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ló, hogy az erdészeti hatóságnál is leg-
alább olyan képzettséggel és jogosult-
ságokkal kell rendelkezniük az eljáró
ügyintézõknek, mint a másik oldalon.
Tehát, erdõfelügyelõi, erdõtervezõi
munkakörben legyen elõírás az erdõ-
mérnöki végzettség, a tervezõi jogo-
sultsághoz kötött feladatok elbírálását
a megfelelõ szakértõi/tervezõi jogo-
sultsággal rendelkezõ tisztviselõ vé-
gezze.

Összefoglalva az erdõmérnöki diplo-
ma mai értékével kapcsolatos gondola-
taimat, azt mondhatom, ha a magyar
mérnöktársadalomhoz akarunk tartoz-
ni, akkor igazodnunk is kell az általá-
nos gyakorlathoz. 

A szakszemélyzetnél az erdõmérnök
alkalmazása meghatározott területnagy-
ság felett legyen ismét kötelezõ, a felsõ-
fokú végzettséghez kötött szakszemély-
zeti feladatokat pedig, felül kell vizsgál-

ni és el kell különíteni a tervezõi felada-
toktól.

Be kell vezetni a jogosult tervezõ fo-
galmát az erdészeti jogszabályokban. Jo-
gosult tervezõként, szakértõként csak
olyan erdõmérnök mûködhessen, aki leg-
alább valamelyik szakmai kamarának
tagja, ahol a jogosultság idõszakos megú-
jítása is megtörténik. Az elveket az erdé-
szeti igazgatásban is érvényesíteni kell.

Dr. Páll Miklós

2011 decembere óta tartó elõkészítés,
majd a 2012 elején kialakított részletes
fejlesztési ütemterv összeállítása, illetve
a fejlesztésre meghívott ajánlattevõ cé-
gek versenyeztetése után – a vonatkozó
elnökségi határozat alapján – megkez-
dõdött az Egyesület világhálós jelenlété-
nek átfogó megújítása. A honlap(ok)
megújításához jelentõsen hozzájárul az
Andreas STIHL Kereskedelmi Kft. támo-
gatása. A fejlesztéseket a négy cég ver-
senyeztetése során legjobb ár-érték ará-
nyú ajánlatot adó Groteszk Kreatív Tár-
sulat Bt. végzi. Az új központi oldal be-
mutatása 2012 áprilisában várható.

A célok egyértelmûek és világosak: a
tagság, a Helyi Csoportok és a Szakosz-
tályok igényeit kiszolgáló, korszerû gra-
fikai arculatú, minden szegmensében
felhasználóbarát, könnyen kezelhetõ,
modern web-alkalmazásokat integráló
központi egyesületi honlap létrehozata-

la, melyrõl meghatározott tematikájú
egyesületi aloldalak érhetõek el majd a
közeljövõben, egyetlen kattintással. A
tervek szerint a jövõben a Könyvtár, az
erdei iskolák vagy például az év fája té-
mája is külön aloldalt kaphat.

A fejlesztések során az oee.hu honlap
teljes web-arculata átalakul, egyszerûsö-
dik és átláthatóvá válik a menüszerkezet,
melynek tartalmai is „vérátömlesztésen”
esnek át. Igazodva a kor internetes kö-
vetelményeihez új funkciókkal gazdago-
dik a honlap (pl. kategorizált hírfolyam,
közösségi oldalak megjelenési lehetõsé-
ge), miközben ezzel párhuzamosan a
háttérmûködést kiszolgáló tartalomke-
zelõ rendszer (CMS) teljes értékû átprog-
ramozása is megtörténik.

A vandorgyules.hu tematikus oldal
web-grafikája szintén felfrissül, mû-
ködése egyszerûsödik, és lehetõség
teremtõdik a mindenkori rendezõ er-

dõgazdaságok egyes arculati igényei-
nek évenkénti frissítésére. Az oldal-
hoz kapcsolódó tartalomszerkesztõ
felület fõkönyvtárként beépül a köz-
ponti oldal tartalomkezelõjébe, így
könnyebben kezelhetõvé válik a hon-
lapok és a késõbb kialakításra kerülõ
tematikus aloldalak szerkesztése. Az
egyesületi vándorgyûlések honlapja
új, évenkénti archiválást lehetõvé te-
võ rendszert és a rendezõk munkáját
és a jelentkezõk hatékony informálá-
sát elõsegítõ új on-line regisztrációs
menüt is kap.

Az oee.hu, a vandorgyules.hu és az
erdeszetilapok.hu üzemeltetése a fej-
lesztések lezárása után, egyetlen szer-
veroldali kiszolgálóhoz kerül, mely a je-
lenleginél jóval költséghatékonyabb és
biztonságosabb mûködést jelent majd a
jövõben.

Nagy László

Megújul az Egyesület jelenléte a világhálón

Mindig örvendtem, ha egy új könyvet
hoz a posta, vagy a szerzõ személyesen
adja át azzal a természetes kéréssel,
hogy írjak róla néhány sor ismertetõt.
Az örömöt csak fokozza, ha az vala-
mely térség részletes szakmatörténeti
leírásával foglalkozik. És ahogy monda-
ni szokták, már csak hab a tortán, ha a
szerzõ kerületvezetõ – egy, úgymond,
tõ melletti – erdész. 

Mert valljuk be õszintén a csemete-
kertben, a gyérítésekben, véghasznála-
tokban vagy a rakodókon tevékenyke-
dõ kollégák helyzetüknél fogva más-
képpen látják és élik meg a történése-
ket, mint a fehérgalléros irodisták. De
olykor még a mûszaki vezetõ mérnökö-
kétõl is eltér szakmai szemléletük. Nem
a lényegbevágó dolgokban, hanem
csak az apróbb, de fontos részletekben. 

Nos, Mihályka Tibor könyve sem
okozott tartalmában csalódást. (A
nyomdai és tördelési hiátusokról nem a
szerzõ tehet.)

Koczka Zoltán elõszavában „Utol-
só mohikánként” említi a homokfásí-
tás aranykorában a térségben tevé-
kenykedõ Tibi bácsit. S ahogy lapoz-
zuk a kiadványt, valóban elsõ kézbõl
olvashatjuk az erdész negyvenes
évektõl kezdõdõ életútját, gondját,
baját örömét, bánatát. Mint egy film,
pereg elõttünk a szélfúvásos Alföld
kopár tájainak „bezöldülése”. Érde-
mes végigolvasni a könyvet akkor is,
ha szûkebb pátriánk a hegyes vidéke-
ken található. Gratulálunk Tibi bácsi.
Köszönet a KEFAG Zrt.-nek a támo-
gatásért.

Pápai Gábor
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