belüli forráselvonások
megállítására.
Serkentse a szakmai összefogást az
olyan irányba történõ felkészülésre,
hogy a vidékfejlesztés keretében minél
nagyobb támogatási forrásokra pályázhassanak az ágazat érintettjei.
A rendezvény zárásaként az elnök
bejelentette, hogy az OEE elnöksége elfogadta a Szeniorok Tanácsa f. év elejei
elõterjesztéseit, amelynek eredményeként a kimagasló tevékenységük elismeréseként dr. Szász Tibort az OEE.
tiszteletbeli tagságával, az OEE vándorgyûlésén, illetve a NyME soproni évnyitóján Halász Aladárt „Ember az Erdõért

Emlékéremmel” tüntették ki. Az elnök
továbbiakban Emléklapok átnyújtásával
köszöntötte korosztályos tagjait: a 75
éves Ipsits Lajost dr. Járási Lõrincet,
Köveskuti Györgyöt, Mészáros Gyulát és
a 80. évét betöltött dr. Balogh Ferencet,
Barkóczay Lászlót, Haják Gyulát, Zágoni Istvánt és a jelenlévõk nevében gratulált a kitüntetetteknek, illetve az ünnepelteknek koccintás elõtt konferálva
Szép Ibolya és Szabó Gyula, a Krónikás
Zeneiskola erdélyi tagjainak köszöntõ,
gitárral kísért énekszámait. Majd mindenkinek kellemes ünnepeket és boldogabb új esztendõ kívánt.
Dr. S Nagy László
elnök.

FVM–OEE együttmûködési
keretmegállapodás
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos Erdészeti Egyesület az elmúlt év õszén együttmûködési
keret-megállapodást kötött. Az okiratot az
FVM politikai államtitkára és az OEE elnöke látta el kézjegyével. Az együttmûködés

kiterjed az EU-val kapcsolatos feladatokra
(2007-2013), az érdekegyeztetésre, a rendezvényeken való képviseletre, az információáramlásra. A konkrét feladatok és
azok pénzügyi vonatkozásai egyedi megállapodás tárgyát képezik.

Fôtitkári megbeszélések
Az Egyesület fõtitkára, a 2004. évi egyesületi program megvalósításának tapasztalatairól, az egyesületi közösségi
élet további javítása érdekében, a 2005.
évi program javaslatainak összegyûjtése
érdekében, az Erdészeti Lapokkal kapcsolatos igények megismerése érdekében körúton találkozik az Egyesület helyi vezetésével és az erdõgazdálkodók
vezetõivel. Január elején látogatást tett
az EGERDERÕ Rt-nél, ahol Jung László
vezérigazató-helyettes, a HCS elnöke,
Schmotzer András volt OEE elnök és
Urbán Pál osztályvezetõ társaságában
beszélték meg a jövõ évi erdészverseny
tennivalóit. Az Erdészeti Lapokat az
OEE belsõ kiadványaként tartják jónak,
mely három alapvetõ célnak feleljen
meg: szolgálja az egyesületi életet, a tudományt és az erdész szakmát. A
fõtitkár megbeszélést folytatott az OEE
és az EGERERDÕ Rt. közötti megállapodásról, melynek tárgya az erdõgazdaság
területén történõ kommunikációs felmérés. A felmérést az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály tagjainak közremûködésével történik, Szabó Lajos, Kovács
Gyuláné, Antal József, Fridél Veronika
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segítségével. Az erdõgazdál-kodás tévképzeteinek feltárása és a hatékony válaszok megfogalmazása és gyakorlati alkalmazása a cél.
Az ÉSZAKERDÕ Rt.-nél tett látogatás
alkalmával hasonló témakörökben –
együttmûködés, kommunikációs felmérés, vélemény az Erdészeti Lapokról –
Bak Julianna vezérigazgató-helyettes, a
Miskolci HCS titkára, Pálmai István a Sárospataki HCS elnöke és Steiner
Józsefné a helyi erdészeti erdei iskola
felelõse voltak a tárgyalópartnerek. Az
Erdészeti Lapok szerkesztésére elhangzott javaslat szerint a lap elején az ágazatot érintõ, a tagság napi munkáját, munkahelyét érintõ legfontosabb ágazati információk kerüljenek. Majd az egyesületi életrõl szóló információk következzenek a középsõ blokkba, végül az ismeretterjesztés és tudomány cikkei zárják a sort. Cél, hogy a lapot ne hátulról
kezdjék olvasni a tagok. A látogatás végén a fõtitkár látogatást tett a befejezés
elõtt álló Csanyik völgyi erdészeti erdei
iskolai bázishelyen, mely csodálatos
lehetõséget rejt az erdészek és a gyermekek, érdeklõdõk számára.
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