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Idén ünnepeljük az erdészeti felsõok-
tatás 200 éves jubileumát, az Erdészeti
Ökonómiai és Politikai Tanszék elõdje
megalakulásának 85 éves és az Erdõ-
vagyon-gazdálkodási Intézet magala-
pításának 10 éves évfordulóját. Az
összejövetel célja az volt, hogy az er-
dészeti ökonómiával és tágabb érte-
lemben az erdõvagyon-gazdálkodással
foglalkozó gyakorlati és elméleti sza-
kemberek szakmai konferencia kereté-
ben vitathassák meg az ágazat aktuális
kérdéseit. 

A rendezvénynek szomorú aktuali-
tást adott, hogy egy éve hunyt el Mé-
száros Károly egyetemi tanár, korábbi
intézetigazgató, dékán, majd rektor-
helyettes. Tiszteletére az Intézet em-
léktáblát készíttetett, és egy, a szakmai
hagyatékát bemutató tárlót rendezett
be. Avatóbeszédében Lett Béla megbí-
zott intézetigazgató kiemelte, hogy
Mészáros Károly ebben az intézmény-
ben „tanult, oktatott, kutatott és ne-
velt”, akinek szakmai sikerei és emberi
tartása mindenkiben tiszteletet paran-
csolt. 

Faragó Sándor egyetemi tanár, rek-
tor, személyes hangvételû beszédben
emlékezett professzortársára és barátjá-
ra, és a család számára átadta az Okta-
tási és Kulturális Minisztérium posztu-
musz miniszteri elismerését. 

Az ERFARET kutatási program kere-
tében megrendezett szakmai konfe-
rencia elején Franz Schitthüsen svájci
professzor mutatta be az Intézet gon-
dozásában magyar nyelven megjelent
erdõ és fagazdasági ökonómia témájú
könyvét, amelyet a résztvevõk is meg-
kaptak.

Solymos Rezsõ akadémikus felidézte,
hogy hogyan indították el a ’90-es évek-
ben Mészáros Károllyal az erdészeti po-
litika oktatását, majd történelmi és nem-
zetközi kitekintésben elemezte a tuda-
tos erdészeti politika fejlõdését.

Lapos Tamás, az FVM fõosztályve-
zetõ-helyettese bemutatta a közigazga-
tási egyeztetés elõtt álló új erdõtörvény
céljait és új szabályozási elemeit. Ki-
emelte, hogy az új fogalmak és rendel-
kezések a korábbiaknál pontosabbak
lesznek, a jövõben nagyobb szabadsá-
got kapnak az erdõgazdálkodók, és
ezzel együtt nagyobb szerepet kapnak
majd – felelõsség terhe mellett – az er-
dészeti szakszemélyzet tagjai. Ennek
köszönhetõen kevesebb engedélyezé-
si eljárásra lehet számítani, de a sza-

bálytalanságokért szigorúbb bünteté-
sek várhatók. Lényeges változást hoz,
hogy más szabályok vonatkoznak
majd a faültetvényekre, mint a termé-
szetközeli erdõkre. Az új jogszabály –
elfogadása esetén – több lehetõséget
teremt a falopások visszaszorítására,
amelyek közül az egyik az erdészeti
hatóság keretein belül felállítandó Er-
dõvédelmi Szolgálat.

Benedek Fülöp az MNV Zrt. agrár-
portfolióért felelõs vezérigazgató-he-
lyettese az állami erdõk kezelésérõl tar-
tott elõadást, amelyben új szemlélet be-
vezetését szorgalmazta. Ennek része-
ként egységesíteni kívánják az állami
erdõket kezelõ erdõgazdasági rész-
vénytársaságok nyilvántartásait, és
összehangolják a beszerzéseket és ber-
uházásokat. Hangsúlyozta, hogy meg
kell erõsíteni az erdõk védelmét is, mert
a fatolvajok nemcsak ellopják a fát, ha-
nem nehezen helyreállítható károkat is
okoznak a kifosztott erdõkben. Régóta
rendezésre váró problémaként említet-
te, hogy az állami erdõk ingyenes szol-
gáltatásainak fenntartása a gazdálko-
dók részérõl komoly anyagi áldozatvál-
lalással jár. 

Ali Tamás Gábor az MgSZH Köz-
pont Erdészeti Igazgatósága igazgató-
helyettese beszámolt az UMVST erdé-
szeti intézkedéseinek helyzetérõl, és a
nemzeti támogatások várható célpro-
gramjairól.

Molnár Sándor egyetemi tanár, a
Faipari Mérnöki Kar dékánja megemlé-
kezett azokról a munkákról, amelyeket
Mészáros Károllyal kezdeményeztek és
hajtottak végre, majd elõadást tartott a
fagazdasági eredet- és terméktanúsítás
témakörében. 

Pintér István, az FVM fõosztályveze-
tõ-helyettese számolt be arról, hogy az
Európai Unió vonuló madarakra vonat-
kozó rendelkezései miatt a hazánkban
nagy hagyományokkal rendelkezõ ta-
vaszi szalonkavadászat a jelenlegi for-
májában meg fog szûnni, helyette a ter-
vek szerint egyedi engedéllyel, állo-
mány-monitorozás cím alatt lesz vadá-
szati lehetõség. Hozzátette, hogy ezen
túlmenõen egy átfogó vadászati tör-
vénymódosítást is terveznek 2009 elsõ
félévében, amelynek részletei egyezte-
tés alatt állnak. A vadkár mértéke
egyébként is folyamatosan emelkedik,
mivel az egyre magasabb terményárak
mellett az ugyanakkora mennyiségû
kár pénzügyi értéke egyre nagyobb.

Nagy Imre, a Vas megyei MgSZH Er-
dészeti Igazgatóság igazgatója bemutat-
ta azt az elemzést, amelyben mintaterü-
letek felhasználásával számították ki,
hogy Nyugat-Magyarország magán-
erdõ-területének jelenlegi szabályok
szerinti megosztása, mintegy 3-5 milli-
árd forint költséggel járna, és jelentõsen
megterhelné az utóbbi idõszakban fo-
lyamatos leépítésekkel meggyengített
erdészeti igazgatást.

Papp Tivadar hozzászólásában kifej-
tette azt a folyamatot, melynek során a
’90-es években a természetvédelmi kor-
látozások miatt jelentõs fakitermelési
lehetõségtõl esett el az ágazat, ami
egész erdészetek megszûnését és mun-
kahelyek megszûnését vonta maga
után, miközben a faanyag hasznosítat-
lanul maradt. Hangsúlyozta, hogy meg-
felelõ stratégia hiányzott a múltban, és
hiányzik ma is, amely nélkül nem lehet
kielégítõ jövõképet felvázolni.

Lomniczi Gergely a tudatos kommu-
nikáció szerepével kapcsolatban szólt
hozzá, és szemléletes példákon keresz-
tül mutatta be, hogy miért kell az erdõ-
gazdálkodóknak és az egész erdészeti
ágazatnak tervezett kommunikációs ak-
ciókat indítania, és hogyan lehet ki-
emelni egy-egy esemény hírértékét. 

Lett Béla, Jáger László és Stark Mag-
dolna beszámoltak az Erdõvagyon--
gazdálkodási Intézet oktatási tevékeny-
ségérõl és kutatási eredményeirõl. Be-
mutatták a BSc és MSc rendszerû kép-
zésben az Intézet által oktatott tantár-
gyakat, és az ERFARET kutatási pro-
gram tématerületeit. Ezek közül kiemel-
ték a PEFC termék- és eredettanúsítási
rendszert, amely a kis területû erdõgaz-
dálkodók számára is elérhetõ tanúsít-
ványt nyújthat majd.

A rendezvény végén Héjj Botond
bejelentette, hogy az Intézetben erdõ-
értékelési irányelvek felülvizsgálata
zajlik annak érdekében, hogy az ezzel
a szakterülettel foglalkozók munkáját
megkönnyítsék és egységesebb ala-
pokra helyezzék. Schiberna Endre
részleteket villantott föl abból az erdõ-
gazdálkodási koncepcióból, amely arra
vállalkozott, hogy konkrét válaszokat
adjon az olyan általános kérdésekre,
hogy mi az erdõvel kapcsolatos közér-
dek, illetve rendezõ elveket dolgozzon
ki egyes részterületekre, mint például
a szakismeretek alkalmazása az erdõ-
gazdálkodásban.

Schiberna Endre

Mészáros Károly Emlékülés


