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nyöket nyújt a MEGOSZ tagság? címû
tájékoztatóját nagy érdeklõdéssel hall-
gatták a résztvevõk.

Azt, hogy milyen elõnyöket nyújt a
MEGOSZ tagjai számára, az alábbiak
szerint foglalta össze:

– a legmagasabb szintû szakmai és
érdekképviseletet biztosítja a különbö-
zõ szintû jogszabálytervezetek vélemé-
nyezésekor, 

– naprakész tájékoztatást ad a megje-
lenõ magánerdõsöket érintõ jogszabá-
lyokról,

– azonnali információt küld a támo-
gatási rendeletek megjelenésérõl, pá-
lyázati lehetõségekrõl,

– szakmai segítségnyújtást ad, szak-
tanácsadással, kiadványokkal, szakmai
bemutatókkal, országos nagyrendezvé-
nyekkel, de közvetlen személyes vagy
telefonon történõ megkeresés útján is.

Végül Dr. Somogyvári Vilmos pro-

jektvezetõ (MEG-
OSZ): Tájékoztatás
az erdészeti szak-
tanácsadás és kép-
zés nyújtotta lehe-
tõségekrõl címû
elõadása követke-
zett.

A délutáni prog-
ram Luzsi József
zárszavával fejezõ-
dött be, aki ki-
hangsúlyozta, hogy
aki ma belép a MEGOSZ-ba az a holna-
pi naptól kezdve már nemcsak részese,
hanem aktív formálója is lehet saját és
vállalkozása sorsának, a magyar magán-
erdõ-gazdálkodás jövõjének.

A délutáni MEGOSZ program ideje
alatt az elõtérben a VALKON-2007 Kft.
prospektusokkal, személyes szaktanács-
adással állt a résztvevõk rendelkezésé-

re. Szétosztásra kerültek a STIHL Kft.
által biztosított termékkatalógusok is.

A nagy sikerû rendezvényért köszö-
net illeti Bodor Dezsõ Károly tagtársun-
kat, valamint a KUHN Kft.-t képviselõ
Kristofics Károlyt.

Dr. Somogyvári Vilmos
MEGOSZ

A fotókat Mõcsényi Miklós készítette

Az OEE-en belül 1996-ban megalakult az
Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály, mely
szakmai mûhelyt jelentett azon kollégák
számára, akik erdészeti berkeken belül
erdei iskolázással, környezeti neveléssel,
erdõpedagógiával foglalkoztak. 

Az évek során egyértelmûvé vált,
hogy az erdõgazdálkodók felé megvál-
toztak a társadalmi igények. Az erdõ
termelési funkciója mellett megerõsö-
dött a védelmi és a közjóléti szerep. 

Az Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály
céljai között szerepelt elejétõl fogva,
hogy az erdészeti ágazaton belül elfo-
gadtassuk azon kollégák munkáját,
akik erdei iskolázással foglalkoznak, il-
letve elfogadtassuk azt, hogy az erdé-
szek által végzett erdei iskolázás benne
foglaltatik, illetve szerves része az erdõ
közjóléti funkciójának.

Az erdõgazdálkodók körében külö-
nösen az állami erdészeti részvénytár-
saságoknál mai napig folyamatosan lé-
tesülnek erdei iskolák. Ezekben az er-
dészek részt vállalnak a gyerekek meg-
felelõ környezeti tudatformálásában, a
fenntarthatóságra nevelésben. 

Az is egyértelmûvé vált, hogy az er-
dészeti ágazat és a társadalom közötti
párbeszédnek meghatározó színtere az
erdei iskola.

2009. május 27-én Sirmann Ferenc,
az FVM szakállamtitkára és dr. Pethõ Jó-
zsef, az OEE elnöke Együttmûködési
Megállapodást írt alá. A megállapodás fõ
célja az erdõgazdálkodók által mûködte-

tett erdei iskolák (erdészeti erdei isko-
lák) munkájának, mûködésének segíté-
se, támogatása, illetve az erdészeti erdei
iskolák minõsítési eljárásának lefolytatá-
sa. Ezen Együttmûködési Megállapodás
aláírásával az erdõgazdálkodók már hi-
vatalosan is részesülhetnek az erdõkre
irányuló támogatásokból. 

Az Eljárásrend értelmében a minõsí-
teni kívánó erdei iskolák által beadott
dokumentációt (Minõsítési Dokumen-
táció) a kijelölt Szakértõi Munkacsoport
(SZM) -tagok (helyszíni ellenõrzést vég-
zõ párok) tartalmilag és formailag át-
nézték, összevetették a Minõsítési Eljá-
rásban meghatározott kritériumokkal.

Szakértõi Munkacsoport-értekezle-
ten a helyszíni látogatást végzõ Szakér-
tõi Munkacsoport-tagok (párok) érté-
kelték az általuk megvizsgált és meglá-
togatott erdei iskolákat, felvetették az
esetlegesen felmerült észrevételeket.
Végül az SZM megfogalmazta javaslatát
minden egyes erdei iskola minõsítési
kérelmére vonatkozóan, melyet írásos

formában benyújtott a Minõsítõ Bizott-
ság elé. A Minõsítõ Bizottság a minõsí-
tési folyamat döntéshozó testülete,
melynek tagjait az FVM szakállamtitká-
ra kérte fel a munka elvégzésére. 

A Minõsítõ Bizottság 2010. április 26-
án meghozta döntését, melynek értelmé-
ben 22 erdészeti erdei iskola kapott mi-
nõsítést. A minõsítést igazoló tanúsítvá-
nyokat dr. Nagy Dániel, az FVM Termé-
szeti Erõforrások Fõosztályának vezetõje,
valamint dr. Pethõ József, az OEE elnöke
adta át az erdészeti erdei iskolák képvise-
lõinek a vándorgyûlésen. 

A legégetõbb kérdés, hogy a beígért
támogatás mikor lesz hozzáférhetõ. Azt
már biztosan tudjuk az FVM vezetõitõl,
hogy ebben az esztendõben erre a cél-
ra már nincs pénz. 

Ám az erdei iskolákat nemcsak létre-
hozni kell, hanem tartósan, hosszú tá-
von mûködtetni. 

A legfontosabb a mûködés normatív
alapú támogatása lenne. Reméljük,
hogy az új kormányzat tovább folytatja
az eddigi megkezdett folyamatot, és tá-
mogatni fogja az erdõgazdálkodók által
mûködtetett erdei iskolákat. 

Addig is kitartást és jókedvet kívá-
nok minden, a témában érintett veze-
tõnek. Ha valaki megfáradna, gondol-
jon azokra a gyermekarcokra, akik
egyértelmû visszaigazolást jelentenek.
az erdei iskola programjain.

Ez a jövõ útja!
Szabó Lajos

Erdészeti Erdei Iskolák minõsítése




