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A három legnagyobb erdészeti
szakmai szervezet, az Országos Er-
dészeti Egyesület (OEE), a Fagazda-
sági Országos Szakmai Szövetség
(FAGOSZ) és a Magán Erdõtulajdo-
nosok és Gazdálkodók Országos
Szövetsége (MEGOSZ) az Erdõk
Nemzetközi Éve alkalmából beszél-
getésre hívta a sajtó munkatársait. 

Lássuk, hogyan látta a sajtótájékoz-
tatót egy országos napilap tudósítója.

Mintegy nyolcszáz embernek
adnak munkát közfoglalkozás-
ban, és 4,6 millió tonna szén-dioxi-
dot kötnek meg évente hazánk
erdei, megbecsültségük azonban
mégsem ér fel mindig társadalmi
hasznosságukkal – derült ki szak-
mai szervezetek tájékoztatásából,
amely szerint évrõl évre legalább
százezer köbméternyi különféle
hulladékot raknak le illegálisan a
fák között. Zambó Péter, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület (OEE)
elnöke elmondta: a jelenlegi hul-
ladékgazdálkodási szabályozások sze-
rint, ha a szemétlerakó ismeretlen, a

hulladék elszállítása az erdõterület tu-
lajdonosának, illetve kezelõjének a fel-
adata. Ez a szabályozás szerinte meg-
oldhatatlan probléma elé állítja az erdõ-
gazdálkodókat, akik évente százmillió
forintos nagyságú összeget költenek a
szemétdombok felszámolására. Az OEE
vezetõje szerint a megoldást az jelente-
né, hogy a „szennyezõ fizet” elv alapján
azt a települési önkormányzatot terhel-
jék a költségek, amelynek külterületén
a hulladékot elhelyezték.

Az állami erdõgazdálkodók évek óta
részt vesznek a közmunkaprogramok-

ban – errõl már Luzsi József, a Magán-er-
dõtulajdonosok és Gazdálkodók Orszá-
gos Szövetségének elnöke tájékoztatta
lapunkat. Beszámolója szerint 2011-ben
minden eddiginél korábban, már január-
ban megnyíltak a pályázatok az MFB Zrt.
vagyonkezelési körébe tartozó 22 erdõ-
gazdaságnak, amelyek átlagosan 2760
álláskeresõt alkalmaznak olyan mun-
kákra, amelyek közérdekûek, és nem
járnak közvetlen nyereséggel. Az általá-
nos erdõmûvelési munkák, a csemeték
ápolása, az erdei turistautak rendbetéte-
le lesz a feladat – tette hozzá az elnök.

Jung Lászlótól, a Fagazdasági Orszá-
gos Szövetség elnökétõl pedig
megtudtuk, negyed század alatt
Magyarország erdõterülete a
mostani 20 százalékról 35 száza-
lékra emelkedhet, hazánk erdõte-
rülete ugyanis folyamatosan nõ:
az erdõnövekmény évente csak-
nem 13 millió köbméter, míg a ki-
termelés csak körülbelül hétmil-
lió köbméter. Egy hektár erdõ te-
lepítése átlagosan – fafajtól és
helytõl függõen – négyszázezer
és egymillió forint között mozog.
A kitermelt fa jelentõs része tûzi-

faként hasznosítható.
Nagy Áron – Magyar Nemzet
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Állásbörze az
Erdõmérnöki Karon
A NyME Erdõmérnöki Karának és Faipari Mérnöki Karának
szervezésében került megrendezésre az Egyetemi Állásbörze. 

A megnyitó beszédek keretében prof. dr. Albert Levente
általános rektorhelyettes, dr. Pájer József, az Erdõmérnöki Kar
oktatási dékánhelyettese és dr. Bejó László, a Faipari Mérnöki
Kar dékánhelyettese köszöntõ szavait hallgattuk meg. 

A rendezvény már a kiállítók számában is sikeresnek
mondható, mivel 26 cég képviseltette magát, az erdészeti és
faipari szférából egyaránt. A standoknál a cégek képviselõi
kötetlen beszélgetés keretében állást vagy gyakorlati helyet
kínáltak az érdeklõdõknek.  

A hallgatók többnyire konkrét elképzelésekkel érkeztek,
olyanok is akadtak, akik már önéletrajzukat is magukkal
hozták, és átadták a munkahelyek képviselõinek. Vonzónak
bizonyult az Országos Erdészeti Egyesület standja is, ahol
lehetõség nyílt belépni a Soproni Hallgatói Helyi Csoportba. 

Több olyan diák is részt vett a rendezvényen, aki majd
csak egy, esetleg két év múlva végez tanulmányaival. 

A kitöltött kérdõívek alapján a diákság és a munkáltatók is
többnyire elégedetten távoztak a helyszínrõl. Tudomásunk
szerint konkrét megállapodások nem születtek, de a tájékoz-
tatás és a kapcsolatfelvétel megtörtént, innen már csak a fiatal
álláskeresõkön múlik a következõ lépés megtétele. 

Az Állásbörze megvalósulását a TÁMOP 4.1.1 projekt segítette. 
Szabó Orsolya




