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nyai: papíripari, csomagolási, nyomda-,
illetve textilipari képzés. Mûszaki infor-
matikai szakot szeretnénk indítani elsô-
sorban a soproni ipari park igényei ki-
elégítésére, melyre azonban Burgen-
landból is van érdeklôdés, így határon
átnyúló képzés indítható be. A mûvész-
képzés oldalán is tovább kell lépni, al-
kalmazott grafika beindítását tervezzük,
a magasabb szintû csomagolási techni-
ka beindításához.

– Mekkora a kar súlya az új egyete-
men belül?

– Nem állunk rosszul, 58–60 fôs
oktatógárdánk van, hallgatói létszá-
munk 730 fô. Az integrációban paritá-
sos alapon van a képviselet és nem lét-
számarányosan. Az Ideiglenes Intézeti
Tanácsban minden karról a kari vezetô,
egy vezetô oktató és egy hallgató kép-
viseli a területet.

– A magánerdô-gazdálkodás speciá-
lis terület, az innen kikerülô fa feldol-
gozásával foglalkoznak-e a szakkép-
zésben, illetve a továbbképzésben?

– A négylépcsôs oktatásból az elsô
lépcsôfokot erre indítottuk, a kétéves
képzést elsôsorban a kisvállalkozók ré-
szére szánjuk. Alapvetô technológiai is-
meretek, fafeldolgozási, faipari alapis-
meretek kerülnek oktatásra (két-három
fôs asztalosüzemek indítása, engedé-
lyezési eljárások ismertetése, fa tárolá-
sának módjai, szárítási technológiák
stb.), aki akar, tovább tanulhat a fôisko-
lai képzésben.

A kisvállalkozók nem akarnak hosz-
szabb idôt tölteni az iskolapadban, ezért
döcögve indul ez a képzési forma, de
szükség van rá. A vállalkozók körében
igényt kell teremteni az oktatásra, erre a
kar készen áll. A korszerû CNC gépek
kezelésének elsajátítására van igény, er-
re szervezünk tanfolyamot. A szerszám-
karbantartás örök sláger, olyan technikai
hátteret igényel, ami karbantartó köz-
pontok kialakulását eredményezi, a kis-
vállalkozók inkább ide viszik karbantar-
tásra szerszámaikat és nem ruháznak be
saját üzemrészbe. Fontos kérdés a mér-
nökök továbbképzése, valamint a mér-
nökpedagógusok továbbképzése, ami
utóbbiaknak kötelezô.

Kedvezô az oktatásunkra nézve, hogy
az MTA Erdészeti Bizottságában faipari
albizottság alakult. Az erdésztársadalom
érzi, hogy a faipar testvére az erdészet-
nek, a közös munkálkodásra nagy szük-
ség van. Az erdészekkel való közös fellé-
pés erôsítheti az érdekképviseletünket a
fôhatóságok és a szakma felé is.

Kép és szöveg: Ormos Balázs 
fôtitkár

Barátossy Gábor, az Erdészeti Hivatal
elnöke tájékoztatta az ágazat helyzeté-
rôl a Szeniorok Tanácsa millenniumi
ülésén megjelenteket.

Megtelt az OEE klubterme, amikor
Szász Tibor elnök üdvözölte a meghí-
vott vendégeket és a Tanács tagjait. Kü-
lön is kiemelve Barátossy Gábor FVM-
elnök, Káldy József OEE-elnök, Ormos
Balázs OEE-fôtitkár, az Erdészeti Lapok
Szerkesztô Bizottságának tagjait, az Or-
szágos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület Szeniorok Tanácsa alelnökét,
dr. Pilissy Lajos okl. kohómérnököt és
Tingli Istvánt, az MTA Történettudomá-
nyi Intézet tudományos titkárát. Az ülés
levezetô elnöke bevezetôként méltatta
az ülés jelentôségét. Azért tartotta fon-
tosnak az összejövetelt, mert egyrészt
megemlékezünk az államalapítás mil-
lenniumáról, másrészt a legautentiku-
sabb szakembertôl, az EH elnökétôl ka-
punk tájékoztatást az erdôk részbeni
privatizációja utáni magyar erdészeti
politikáról.

Az elsô elôadást Tingli István
„Szent István államot teremtô munkája
és megmaradásunk a Kárpát-meden-
cében” címmel tartotta. Rámutatott ar-
ra, hogy azok a kutatók, így ô is, akik
az államalapítás történetével foglal-
koznak, hazánk vérzivataros történel-

me miatt korabeli magyarországi kró-
nikások írásaira alig támaszkodhat-
nak. Csak a szájhagyományok alapján
született, késôbbi idôkben írásba fog-
lalt honi történelmi visszaemlékezé-
sekre építhetnek. Megbízható korabe-
li, hiteles forrásoknak kell azonban te-
kinteni a nyugat-európai, így a Né-
met–római Császárság, valamint a ró-
mai pápaság krónikásainak magyarok-
ra vonatkozó írásait. Ezekbôl vált is-
mertté, hogy Szent István felkenése ki-
rállyá és a megkoronázás abban az
idôben elsôsorban egyházi tisztségbe-
helyezés volt, és olyan kötelezettséget
jelentett, hogy a magyarok lakta terü-
leteken gondoskodik a nyugati ke-
reszténység elterjesztésérôl és püs-
pökségek alapításával kiépíti az egy-
házi szervezetet. A magyar államiság a
koronázással csak késôbb kapcsoló-
dott össze. Az, hogy hazánkban Szent
István óta mindig ugyanazzal az egy
koronával történt a királyok megkoro-
názása, egész Európában egyedülálló.
A többi királyságban még gyakran
ugyanaz a király is élete során több
koronát is használt. A magyar állami-
ságnak így vált az elmúlt ezer év alatt
a Szent Korona megtartó erejévé és
szimbólumává. A magyarság a Szent
Korona által megtestesített államhata-

Barátossy Gábor
tájékoztatója a
Szeniorok Tanácsában
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lom folyamatos elismerése által ma-
radhatott meg.

A szakmai elôadást Barátossy Gábor
„Az Erdészeti Hivatal magyar erdészeti
politikát meghatározó tevékenysége”
címmel tartotta. Szavaiból kicsengett,
hogy az erdészet közmegítélése nem
tükrözi az erdészet valós jelentôségét és
az erdész szakemberek lelkiismeretes,
odaadó munkáját. Az új évezred küszö-
bén elkészített kormányprogram pl. az
erdészettel – a környezetvédelmet tár-
gyaló fejezetben – 10 sort alig meghala-
dó terjedelemben foglalkozik. A prog-
ram rámutat a honi erdôk kiterjedésbeli
és minôségi állapotára. Megtartja az ál-
lami szerepvállalást az erdôk közhasz-
nú munka keretében történô telepítése
terén, ezzel csökkentve a falusi munka-
nélküliséget. Hatékonyabb igazgatási
eszközöket kíván alkalmazni az erdôk
oltalma érdekében. szükségesnek tartja
jelzôrendszer kiépítését és átfogó erdé-
szeti adattár kialakítását. Az erdôk,
zöldterületek védelmén túl kiemelt fela-
datnak tekinti új erdôk telepítését, a
közlekedési útvonalak mellett védôsá-
vok kialakítását, a települések zöld te-
rületeinek a megóvását. Amint látható,
a program az erdészettel kapcsolatban
nem a gazdálkodást, hanem az igazga-
tást és a környezetvédelmet helyezi elô-
térbe. Valójában, mivel az erdôk több,
mint 40%-a magántulajdonúvá vált, az
erdôgazdálkodás nagyon bonyolult,
költségérzékeny, jövedelemorientált
lett. A napi sajtóban emiatt az erdôgaz-
dálkodást gyakran érik alaptalan táma-
dások. Elhangzanak olyan kijelentések,
hogy az erdôt az erdészektôl kell óvni.
Az erdészek tevékenységét azonban a

tények éppen ellentétesen, pozitívan
értékelik. Évente nem termeljük ki a fo-
lyónövedéknek csak a felét, az erdô-
sültségi százalékunk évrôl évre növek-
szik. Összességében bizonyítható, hogy
az erdôgazdálkodásunk szakszerû és
tartamos.

Az EH erdészeti politikát irányító te-
vékenysége hat fô területre összponto-
sul:

1. A korábbi központi irányítás he-
lyett az erdôtulajdonosok erdôgazdál-
kodását helyes mederbe terelô támoga-
tási rendszer kiépítése. Ennek fô pillére
az erdôfenntartási járulék rendszer. Ezt
a mai viszonyoknak megfelelôen kor-
szerûsíteni kell. Ez a munka az EH, az
Erdôrendezési Szolgálat, az ERTI és az
Egyetem együttmûködésével 1999-ben
elkezdôdött. Ehhez szorosan kapcsoló-
dik az erdészeti igazgatási rendszer és
adminisztráció racionalizálása is.

2. Az erdôgazdálkodás mûszaki fej-
lesztése, a fahasznosítás új lehetôségei-
nek feltárása, a hazai alkalmazás feltéte-
leinek megteremtése.

3. A meglévô erdôk, zöldterületek
védelme, új erdôk telepítése feltételei-
nek megteremtése. Ezen a téren a 2000.
évi költségvetésben már van némi elô-
relépés. A távlatban az eddigi évi 8 ezer
ha-os telepítést 14 ezer ha-ig tervezzük
növelni.

4. A magánerdô-gazdálkodás haté-
konyabb ellenôrzése feltételrendszeré-
nek a megteremtése. A tulajdonviszo-
nyok tisztázása érdekében szükséges
intézkedések foganatosítása. Az e téren
indult ÁSZ vizsgálat segítése.

5. Az erdészeti igazgatás ésszerûsíté-
se, korszerûsítése. Alkalmassá tétele a

felnövekedett számú magán erdôbirto-
kosok erdôgazdálkodásának ellenôrzé-
sére.

6. A természetvédelem és az eredô-
gazdálkodás közötti összhang megte-
remtése. Néhány Eg. Rt. területének
50–60%-a védett terület.

Az elôadó az ismertetett feladatok
teljesítéséhez kérte az erdész szak egy-
séges, aktív segítô munkáját.

Hozzászólások:
Dr. Király Pál: Véleménye szerint tu-

domásul kell vennünk, hogy az agrár-
ágazaton, de még inkább az egész or-
szágon belül az erdôgazdálkodás súlya
kicsi. A bajaink egy része ebbôl adódik.
A másik része pedig abból, hogy mivel
nem beszélünk a társadalom számára
érthetôen, nem értenek meg bennün-
ket. Talán ennek tudható be, hogy pl. a
természetvédelem terén – ahelyett,
hogy mint illetékeseknek, a mi kezünk-
ben lenne az irányítás – állandóan vé-
dekezni kényszerülünk.

Dr. S. Nagy László: A kormányprog-
ramon belül az erdészetre szánt 10 sor
nem tükrözi a valóságos értékrendet.
Fokozni kell az erdészeti kommuniká-
ciót, hogy a döntéshozók tájékozot-
tabbak legyenek a mi sajátosságaink te-
rén is. Az látható, hogy ma mindent a
pénz határoz meg. Mivel az ország tá-
jakból épül fel, fontos lenne a gazdasá-
gosságot tájanként elkülönítve is ele-
mezni.

Tokodi Mihály: Az elôadásból látha-
tó, hogy rengeteg feladat elôtt állunk.
Az eredményesség érdekében célszerû
lenne súlyozva az ügyeket, mindig a
legfontosabb feladatra, most pl. az er-
dôtelepítésre kellene koncentrálni.

Káldy József OEE-elnök: Fontos,
hogy az EH és az OEE között jó legyen
a kapcsolat. Ezen a téren az utóbbi idô-
ben örvendetes a fejlôdés. Nem osztja a
hozzászólásokból kicsengô pesszimiz-
must. Azzal egyetért, hogy nem min-
denki egyformán érti az elmondottakat
vagy leírtakat. Azt fontosnak tartja,
hogy a kívülrôl jövô megállapításokra
figyeljünk, és kövessünk el mindent,
hogy a felvetésekre pozitív választ ad-
junk. A szakmánk akkor nézhet biza-
kodva a jövôbe, ha az arra illetékesek
összefognak és minden fórum elôtt
egységesen lépnek fel.

Szász Tibor megköszönte az elôadók
elôadásait és a segítô szándékú hozzá-
szólásokat, majd tájékoztatást adott a
májusban esedékes, Püspökladányi
ERTI Kísérleti Állomásra és a Somogyi
Eg. Rt.-be tervezett szakmai útról.

Dr. Szász Tibor


