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Az Országos Erdészeti Egyesület Erdõ-
használati és Erdõrendezési Szakosz-
tálya közös rendezvényt tartott 2017.
január 19-én a Budapesti Erdészeti
Információs Központ konferenciater-
mében.

A rendezvényen az ország számos vidé-
kérõl mintegy 50 szakember vett részt.
Az ülést Nemes Zoltán, az Erdõhaszná-
lati Szakosztály elnöke vezette le. Czi-
rok István, az Erdõrendezési Szakosz-
tály elnöke elsõ elõadóként röviden vá-
zolta az erdészeti igazgatás szervezeté-
ben és jogszabályi hátterében történt
fontosabb változásokat, az erdõrende-
zés jelenlegi helyzetét, valamint az er-
dõtervezés során alkalmazott becslési
módok megoszlását.

Ezt követte az Erdõrendezési Szak-
osztály titkárának, Jagicza Attilának
elõadása, melyben kitért az erdõrende-
zés lehetõségeire, alkalmazkodására a
jelenlegi szabályozáshoz. Spingár Péter

(SEFAG Zrt.) tartalmas elõadásban fog-
lalta össze, hogy a jelenleg hatályos jog-
szabályi környezet milyen nehézségek
elé állítja az állami erdõgazdálkodókat,
több problémakörben megoldási javas-
latokkal is szolgált.

Majd dr. Nagy Dániel igazgatóhe-
lyettes és Lapos Tamás EUTR-referens
elõadása következett a NÉBIH Erdé-
szeti Igazgatóság részérõl. Az általuk
bemutatott elõadásban a 2009. évi er-
dõtörvényrõl és végrehajtási rendele-
térõl volt szó. Az elõadók kiemelten
az EUTR-szabályozásról, annak az er-
dõgazdálkodásra gyakorolt hatásairól,
a szabályozás céljairól és az ellenõr-
zések eddigi tapasztalatairól számol-
tak be.

A rendezvény fórummal zárult, ahol
a legtöbb hozzászólás az erdõtervvel
való összhang fontossága témakörében
hangzott el. Végezetül a rendezvény
eredményeként állásfoglalást fogalma-
zott meg a két szakosztály, melyet egy-

hangúan el is fogadott. Az állásfoglalás
itt olvasható.

MÛHELYMUNKA

Az Országos Erdészeti Egyesület Okta-
tási Szakosztálya 2016. december 12-
én tartotta évzáró ülését a Wagner
Károly Erdészeti Szakkönyvtárban.
A szakosztály tagjai mellett a hagyo-
mányosan erdészeti szakképzéssel
foglalkozó oktatási intézmények kép-
viselõi is részt vettek a rendezvényen.

A szakosztályülésen a tagok elõször
Keresztes György elõadását hallgatták
meg Az örökerdõ-gazdálkodás múltja,
jelene és jövõje Magyarországon cím-
mel. Az elõadást követõ hozzászólások
is azt bizonyították, hogy a szakosztály-
nak idõszerû volt ezzel a témakörrel
foglalkozni, megvitatni, hogy hogyan
lehet a kérdést az erdészeti szakkép-
zésbe beiktatni.

A második napirendi pontban And-
résiné dr. Ambrus Ildikó szakosztályel-
nök tartott elõadást Az erdészeti szak-
munkásképzés gondjai, a szakmaszer-
kezet befolyása a foglalkoztatásra, az
erdészeti szakmunkás mint hiányszak-

ma címmel. Az elõadás részletesen ki-
tért a szeptembertõl hatályos új Orszá-
gos Képzési Jegyzék szakmánkat érintõ
változásaira, illetve bemutatta a szak-
maszerkezeti döntés értelmében a
2017/18-as tanévben indítható erdészeti
szakmunkás, erdésztechnikus, vadgaz-
dálkodási technikus, valamint ágazati
képzések megyénkénti és fenntartón-
kénti keretszámait.

Külön részletesen foglalkozott az
erdészeti szakmunkás szakképesítés hi-
ányával, illetve javasolta az erdõgazda-
ságok igényeinek felmérését, és a gaz-
dálkodói adatok ismeretében annak
kezdeményezését, hogy az erdészeti
szakmunkás szakképesítés a jövõben a
hiányszakmák közé kerüljön.

A harmadik elõadást Halápi Nándor,
a szakosztály titkára tartotta Az erdész-
technikus-képzés során felmerülõ kér-
dések címmel. Elõadásában ismertette a
szakmai képzésben bekövetkezõ válto-
zásokat, a szakmai képzés óraszámai-
nak csökkenését. Az új szakgimnáziumi

képzés bevezetésébõl adódó kérdések
– mint például az érettségivel megsze-
rezhetõ természetvédelmi munkatárs
vizsgájának kérdése, a T kategóriás jo-
gosítvány képzési költségeinek finan-
szírozása, vagy talán a legfontosabb: az
ebben a tanévben ágazati érettségit te-
võk érettségi követelményeinek hiánya
– mind-mind komoly kihívást jelente-
nek az oktatási intézmények számára.

A szakosztály jelen lévõ tagjai egyet-
értettek abban, hogy ezeket a problé-
mákat a fenntartónak is jelezni kell.

A következõ napirendi pontokban a
tagok a jövõ évi munkatervjavaslataikat
tették meg, majd egy rövid tájékoztatót
hallgattak meg Lomniczi Gergelytõl, az
Országos Erdészeti Egyesület fõtitkárá-
tól elsõsorban az oktatást is érintõ 2017.
évi egyesületi feladatokról.

A hivatalos program lezárását köve-
tõen még kötetlen beszélgetést folytat-
tunk az oktatás aktuális problémáiról.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
elnök, OEE Oktatási Szakosztály

Az erdõrendezés a jelenlegi
szabályozások tükrében

Az Erdõhasználati és az Erdõrendezési Szakosztály közös rendezvénye

Az erdészeti szakképzés aktualitásai
Az Oktatási Szakosztály ülése Budapesten

Állásfoglalás
Elfogadott állásfoglalás az Erdõrende-
zési és Erdõhasználati Szakosztályok
közös rendezvényén.
• Jogszabályi egyszerûsítés, pontosí-

tás, egyértelmûsítés szükséges, bizto-
sítani kell a pontos és aktuális adattári
és térképi adatok elérhetõségét min-
den érintett számára.

• Az erdõtervezési folyamatot egysze-
rûbbé, a terepi felvételeket pontosab-
bá és egzaktabbá kell tenni. Ehhez
megfelelõ kapacitást kell biztosítani,
ha szükséges, gazdálkodói közremû-
ködéssel.

• Meg kell fogalmazni az erdõterv szerinti
gazdálkodás pontos szakmai kritériu-
mait.

• Az erdõgazdálkodási tevékenységek
bejelentését és tényjelentését egysze-
rûsíteni és egyértelmûsíteni kell, úgy,
hogy az megfeleljen az EUTR elvárá-
sainak is.

• A kitermelt faanyagok elõírásszerû fel-
vételezése kötelezõ legyen, s ez ké-
pezze a tényjelentés alapját.

OEE Erdõrendezési és 
Erdõhasználati Szakosztály


