
Erdészeti Lapok CXXXVI. évf. 6. szám (2001. június) 209

Az OEE Táj- és Környezetfejlesztési
Szakosztálya soron következô szakosz-
tályülését 2001. április 5-én tartotta az
OEE Természetvédelmi Szakosztályával
közös rendezésben a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem tanácstermében. Az ülést
dr. Pájer József tanszékvezetô mint a
Természetvédelmi Szakosztály elnök-
helyettese, egyben a Táj- és Környezet-
fejlesztési Szakosztály titkára szervezte
és nyitotta meg.

Az elnök köszöntötte az ülésünket
megtisztelô dr. Faragó Sándort, az Er-
dômérnöki Kar dékánját, Ormos Ba-
lázst, az OEE fôtitkárát, továbbá üdvö-
zölte dr. Markovits Tibor, a Természet-
védelmi Szakosztályi elnökét képviselô
dr. Bartha Dénes dékánhelyettest, dr.
S. Nagy László szakosztályelnököt és a
szakosztályok megjelenô tagjait. Beve-
zetôjében vázolta a szakosztályok ha-
sonló irányultsága között azokat a tevé-
kenységeket, amelyeket az Egyetem-
mel is közös célkitûzésként e helyen
célszerû egyeztetni.

Dr. S. Nagy László adott tájékoztatást
a Táj- és Környezetfejlesztési Szakosz-
tály megalakulásának indítékairól, cél-
kitûzéseirôl, tevékenységének megem-
líthetô eredményeirôl. Minthogy az E.
F.-i Egyetemen hazai viszonylatban – a
korszak új kihívásának megfelelôen –
az elsôk között indult Környezetvédô
és Tájrendezô Szakmérnöki tagozat, fel-
merült e szakirányú réteg véleménycse-
re lehetôségének kialakítása. A Szak-
osztály végül az itt végzett, ill. a téma
iránt érdeklôdôk számára az Erdészeti
és Faipari Egyetem falai között alakult
meg, közel két évtizede dr. Dobos Tibor
szervezésében és dr. Herpay Imre ak-
kor OEE elnök közremûködésével. A
szakosztály a gyakorlati tapasztalatok
cseréjére, új jelenségek megvitatására
alakult, amely változó részvétellel
ugyan, de több korszerû témában fog-
lalt állást.

A Szakosztály különös nyitottsággal
fordult a szakmaközi tudományos ered-
mények megismerésének lehetôségei,
a természetvédelem gyakorlata felé.
Azoknak szakunkat érintô vonatkozá-
saiban rendeztünk közös üléseket az
Erdôrendezési Szakosztállyal a Fertô-
Hanság NP-ban és a Gödöllôi Egyetem
Tájfejlesztési Intézetében vagy a Közjó-

léti Szakosztállyal és a Közgazdasági
Egyetem „Altern” csoportjában stb. A
témákból jellemzôen megemlíthetô:
„Tájrendezés és vidékfejlesztésben az
erdô szerepe”, „Természeti erôforrások
és az erdô szolgáltatásainak értékelé-
se”, „Dinamikus, organikus fejlôdés
összefüggései”, „Mai fejlôdés kritikus
pontjai „ökológiai láblenyomat” jelentô-
sége”, „Természetközelivé alakítás ta-
pasztalatai”, „A vidékfejlesztés, agrár-
gazdálkodás környezetvédelmi kérdé-
sei” stb.

Dr. Bartha Dénes, a Természetvé-
delmi Szakosztály megalakulásának
igényét abban jelezte, hogy egyre több
olyan konfliktus „teremtôdik” a fel-
gyorsuló gazdaság és a természet érde-
keinek az érvényesítése terén, amelyet
mélyebb elemzéssel és érvanyaggal le-
het feloldani, ill. a természetvédelmi
szempontokat hitelesebben képvisel-
ni. A jövôben az új igényeket a kibon-
takozó erôsebb „zöld” irányzatba in-
tegrálva lehet az erdôgazdálkodás és a
természetvédelem gyakorlatát tovább-
fejleszteni. E tekintetben az Egyetem
hallgatói igen fogékonyak, amit a kör-
nyezetmérnök-képzésre irányuló túlje-
lentkezés is érzékeltet. A terepi prog-
ramok – MTA Ökológiai Intézetével,
ill. más szakosztályokkal és a Fertô-
Hanság NP-kal közös rendezésben –
arra irányulnak, hogy minél megalapo-
zottabb tudományos igényû vélemé-
nyekkel segítsék a gyakorlati munkát,
így a közeljövôben az Ôrség NP-ká
alakítását is.

Ormos Balázs, az OEE fôtitkára véle-
ményében kifejezésre juttatta, hogy
számára is sok olyan fontos kérdés me-
rült fel, amelyek elemzése és tisztázása
elôsegítheti az egyesület érveinek gya-
rapodását, amelyektôl függ a szakma
megítélésének alakulása.

A második napirendi pont keretében
dr. Pájer József „A természet- és tájvé-
delmi követelmények érvényesülése a
környezeti hatástanulmányokban” c.
elôadását nagy érdeklôdéssel fogadták.
A nagyon logikusan és igényesen vázolt
gondolatmenetébôl kiemelhetô, hogy
mai viszonyaink között újra elôtérbe
került a tájegységben gondolkodás. A
környezeti hatásvizsgálat tartalma, mi-
nôsége és szakszerûsége e tekintetben

egyre meghatározóbb, egyben társadal-
mi igény. A hatásvizsgálat alapot szol-
gáltat az érdekek valósághû képvisele-
téhez, egyeztetéséhez, a szakhatósági
folyamat tárgyszerûségéhez. Éppen a
széles összefüggések miatt nagyon fon-
tosak az általános alapelvek.

A környezeti hatásvizsgálatok tarta-
mi követelményeire, szempontjainak
alakítására két jogszabály is rendelke-
zett [a 172/1999. (XII. 12.), ill. a
20/2001. (II. 14.) korm. r.], ahol elôbb
mintegy 130, majd már 190 olyan tevé-
kenységet, létesítménytípust jelöltek
meg, amelyek hatásvizsgálat-kötelessé
váltak. Az elôadás kellôen érzékeltette
az erdôterület, az erdôfeltárás és a
zárttéri vadtartás, ill. a védett termé-
szeti területeket érintô esetek kritikus
vonatkozásait. Az elôadó mintegy 500
tanulmány elemzése alapján rámuta-
tott olyan fontos jelenségre, mint ami-
lyen a hatástanulmányok minôségé-
nek megközelítési, szemléletbeli meg-
ítélésében érzékelhetô. A „hatásmuta-
tók” alkalmazásához, arányos érvé-
nyesítéséhez meg kell teremteni az
egységes szemléletû továbbképzés fel-
tételeit.

A napirendek kapcsán véleményt
nyilvánítottak: dr. Csötönyi József, dr.
Sípos Árpád, Tarjáni Antal, Ormos Ba-
lázs, dr. Király Pál, Halász Tibor, Ha-
lász Gábor. Az elhangzott vélemények
figyelembevételével a következô állás-
foglalás rögzíthetô:

• A véleménycsere jó alkalom a kri-
tikus kérdések tisztázására, a szakosztá-
lyok feladatainak speciálisabb kialakítá-
sára, állásfoglalásaikkal elôsegítendô a
szakmai érdekek összehangolt érvé-
nyesítése.

• A jövôben a kor konfliktusainak
feloldási, megoldási eredményessége a
helyi és a térségi politikák függvényé-
ben alakulhat, amelyek elôsegítésére a
tervezési metodikákba szükségszerû
beépíteni a vidékies adottságok érdeke-
it, tájegységi szempontokat.

• A táj- és vidékfejlesztésben az erdô
szerepe egyre jelentôsebb. Ez a szakot
arra ösztönzi, hogy a természetvéde-
lemmel felmerülô ellentmondásos kér-
dések a tájegységi gyakorlat szerint és
ágazatközi párbeszédben, ill. a helyi
társadalommal együttmûködve a közös
érdekek mentén tisztázódjanak.

Dr. S. Nagy László
szakosztályelnök
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