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50 éves a NAIK ERTI Ökonómiai Osztálya
Idén ünnepli fennállásának 50 éves
jubileumát a NAIK ERTI Ökonómiai
Osztálya, amelyre egy rendezvénnyel
emlékeztek az NAIK ERTI Soproni Kísérleti Állomásán.
A megjelenteket Ugron Ákos Gábor
helyettes államtitkár és dr. Borovics
Attila, a NAIK ERTI igazgatója köszöntötte. Kiemelték, hogy az erdészeti
ágazat elõtt álló kihívások – és közöttük is különösen a klímaváltozás –
szükségessé teszik a kutatás hozzájárulását az erdészetpolitikai döntések
elõkészítéséhez, és ezekhez nélkülözhetetlen a gazdasági következmények
vizsgálata is.
A Soproni Kísérleti Állomás megújult
kertjében az ünnepség keretében –
dr. Schiberna Endre osztályvezetõ szavai szerint – az erdész hagyományoknak megfelelõen faoszlopot állítottak a
múlt tiszteletére, és fát ültettek a jövõbe
vetett bizalom jeleként.
Az emlékoszlopot az ország különbözõ erdõgazdálkodóitól kapott fából
készítették. A zempléni tölgy, a nyírségi
akác, a bakonyi kõris, a somogyi hárs, a
zalai bükk, és a soproni hegyrõl származó cseresznye megmunkálásában
nagy segítséget nyújtott a Simonyi Károly Mûszaki, Faanyagtudományi és
Mûvészeti Kar.
Az avatószalagok felkötésében részt
vettek: dr. Jenes Barnabás (NAIK), Szépe Ferenc (FM), dr. Borovics Attila
(NAIK ERTI), Ugron Ákos Gábor (FM),
Barkóczi István (SEFAG Zrt.), Luzsi József (MEGOSZ, Ártéri Ebt.), Sárvári János (MEGOSZ) és Támba Miklós (Nap-

kori Erdõgazdák Zrt). Az osztály egykori és jelenlegi osztályvezetõi emlékkoszorút helyeztek el.
A NAIK ERTI Püspökladányi Állomása által létrehozott akácoltvány három
különbözõ fajtából: rózsaszín akácból,
spirál akácból és egylevelû akácból áll.
A szervezõk szándéka szerint az akác
fafaj a közelmúltbeli viták tükrében a
jövõ erdészeit is emlékeztetni fogja a
döntéseikhez kapcsolódó hosszú távú
felelõsségre. Az oltvány összetétele pedig azt szimbolizálja, hogy a kutatók
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számára semmi sem lehet elég furcsa,
vagy szokatlan ahhoz, hogy a vizsgálódástól eltántorítsa õket.
A faültetésben az Ökonómiai Osztály
kutatási és civil partner-szervezeteinek
képviselõi vettek részt. Prof. Dr. Lakatos
Ferenc (NYME EMK), dr. Rédei Károly
(MTA ETB), Sódar Pál (AEE), Mõcsényi
Miklós (FAGOSZ), Zambó Péter (OEE).
Az Ökonómiai Osztály egy kisebb
konferencia keretében mutatta be az elmúlt öt évtizedet és a jelenleg folyó kutatásokat.
Dr. Illyés Benjamin korábbi osztályvezetõ (1975–1995) elõadásában az alapításról, és a szocialista idõszak alatti és
a rendszerváltáshoz kapcsolódó kutatásokról beszélt. Kiemelte Farkas Vilmos
(lásd: EL 2015. május), Márkus László
és saját munkásságának fõbb állomásait, és az osztály szerteágazó kutatási
tevékenységét, valamint nemzetközi
kapcsolatait.
Dr. Marosi György korábbi osztályvezetõ az 1995–2013 közötti idõszak
eseményeit elevenítette fel, bemutatva
a rendszerváltást követõ idõszak számos nehézsége ellenére elért eredményeket.
Dr. Schiberna Endre az idõszerû
kutatások bemutatása elõtt emlékeztetett, hogy az elmúlt idõszak eseményei alapján nem szabad magától értetõdõnek tekinteni, hogy az erdészeti
ökonómiai kutatások intézményesült
keretek között folyhatnak, annak indokoltságát eredményes és az ágazat
számára hasznos kutatásokkal kell
alátámasztani. Emellett méltatta a korábbi vezetõk, dr. Führer Ernõ, dr.
Borovics Attila fõigazgatók, és dr.
Illyés Benjamin és dr. Marosi György
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osztályvezetõk munkáját, amelynek
köszönhetõen az Ökonómiai Osztály
mûködõképes maradt.
A jelenlegi kutatók közül Nagy Imre
a természetvédelmi érdekbõl elõírt fafajcserés erdõfelújítások pénzügyi hatásairól (részleteiben lásd: EL 2015.
március és április) tartott elõadást. A
kutatás tanulságaként elmondta, hogy
a természetvédelmi érdekbõl elõírt
korlátozások esetében a döntéshozóknak tudatában kell lenniük, hogy az
egyébként súlyos pénzügyi következmények szinte azonnal és biztosan bekövetkeznek, miközben a remélt természetvédelmi eredmények bizonytalanok.

Juhász István az erdõmûvelés és a fahasználat foglalkoztatási potenciáljának
becslését mutatta be. A számítások eredményeként megállapította, hogy az erdõgazdálkodás ezen alaptevékenységei sok
esetben az ország éppen azon területein
kínálják a legnagyobb mértékû munkalehetõséget, ahol a munkanélküliségi ráta a
legmagasabb, és ezzel az erdõgazdálkodás a vidékfejlesztés hasznos része lehet.
Mertl Tamás fiatal kutató a magánerdõk tulajdoni szerkezetével kapcsolatban mutatott be részleteket a legújabb,
jelenleg is folyó kutatásokból. Az országos reprezentatív elemzés eredményeként megállapította, hogy a magánerdõkkel kapcsolatos számos korábbi el-

képzelés tévesnek bizonyult, ezért a célirányos beavatkozások megtervezésekor a tényszerû elemzéseket mindenképpen figyelembe kell venni.
Szalai Áron fiatal kutató a vadgazdálkodás pénzügyi teljesítményének
elemzésével bemutatta, hogy az ágazat
legfontosabb eseményei a pénzügyi
adatokon is nyomot hagytak. A gímszarvas-gazdálkodás részletes vizsgálata alapján kiderült, hogy a korábbi idõszakokhoz képest a kiemelkedõen jó
trófeák pénzügyi jelentõsége egyre
csökken, aggasztó jelet vetítve elõre a
gímállomány értékvesztésérõl.
Juhász István,
Schiberna Endre

Erdészeti sajtódíjra vár javaslatokat a NÉBIH és
az Országos Erdészeti Egyesület
Az idei évben is átadják a „Kétmilliomodik hektár magyar erdõ” emlékérmet. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Erdészeti Igazgatósága és az Országos Erdészeti Egyesület által 2008-ban alapított emlékéremmel a sajtó azon képviselõinek teljesítményét ismerik el, akik munkájuk során kiemelten
foglalkoznak a magyar erdõkkel. A díjra 2015. szeptember 15-ig várják a jelöléseket a szervezõk.
Az emlékérem odaítélésének fõbb szabályai:
 Az emlékérem kizárólag egyéni teljesítmény elismerésére szolgál.
 Évente egy darab emlékérem adományozható.
 Az emlékéremhez pénzdíj nem kapcsolódik.
 Az emlékérmet az írott és elektronikus sajtó azon munkatársai, újságírók kaphatják, akik munkájuk során
huzamosan és aktívan részt vettek a magyar erdõkkel, a magyar erdõgazdálkodással kapcsolatos kommunikációban, legyen az a médiában megjelenõ híradás, szakmai tartalmú mûsor szerkesztése, tényfeltáró
újságírás, erdész szakemberek kommunikációs oktatása.
 Az elismerés alapja lehet életút, vagy egyedi kiemelkedõ teljesítmény.
A díjazottakra jogi és magánszemélyek egyaránt tehetnek javaslatot, melyeket 2015. szeptember 15-ig lehet
beküldeni kizárólag írásos formában a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága (1370 Budapest, Pf.: 345.), vagy az Országos Erdészeti Egyesület (1021 Budapest, Budakeszi út 91.) részére. A határidõn túl érkezõ ajánlások nem
érvényesek, így azokat a két alapító szervezetnek nem áll módjában elfogadni.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
 a javasolt személy részletes életútját, kiemelten azokat a tevékenységeit, amelyek indokolják az emlékérem
adományozását, valamint
 a javasolt személy fõbb adatait (adatlap letölthetõ a www.oee.hu és a www.nebih.gov.hu honlapokról).
Az emlékérmeket várhatóan a 2015. évi „Erdõk hete” rendezvénysorozaton adják majd át.
Wisnovszky Károly
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
Igazgató

Zambó Péter
Országos Erdészeti Egyesület
elnök
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