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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Az OEE Budapesti VM Helyi Cso-
portja 2012. december 4-én tartotta
évzáró rendezvényét az Erdészeti In-
formációs Központban, az OEE régiós
együttmûködés keretében a Budapesti
ÁESz Helyi Csoport és a Pest megyei
Magánerdõgazdálkodói Helyi Csoport
képviselõi jelenlétében, közel 30 tagtár-
sunk részvételével. (A rendezvény ke-
retében a megjelenteknek lehetõségük
volt a tagsági kártyák és a 2013. évi tag-
díjak befizethetõségét szolgáló csekkek
személyes átvételére is.)

Az ülés megnyitását követõen a je-
lenlévõk egyperces néma  felállással
emlékeztek az eltelt esztendõben el-
hunyt Halász Aladár és Zágoni István
tagtársakra.

Holdampf Gyula, a Helyi Csoport
elnöke bevezetõjében elõször tájékoz-
tatást adott az Egyesület életében kor-
szakváltást jelzõ tagrevízió országos
adatairól. Majd elmondta, hogy a Helyi
Csoport létszáma jelenleg 66 fõ; ennek
megközelítõen egyharmada aktív dol-
gozó, kétharmada pedig nyugdíjas. Rö-
viden szólt az Erdészeti Lapok és fõleg
az OEE honlapja szerkesztésében bekö-
vetkezett, jövõbe mutató személyi vál-
tozásról. Elmondta még, hogy a pro-
gramban jelzett elõadásokkal és a fel-
kért elõadókkal (akik a Helyi Csopor-
tunk tagjai) azon az általa tapasztalt, ter-
jedõben lévõ tévhiten igyekszünk mó-
dosítani, miszerint az ágazati politika
közigazgatási, állami súlyponti „mûhe-
lye” az – egyébként nélkülözhetetlen
háttérintézményi tevékenységet ellátó
–  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) Erdészeti Igazgatósága
lenne.

Lapos Tamás fõosztályvezetõ he-
lyettes (Vidékfejlesztési Minisztéri-
um Erdészeti, Halászati és Vadászati
Fõosztály) „Új kihívások a magyar er-
dészet elõtt” címmel megtartott elõadá-
sában részletes és átfogó ismertetést
adott az idõszerû ágazati témákban. Né-
hány kiemelt, aktuális információ:

– Reális az esélye  egy nemzetközi
joghatállyal bíró, a földrajzi Európa
államaira (köztük természetesen
az EU valamennyi tagállamára) vo-
natkozó erdészeti keret-egyez-
ménynek, ami pótolhatná a hiány-
zó EU közös erdészeti politikát.

– A Natura 2000 erdõterületek kijelö-
lése és EU jóváhagyása során Ma-
gyarország gyakorlatilag „kény-
szerpályán” mozgott a Kárpát-me-

dence különleges élõhelyi adottsá-
gai miatt. Egyébként a kijelölt er-
dõterületek országos részaránya
nagyjából megegyezik az EU tagál-
lamok összesített átlagával.

– Most „tanuljuk” a fentiekkel kap-
csolatosan megindított kötelezett-
ségszegési eljárások során a jövõ-
beni ésszerû megoldásokat.

– Számos EU támogatási jogcím
nyílt meg a legutóbbi idõszakban,
természetesen legnagyobbrészt a
magán-erdõgazdálkodást illetõen,
pótolva most már a szinte teljesen
megszûnõ nemzeti forrásokat. (Itt
sajnos meg kell jegyezni, hogy a
támogatási lehetõségek ellenére a
mezõgazdasági területek erdõtele-
pítési elsõ kiviteli összterülete évi
3000 ha-ra csökkent. Ebben való-
színûleg közrejátszhat az élelmi-
szer termelésének ismét növekvõ
globális potenciális lehetõsége.)

– Nem zárható ki a következõ EU
költségvetési ciklusban az állami
tulajdonú erdõterületek támogat-
hatóságának bõvülése.

Vázolta az elõadó az erdõtervezési
eljárás folyamatának nehézségeit az új
körülmények között (erdõtervezõi lét-
számapadás, széles körû egyeztetési
kötöttségek a körzeti erdõtervek készí-
tésekor stb.).

Végül nem hagyhatjuk figyelmen kí-
vül azt a tényt, hogy az erdészeti szak-
igazgatásban az elsõ fokon eljárók a

Közigazgatási és Igazságügyi Miniszté-
rium felügyelete alá tartozó megyei
Kormányhivatalok munkatársai, míg a
másodfokon eljárók a Vidékfejlesztési
Minisztérium felügyelete alá tartozó
NÉBIH munkatársai.

Ugron Ákos Gábor fõosztályveze-
tõ (Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Parki és Tájvédelmi Fõosz-
tály) „Védett erdõk természetvédelmi
kezelése” címmel tartott elõadásából
szintén részletes és aktuális tájékozta-
tást kaptak a tagtársak.

Az elõadás elsõ részében a környe-
zet- és természetvédelem jelenlegi szer-
vezeti felépítését (ideértve a vízügy ak-
tuális változásait is) ismertette az elõ-
adó. Ebbõl számunkra kiemelendõ az,
hogy jelenleg a tárcánál a természetvé-
delmet közvetlenül érintõ ügyekkel két
fõosztály foglalkozik: az egyik az általa
vezetett, inkább „szakmai” jellegû, míg
a másik fõosztály inkább a biológusok
és az ökológusok szakrészlege.

A továbbiakban, tudományos ala-
possággal kerültek bemutatásra a vé-
dett erdõk természetvédelmi kezelésé-
nek korszerûsítésére irányuló erõfeszí-
tések, melyek sorából ebben a rövid
beszámolóban csak egyet emelünk ki:
az országosan egységes szemléletmód
megvalósítására törekvést. 

A magas színvonalú elõadásokat széles
körû, hosszan tartó eszmecsere követte.

Holdampf Gyula
Budapesti VM H.Cs. elnök

A Budapesti VM H.Cs. évzáró rendezvénye

A NEFAG Zrt. minden évben több alka-
lommal is térítésmentesen látja vendé-
gül a térségben lakó fogyatékkal élõket,
akár egy napra, vagy tábori foglalkozás
keretein belül. 

2012. november 7-én Szent Márton-
nap alkalmából egész napos programot
szervezett számukra az Erdei Mûvelõdés
Háza és Iskola „Szent Márton-napi ludas-
ságok – avagy liba-lakoma?” címmel. 

Amíg a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat szolnoki és monori Gondviselés Há-
za Fogyatékosok Nappali Intézmény
fiataljai és kísérõik közül mindenki meg
nem érkezett, addig lehetõségük volt
levelet elõvarázsolni papír alól, termé-
sekbõl, erdõ kincseibõl különbözõ ál-
latfigurákat készíteni. 

Igyekeztek a szervezõk, hogy minél
többet legyenek a fogyatékkal élõk kint

a friss levegõn, mivel sok idõt töltenek a
négy fal között. Miután megérkezett
mindenki, a kemence mellett fogyasztot-
ták el a tízórait: libatepertõt, libazsíros
kenyeret, és kemencében sült krumplit.

Ezután a Szent Márton-napi népi ha-
gyományokat elevenítették fel: volt idõ-
jóslás csontokból, meghallgathattak több
rigmust ehhez a naphoz kapcsolódóan.
Késõbb mindenki megtanulta és eljárta
együtt a „libatáncot”, majd megcsodálhat-
ták az erdõ õszi színkavalkádját. és meg-
nézhették, hogy hogyan készülnek az ál-
latok a Bagolyvár Vadasparkban a télre.
Megéhezve a délelõtti séta után már várta
õket a sült liba és kemencében sült rétes
és alma. Miután mindenki jól lakott, véget
ért a népi, ügyességi és vicces játékokkal
gazdagított nap. 

Szilágyi Annamária, NEFAG Zrt.

Fogyatékkal élõk a NEFAG Zrt.-nél


