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Puritán, családias körülmények között
írt alá együttmûködési megállapodást
az FVM államtitkári tanácstermében Sir-
man Ferenc agrárgazdasági államtitkár
és Pethõ József, az OEE elnöke. 

A megállapodásban az erdészeti er-
dei iskolák minõsítésérõl van szó. 

„Az együttmûködés célja az erdésze-
ti erdei iskolák minõsítési eljárásainak
lefolytatása annak érdekében, hogy ez-
zel az erdészeti erdei iskola szolgáltatók
részére nemzeti hatáskörben nyújtható
erdészeti támogatások egységes elvek
alapján történõ igénybevételét elõsegít-
se.”

„Jelenleg egy olyan támogatási rende-
lettervezet jóváhagyása van folyamatban,
amely a következõ években alapjául szol-
gál ennek a tevékenységnek. A támoga-
tásra a jövõben csak azok az erdõgazdál-
kodók által fenntartott erdei iskolák vál-
nak jogosulttá, ahol színvonalas erdõpe-
dagógiai nevelõmunka folyik, és ehhez a
szükséges infrastrukturális feltételek is
adottak.”

Kívánjuk, hogy minél elõbb sikerül-
jön a minõsítés, és hogy legyen elegen-
dõ forrás a pályázatokhoz. 

Pápai Gábor

Minõségért biztosabb a támogatás

Új ERTI fõigazgatót nevezett ki a miniszter

2009. március 5-ével Gráf József földmûvelési és vidékfejlesztési miniszter dr. Borovics Attilát, az ERTI Neme-
sítési Osztályának vezetõjét, sárvári állomásvezetõt nevezte ki öt évre az Erdészeti Tudományos Intézet élére.

Az Erdészeti Tudományos Intézet Tanácsának március 12-i rendkívüli ülésén jelentették be a fõigazga-
tó-váltást. Dr. Führer Ernõ eddigi fõigazgató három cikluson, több mint 15 éven át vezette a kutatóintéze-
tet. Leköszönõ beszédében elmondta, hogy nagy erõfeszítések árán sikerült megõrizni az intézmény ön-
állóságát, és fenntartani mûködõképességét, amely egy ilyen átalakuló gazdasági és társadalmi helyzetben
komoly kihívás volt. Véleménye szerint az erdészeti kutatás célja a jövõben is a hazai erdõgazdálkodás tá-
mogatása és az erdõ fontos szerepének közvetítése a társadalom felé.

Az FVM által januárban kiírt fõigazgatói pályázat nyertese dr. Borovics Attila, aki 15 éve az ERTI kutatója. Jól ismeri az in-
tézet nehézségeit, de lát olyan kitörési pontokat, amelyekre alapozva az ERTI a jövõben biztosabb talajon állhat, és kivívhat-
ja a szakma támogatását. Bemutatkozó elõadásában olyan versenyképes témakörök mûvelését tûzte ki célul, mint a bioe-
nergetika és az ezzel kapcsolatos növedék- és szén-dioxid-tartalom vizsgálatok, a klímaváltozás hatása a határtermõhelyek
erdõfelújításaira, a tartamkísérletek folytatása és a hazai erdészeti nemesítés folytatása. Optimizmusát fejezte ki, hogy ezek-
hez a feladatokhoz sikerül megnyernie a szakma támogatását, a kutatásokhoz szükséges anyagi háttér biztosítható lesz, és
egy összekovácsolt, egységes szellemiségû kutató csapat minõségi munkát végezve meg tud felelni az új kihívásoknak.

(www.oee.hu)
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A harmadik oldal
„MNV Zrt.
Tátrai Miklós úr
vezérigazgató

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Az Országos Erdészeti Egyesület nagyra értékelte 2008.
év elején, hogy közvetlenül a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelõ Zrt. megalakulása után véleményt cserélhettünk a
magyar állami erdõgazdálkodás jövõjérõl. Akkor abban is
megállapodtunk, hogy ha az ágazat mûködését befolyáso-
ló intézkedésekre kerül sor, álláspontjainkat egyeztetjük,
ill. kölcsönösen tájékoztatjuk egymást. Úgy ítélem meg,
hogy ez az idõ elérkezett. Az államerdészet területén hetek
óta zavart keltõ hírek sorjáznak, mindenekelõtt erdõgaz-
dasági vezetõi helyek betöltése kapcsán. 

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Engedje meg, hogy nagyon rövid, az elnöki felelõsségbõl
eredõ véleményemet közvetítsem Ön felé azzal, hogy segít-
sen felelõsségteljes munkájában. Ez a vélemény részemrõl
egy fontos, megmásíthatatlan alapelvbõl táplálkozik. Sem
a magyar nemzet, de a magyar erdészet sem engedheti
meg – napjainkban végképp nem –, hogy ne a legkvalifi-
káltabb, a legrátermettebb egyének kerüljenek vezetõi po-
zícióba. Az erdészszakma legfelsõbb szintjein minimális
elvárás, hogy a kiválasztott személy az erdõmérnöki okle-
vél birtokában legyen, melyet a klasszikus erdõmérnök-
képzés során a NYME Erdõmérnöki Karán szerzett. Az
OEE ezt a szakmai integráló erõt oly fontosnak tartotta-
tartja, hogy 2008. év során mindent megtett annak érde-
kében, hogy ezen oktatási formát a bolognai képzés se tör-
hesse meg. (Úgy tûnik ezen törekvésünk is jól zárul.) 

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Tudom, a személykiválasztásnál lehet a legnagyobbat
tévedni, amely mindig súlyos következményekkel is jár. A
fenti véleményemmel remélem erõsítettem és segítettem
Önt, hogy bizonyos gátak ne akadályozzák a helyes dön-
tés meghozatalában – azaz az állami erdõgazdaságok el-
sõ számú vezetõi helyén követelje meg az okleveles erdõ-
mérnöki diplomát.

Budapest, 2009. május 4.

Tisztelettel:

Dr. Pethõ József
OEE elnök”


