Az Országos Erdõ Tanács 4. ülése
Az Országos Erdõ Tanács, az erdõgazdálkodásért felelõs miniszter tanácsadó
testülete, július 14-én tartotta meg soron
következõ ülését.
A testület ülésén meghallgatta a Vidékfejlesztési Minisztérium Erdészeti
Osztályának beszámolóját, melynek során Szepesi András szakmai fõtanácsadó, mint meghívott elõadó adott tájékoztatást az uniós elnökségi feladatok
ellátása folyamán elért, az erdészeti
szektort érintõ eredményekrõl. Ezek
közül a magyar elnökség számára kimagasló jelentõségû volt az erdõk védelmével páneurópai szinten foglalkozó Forest Europe folyamat oslói, 6. Miniszteri Konferenciája, amelyen határozatot fogadtak el egy joghatással rendelkezõ európai – a 46 aláíró országot
érintõ – erdõegyezmény tárgyalásainak
elindításáról. Ez a folyamat összekapcsolódik a jövõben az Uniós Erdészeti
Stratégia megújításával is. Az Országos
Erdõ Tanács elismerését fejezte ki a magas színvonalú és sikeres munkáért.
A Tanács áttekintette a hazai erdei
iskolák helyzetét. Lomniczi Gergely, az
Országos Erdészeti Egyesület fõtitkára
meghívott elõadóként beszámolót tartott. Tájékoztatása során kiemelte,
hogy az OEE véleménye szerint a jelenleg létezõ és az erdei iskolákat minõsítõ kétféle rendszer helyett egy
egyszerû, praktikus és költségkímélõ
minõsítési rendszert kell kidolgozni,
amelynek koordinálását a Vidékfejlesztési Minisztérium megfelelõ fõosztályára kell bízni. Hangsúlyozta, hogy
az erdei iskoláztatás fenntartásának és
fejlesztésének alapvetõ feltétele egy,
az erdei iskolát szolgáltatók számára
biztosított normatív támogatási rendszer. Fontos továbbá az erdei iskolai
infrastruktúra fejlesztésére pályázati
források megteremtése és az infrastruktúra mûködtetésének nemzeti
forrásból történõ támogatása. Az oktatásért felelõs minisztérium hatáskörében meg kell teremteni az erdei iskola
szolgáltatását igénybe vevõ iskolák pedagógusainak ösztönzését. A Tanács
határozatot fogadott el, mely szerint javasolni fogja a szükséges támogatások
figyelembevételét a 2012-es költségvetés összeállításakor.
Harmadik napirendi pontként a Tanács meghallgatta az erdészeti kutatás
képviselõinek, dr. Borovics Attilának,
az Erdészeti Tudományos Intézet fõigazgatójának és dr. Náhlik András-

nak, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Kara dékánjának beszámolóját. Megállapította, hogy a hazai
erdészeti kutatás finanszírozása veszélybe került, reálértéke elérte azt a
szintet, amely már az intézményesített
kutatás puszta létét veszélyezteti. Különösen súlyos a helyzet a hagyományos erdészeti területeken történõ kutatások tekintetében. A hosszú lejáratú
tartamkísérletek fenntartása és az erdészeti génmegõrzés ügyében is sürgõs
beavatkozást tart szükségesnek. Határozatban emelte ki, hogy el kell ismertetni az erdészeti kutatás közcélú feladatainak túlsúlyát, és a financiális hátteret ennek megfelelõen lenne szükséges kialakítani, például kutatási alap
létrehozásával a szakminisztériumban.
A határozat kitért a kutatások finanszírozása során érvényesítendõ prioritásokra is. Eszerint elsõbbséget kell adni
az erdei ökoszisztémával, az erdõk
közjóléti funkciójával, a klímaváltozás
erdei ökoszisztémákra gyakorolt hatásaival, az energiacélú fás biomassza
elõállításával és felhasználásával, valamint a természetes folyamatokra alapozott erdõgazdálkodással kapcsolatos kutatásoknak.
Lapos Tamás, a minisztérium Erdészeti Osztályának vezetõje bemutatta az
osztály erdészeti igazgatási tevékenységét érintõ jogalkotási, valamint az erdészeti ágazatra vonatkozó támogatási
rendeleteket érintõ tevékenységét. Be-

számolójában kitért az Erdõtörvény hatályba lépését követõen az elsõ erdõtervrendelet (a 2011. évi körzeti erdõtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekrõl, valamint az érintett körzeti erdõtervek alapján folytatott erdõgazdálkodásról szóló rendelet) megalkotására, amely munka 2010 õszén kezdõdött,
és amely rendelettervezet jelenleg miniszteri jóváhagyásra vár. A megyei kormányhivatalok erdészeti igazgatóságainak feladatkörében megkezdõdött a
2012. évi körzeti erdõtervezéshez kapcsolódó rendeletek elõkészítése. Lapos
Tamás bemutatta az osztály második
féléves munkatervét, valamint a nemzeti és uniós támogatások helyzetét. Ezek
közül talán legfontosabb cél az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal erdõk állományneveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló rendelet idei megjelenése,
illetve a Natura 2000 erdõk támogatási
hátterét megteremtõ kodifikációs munkák folytatása volt.
A Tanács utolsó napirendi pontja keretében javaslattal élt a miniszter felé,
miszerint a 2011. évi Erdõk Hete október 3–9. között kerüljön megtartásra. A
miniszter a rendezvény idõpontját, a javaslatot is figyelembe véve, közleményben fogja meghatározni.
Dr. Náhlik András
elnök
Dr. Bárány Gábor
titkár

VOCEM PRECO II.
Kiss Csaba okl. bányamérnök – alias nevén
Balhés Charley – a 2007-ben megjelent Hármaskönyvében tett elhatározását megváltoztatva mégis megírta a folytatást. Az eltelt
négy év alatt összegyûlt, közel ugyanakkora
terjedelmû anyagot a jobb használhatóság
végett ezúttal egy 445 és egy 495 oldalas kötetbe foglalva jeleníti meg. Az általa megfogalmazott cél is ugyanaz: „derûszerzés és
emlékállítás közös dolgainkról mindannyiunknak.” Az elõzõhöz képest „Balhés” törvénypasszus-összeállítást, számos „történettárat”, szokásos „szikracsokrot”, selmeci szívû és selmeci szellemû „betûvetést” és „villantást” tartalmaznak. A két CD pedig 9-9
db élõszavas, eddig felvételre még nem került, „vidám pohár” szakest-hozzászólást jelenít meg úgy, hogy a szövegek közt 8-8 kevéssé ismert, ideillõ sajátos nóta hallható kórusszerû intonálásban.
A csak együtt rendelhetõ két kötet, plusz
két CD „szponzorcsomag” ára 14 500 Ft. Az
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átutalások 2011. okt. 31-ig való rendezése
esetén e névsor mindkét kötet végén szerepelni fog. Magánszemélyek részére a „csomagár” 2011. nov. végéig való kiegyenlítés
esetén 8500 Ft, megjelenés után 10 000 Ft. A
végleges példányszámot a 3K-hoz hasonlóan a rendezett elõrendelések száma határozza meg. A nyomdai munkák november hónapban kezdõdnek, úgyhogy a „csomagok”
lehetõleg már 2011. dec. 10-tõl kezdõdõen
eljuthassanak a megrendelõkhöz.
Rendelési és rendezési paraméterek és
adatok: Kiss Csaba, 2837 Vértesszõlõs, József A. u. 24. Tel/fax: 34/379 047, mobil:
30/3518 748. Bankszámlaszám: 1177340100700755 (Kiss Csaba, OTP, Tbánya.) Az
igénylõ által közölt címre küldi a szerzõ az
elõírásoknak megfelelõ számlát. Kapcsolat
és információ: kiss.csaba@upcmail.hu
A szerzõ közlése szerint csak a mottó régi:„Sok van, mi csodálatos, de a józan bányásztól nincs rettenetesebb!”
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