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Kitüntetések

Az egyik legmagasabb állami kitüntetéssel ismerték el Kaknics
Lajos, a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. vezérigazgatójá-
nak munkáját. Az államalapítás ünnepe alkalmából Sólyom
László köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta a cégveze-
tõnek, amelyet Veres János pénzügyminiszter adott át Buda-
pesten. Az indoklás szerint Kaknics Lajos az erdõ- és vadgaz-
dálkodás terén végzett munkássága, valamint a közmunka-
program megszervezése érdekében folytatott tevékenysége
elismeréseként kapta a rangos kitüntetést.

*  *  *

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Pro Silva Hungariae díjban részesítette:

Prof. dr. Kosztka Miklóst, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar Geomatikai Erdõfeltárási és Vízgazdálkodás
Intézet egyetemi tanárát,

Kollwentz Pétert, a Baranya megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatósága erdõfelügyelõjét,
Süle Lajost, a Zala megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága Vadászati Osztályának ve-

zetõjét, valamint
Szabó Vendelt, mórichidai erdész egyéni vállalkozót.

Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetésben részesítette:

Bonczó Kálmánt, a Vas megyei MgSzH Erdészeti Igazgatósága nyugalmazott hatósági igazgató-helyettesét.

*  *  *

A Magyar Köztársaság elnöke megbízásából dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette Prof. dr.
Molnár Sándor egyetemi tanárt, a Faipari Mérnöki Kar dékán-
ját, intézetigazgatót

Dr. Kovács Mátyásnak, aki 1992 óta rendszeresen részt
vesz a Természetvédelmi szakmérnöki Szak oktatásában,
ahol két tárgy (A természetvédelem nemzetközi körképe, Jo-
gi és igazgatási ismeretek) elõadója. Tagja az államvizsga-bi-
zottságnak is. Az Erdõmérnöki Kar oktatásában – több inté-
zetben is – rendszeresen szerepel mint meghívott elõadó,
nagyban támaszkodunk rá a természetvédelmi mérnöki kép-
zésben is. Utóbbi szak létesítésénél, a BSc képzés lehetõségé-
nek megteremtésénél elévülhetetlen érdemei vannak. Címze-
tes egyetemi docensként a Természetvédelmi mérnöki Szak
MSc képzésében 3 tantárgyat (Magyarország védett természe-
ti területei, Európa védett természeti területei, Természetvé-
delem nemzetközi helyzete) ad elõ, kezdettõl fogva tagja a
BSc szak záróvizsga-bizottságának.

Az Erdõmérnöki Kar Tanácsa Pro Silvicultura Natura et Venatoria kari dísztõrt adományozott
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A harmadik oldal

125 éve, 1883. október 10-én nyitotta meg kapuit az
elsõ erdõõri szakiskola Szeged-Királyhalmon, a mai
Ásotthalmon.

Mintegy fél évszázada alakult ki az erdészszakmai ok-
tatás három szintje, mérnök–technikus–szakmunkás,
amely a múltban kiválóan mûködött. Mindez azonban
éppen napjainkban jelentõs átalakulását éli. A képzeletbe-
li piramis alapját az erdészetiszakmunkás-képzés alkotja.
Felette található az erdésztechnikus-képzés, a felsõfokú
szakképzés, majd a mérnökképzés két szintje (Bsc és Msc)
és a csúcson helyezkedik a doktori képzés, megfelelõ ará-
nyokban. Évente az országban közel annyi erdészeti szak-
munkás végez, mint amennyi mérnök. 

2005-ben a kormány szakképzés-fejlesztési koncepció-
jához igazodva megkezdõdött a középfokú szakképzés át-
alakítása. Ennek elsõ lépéseként kidolgozásra került az új
Országos Képzési Jegyzék. A korábbi, több mint 800 szak-
képesítésbõl alig több, mint 400 került be az új jegyzékbe
iskolarendszerben is oktatható szakképesítésként. A szak-
területünkhöz tartozó szakképesítések közül az erdész-
technikus és az erdészeti szakmunkás szerepel az új OKJ-
ban, iskolarendszerben is oktatható szakképesítésként. A
tét az erdészeti szakma és szakképzõ iskoláink jövõje volt.  

2008. szeptemberétõl kötelezõen bevezetésre került a
moduláris képzés. Ezzel párhuzamosan kialakultak a Tér-
ségi Integrált Szakképzõ Központok. Mûködésüket a Regio-
nális Fejlesztési és Képzési Bizottságok alakítják, melyeknek
szerepe meghatározó lesz az egyes intézményekben oktat-
ható szakmákat, diáklétszámot illetõen, illetve a szakkép-
zési hozzájárulások elosztásában, újraelosztásában. 

Ahány iskola van az országban, az mind más-más
fenntartóhoz tartozik. A hagyományos erdészeti szak-
munkásképzõkön és technikumokon kívül újabb és újabb
iskolák, illetve különbözõ vállalkozások – sokszor nem
megfelelõ feltételekkel – próbálkoznak erdészeti szakkép-
zéssel. Felvetõdik a kérdés, hogy szükség van-e a szakmun-
kásokra? Úgy gondolom, igen! Hiszen mindannyiunk ér-
deke, hogy az erdõben a szakmunkát szakemberek végez-
zék. Olyan szakmunkások, akik a motorfûrész kezelésén
túl több gép kezelésére is jogosítvánnyal rendelkeznek,
olyan szakmunkások, akik ismerik az erdõ életközösségét,
növény- és állatvilágát, olyan szakmunkások, aki tudják,
hogy az erdõnevelés miért fontos, olyan szakmunkások,
akik dolgozni akarnak. 

Fontosnak tartanám szabályozni az erdõtörvényben,
mint ahogyan azt 1879-ben is tették, hogy az erdõkben
csak kizárólag szakmai végzettséggel lehessen szakmun-
kát végezni.

Bízom abban, hogy az ásotthalmi iskola sikeresen vé-
szeli át napjaink kihívásait, és egykoron a 250 éves jubi-
leumát is megünnepelheti.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
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