
Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 5. szám (2001. május) 157

A FAO Közép- és Kelet-
Európai Alregionális Iro-

dája (FAO SEUR)
A 80-as évek végén kezdôdött politikai
és gazdasági változások, valamint a
FAO decentralizációs politikája vezet-
tek arra az elhatározásra, hogy a FAO
Európai Regionális Irodájának kereté-
ben létrejöjjön ebben a földrajzi térség-
ben egy alregionális iroda. A FAO SEUR
1995 októberében kezdte meg tevé-
kenységét Budapesten.

Az iroda mûködése az alábbi orszá-
gokra terjed ki: Albánia, Azerbajdzsán,
Bosznia és Hercegovina, Bulgária,
Csehország, Észtország, Grúzia, Horvát-
ország, Jugoszlávia, Lengyelország, Lett-
ország, Litvánia, Magyarország, Mace-
dónia, Moldova, Örményország, Romá-
nia, Szlovákia, Szlovénia.

A FAO SEUR feladatai
A FAO Közép- és Kelet-Európai Iro-

dája az Európai Regionális Irodával
(REU) és a technikai fôosztályokkal
szoros együttmûködésben az alábbi fe-
ladatokat látja el:

• vizsgálja a térségben zajló fôbb
változásokat, fejlôdési folyamatokat és
beszámol a FAO Fôizgatóságának;

• meghatározza a fôbb cselekvési te-
rületeket a régióban a FAO számára,
különös tekintettel a Világélelmezési
Csúcstalálkozó határozataira;

• szakértôi körén belül technikai se-
gítséget nyújt a tagországok számára;

• elôsegíti és támogatja a gazdasági
átalakulás idôszakában lévô országok
Technikai Együttmûködési Megállapo-
dása (TCCT) és a Partnerségi Progra-
mok (Partnership Programmes) kihasz-
nálását;

• háttértámogatást nyújt a régióban
zajló FAO tevékenységekhez.

Az Iroda az alábbi szakterületeken
szakértôi támogatást nyújt:

• agrárpolitika,
• mezôgazdasági információs rend-

szerek,
• mezôgazdasági termelési rendsze-

rek fejlesztése,
• élelmiszerszabványok és táplálko-

zás,
• földhasználat és vidékfejlesztés,
• állattenyésztés fejlesztése.
Mindezeken túl a SEUR elôsegíti a

kapcsolatteremtést a Fôigazgatóság ille-
tékes technikai fôosztályaival.

Technikai Együttmûködé-

si 
Program

A Technikai Együttmûködési Program
(TCP) célja, hogy támogassa a tagorszá-
gokat legsürgôsebb fejlesztési problé-
máik megoldásában a mezôgazdaság,
halászat és az erdészet területén. A TCP
projektek megvalósítása a kedvezmé-
nyezettek lehetô legszélesebb körû be-
vonásával, személyi és egyéb forrásaik
leghatékonyabb mûködtetésével törté-
nik, lehetôség szerint kihasználva az
együttmûködési (TCCT) és a partnerségi
programok (Partnership Programmes)
nyújtotta lehetôségeket.

A FAO Közép- és Kelet-Európai Iro-
dája segíti a kormányzatokat együttmû-
ködési projekt-kérelmeik elôkészítésé-
ben, amelyek a tagországoknak nyújtott
FAO támogatások központi eszközeivé
válhatnak.

Február végén a HM Budapesti Erdô-
gazdaság Rt. bujáki erdészetének térségé-
ben rendezett összejövetelt a regionális
vidékfejlesztés helybéli elképzeléseirôl. A
hét községet érintô program részletes fe-
ladatait munkatervben véglegesítették.
Az összejövetelt megelôzte az a pályázat,
melyen FAO/TCP forrásból 273 ezer dol-
lárt nyert a térség. Mivel a térségben meg-
szûntek a munkaalkalmat jelentô bányák
és tsz-ek, úgy tûnik, többek között az
ökoturizmusra lehet építeni. Ehhez vi-
szont fejleszteni kell az infrastruktúrát. A
pénzt kilátótorony építésére, vadmeg-
figyelô létesítésére és tanösvény kialakítá-
sára fordítják. De elkél a forrás a hét falut
összekötô útfelújításra, építésre és a sze-
mét rendszeres összegyûjtésére is.

Keresztes György, a HM Budapesti Er-
dôgazdaságának termelési vezérigazga-
tó-helyettese ismertette az eddigi tevé-
kenységet. El-
mondta, hogy a tér-
ség fejlesztési ter-
vének elkészítésé-
re több céget is fel-
kerestek, de olyan
árakat kértek, me-
lyeket nem lehetett
elfogadni. Végül
többek kö-zött
helybéli összefo-
gással részletfela-
datokra szóló meg-
bízásokkal indul-

nak. Keresztes György, a Nemzeti Veze-
tô Szaktanácsadó és Marghescu Tamás  a
polgármesterekkel azon dolgoznak,
hogy megtalálják a térség kitörési pontját
a FAO által támogatott régiófejlesztési
program segítségével. 

Az EU külön pénzalapjai szolgálják a
regionális és vidékfejlesztési kezdemé-
nyezések támogatását. Az állami erdé-
szeti szektor, amelynek egészen a legal-
acsonyabb szintig lebontható jól szerve-
zett intézményi hálózata van, rájött arra,
hogy adottságai alkalmassá teszik arra,
hogy vezetô szerepet vállaljon a terület-
és vidékfejlesztésben. Azonban még
nincs tapasztalata ezen a területen. Még
ma is sokan vannak Magyarországon,
akik többnyire a kormánytól várják
problémáik megoldását. Az erdészettel
foglalkozó tisztviselôk gondolkodás-
módját és tetteit még mindig gyakran a
felülrôl lefelé haladó szemlélet jellemzi.
Magyarországnak és az erdészeti szek-
tornak új részvételi módszereket és tech-
nikákat kell alkalmaznia, hogy ezzel biz-
tosítani lehessen a gazdaságilag jelentôs
erdôséggel rendelkezô vidéki területek
részvételét és így a fenntartható fejlôdést
is. Máskülönben az a veszély fenyeget,
hogy az erdô kincseinek kiaknázása el-
szigetelôdik az ország fô politikai, társa-
dalmi és gazdasági átalakulási folyama-
taitól. Sürgôs segítségre van szükség ah-
hoz, hogy egy mintaprojekt segítségével
elinduljon az igényelt kapacitás kiépíté-
se. A FAO óriási tapasztalatait felhasznál-
va e projekt a helyiek részvételével meg-
valósuló, erdészetre épülô vidékfejlesz-
tési modellnek teremthetné meg az alap-
jait.

SZ. Benedek József, a bujáki erdészet
vezetô helyettese az erdészetre ható
kedvezô változásokról, Kruj Andor ré-
giségkereskedô, a helybéli „erdei isko-
la” alapítója és üzemeltetôje az ifjúság
természetszeretetére és a táj megismer-
tetésén keresztül a hazaszeretetre való
nevelés fontosságáról beszélt.

Marghescu Tamás, mint a források

A kistérségeké a jövô!
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nemzetközi ismerôje, optimista a prog-
ramot illetôen.

Az erdészeti vállalat és a bujáki vidék
polgármesterei felismerték, hogy van
vidéküknek egy nagyon fontos kincse,
amelyet nem használtak ki eddig meg-
felelô mértékben és elég szisztematiku-
san a helyi lakosság érdekében. A táj és
természeti kincsei alapot nyújthatnának
jövedelemszerzéshez, ha minden lehe-
tôséget számba vesznek és ezeket a he-
lyi lakosság részvételével szisztemati-
kus és integrált megközelítéssel fejlesz-
tik. A fôváros közelsége miatt például
lehetôség van a zöldturizmus kifejlesz-
tésére. A zöldturizmus több munkale-
hetôséget és bevételi lehetôséget te-
remtene a régióban. A fôváros közelsé-
ge egyben a megtermelt áruk számára a
potenciális piacok közelségét is jelenti.

A FAO az egész világra kiterjedô er-
dô- és vidékfejlesztési tapasztalatai birto-
kában képes arra, hogy szakmai segítsé-
get nyújtson az állami erdôgazdasági vál-
lalatnak és a helyi lakosságnak abban,
hogy egy átfogó, környezetvédelmi
szempontból megalapozott, erdôre épü-
lô vidék- és területfejlesztési tervet dol-
gozzanak ki a részvételi elv szellemé-
ben. A terv kidolgozásának menetérôl
készített dokumentáció példaként szol-
gálhat hasonló tervek elkészítéséhez az
ország többi részén és az egész közép-
és kelet-európai régióban. A FAO által
nyújtott segítség során a tervek szerint
tervszerûen létrehoznak majd olyan
nemzeti kapacitásokat, amelyek képe-
sek megismételni az ilyen feladatok vég-
rehajtását – mondotta Marghescu Tamás.

Pápai Gábor

FAO Közép- és Kelet-Európai
Alregionális Iroda

1068 Budapest, Benczúr utca 34.,
Tel.:1-461-2000 Fax: 1-351-7029

E-mail: FAO-SEU@fao.org

Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter és Tardy János helyettes államtitkár tartott
sajtótájékoztatót a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén lévô Diás-szigeten. A Kis-
Balaton térségében lévô természetvédelmi terület bôvítési feladatának vizsgálata során
megállapítható, hogy csak alapos kutatások eredményébôl levont következtetések után kerül-
het sor a munkára. A sajtótájékoztatón jelen voltak a térség polgármesterei is.

A Parlament Mezôgazdasági Bizottsága
Erdészeti Albizottságának a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Erdômérnöki Ka-
rán és a Tanulmányi Erdôgazdaság Rt.
területén kihelyezett ülést tartott április
10-én. Téma az erdészeti (környezetvé-
delmi és vadgazdálkodási) felsôoktatás
helyzete volt.

A Bizottság a ciklusban már másod-
szor foglalkozott kizárólag erdészeti
kérdésekkel. Reméljük, és ez a rendez-
vény is hozzájárult ahhoz, hogy a törvé-
nyek és közpénzek terén tevékenykedô
képviselôk egyre jobban megismerik az
erdészet fontos, országos jelentôségét
és ennek következtében a jogszabályal-
kotás folyamatában és a költségvetési
támogatások növelésében segítik az er-
dészetet és mûvelôiket.

A soproni program a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem rektori tanácster-
mében kezdôdött dr. Faragó Sándor,
az Erdômérnöki Kar dékánja köszöntöt-
te a megjelenteket, majd dr. Koloszár
József rektor tartott ismertetôt az integ-
rálódott egyetem új feladatairól, lehetô-
ségeirôl. Ezt követôen a meghívott inté-
zetek és tanszékek vezetôi mutatták be
tevékenységüket, ajánlották kutatási
eredményeiket és beszéltek nehézsége-

ikrôl is. A megjelent képviselôk kérdé-
seket tettek fel, melyekre az érintettek
megadták a válaszokat. Többek között
szóba került, hogy az igények pontosan
kerüljenek megfogalmazásra, mert csak
ebben az esetben van mód a támogatás
megszerzésére. Erdôvédelmi, vadászati,
valamint bér és pénzügyi kérdések ve-
tôdtek fel a továbbiakban. Érdeklôdtek
az erdôstratégiáról, az erdôtelepítési
programról és feltételeirôl, mint a kö-
zeljövô fontos feladatairól.

Délután a résztvevôk terepi bejárá-
son vettek részt a Tanulmányi Erdôgaz-
daság Rt. Soproni Erdészetének terüle-
tén, a soproni hegyvidéken. Dr.
Koloszár József az Erdômûvelési Tan-
szék részérôl mutatta be a Roth-féle
szálalási kísérleti erdôt, mely a legré-
gebbi erdészeti kísérleti terület hazánk-
ban. Az Egyetemünkön folyó vízgazdál-
kodási kutatásokról a kísérleti báziste-
rületen dr. Kucsara Mihály docens úr
tartott átfogó ismertetést. Elmondta,
hogy a tapasztalataik, eredményeik a
Tisza árvízi problémáinak kezelésére is
felhasználhatóak lennének. Út közben
Csapó József erdészetvezetô ismertette
és a résztvevôk saját maguk is meggyô-
zôdhettek, hogy a szú is képes kataszt-

Az erdészeti felsôoktatás
helyzete


