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Tanulmányúton vettek részt az OEE Álla-
mi Erdõgazdálkodók Pártoló Tanács tag-
jai Hollandiában és Brüsszelben. Ez év-
ben a csapattal tartott az FVM Erdészeti
Fõosztály vezetõje, a MEGOSZ elnökségi
tagja és lapunk fõszerkesztõje is. 

Az utazás során bebizonyosodott,
hogy Hollandia emberkéz alkotta ország,
mely minden rezdülésében érzékelhetõ
volt. Ennek egyik meghatározó eleme a
víz, mely mindenhol jelen van. A
tengertõl elnyert szárazföldek és számta-
lan csatornahálózata az emberi döntések
és cselekvés nyomán valósult meg. Még a
mezsgyék nagyságát és határát is víz, a
csatornák befolyásolják. A visszanyert föl-
deken a háziállatok milliói legelnek, kül-
terjes módon. Ellentétben a hazai csök-
kentett állatállománnyal! Természetesen
az állattartás és hasznosítás lényegesen
több hozzáadott értéket produkál, mint a
növénytermesztés. 

Egy dunántúlnyi ország hihetetlen
gazdagságot halmozott fel. Még mai is
érezhetõ a gyarmatosítás szelleme és
eredménye. A logisztika magas fokát ér-
ték el, ahol a tengeri és szárazföldi közle-
kedés tökéletes összhangja érvényesül. 

A gyarmatosítás megszûntével sok
ember választotta lakhelyéül Hol-
landiát, ezért mindenféle színû
ember megtalálható itt. Amszter-
dam, a tanulmányút bázishelye,
csatornákkal behálózott, cölö-
pökre épült város. A házak a drá-
ga cölöpös építkezés miatt keske-
nyek, kis alapterületûek és több
emeletesek. Gyakran megdõl-
nek, de bírják az elemek támadá-
sait. Amszterdam sokszínû város.
A régi világ mûvészeti emlékei és
a mai élet szennye keveredik.  

Megtekinthettük az országjá-

rás során a tengeri viharok pusztításai el-
len épített óriási gátrendszert, mely egy-
ben idegenforgalmi látványosság is. Láto-
gatást tettünk egy faiskolában, ahol a hol-
land módszerekkel ismerkedhettünk meg.

Végül elbuszoztunk Brüsszelbe, hogy
tájékozódjunk az EU erdészetet érintõ
szabályairól. A Parlamentbe való bejutás
nem volt egyszerû. Bejelentkezés, másik
ajtóhoz való átirányítás, biztonsági kapun
való bemenetel, a vendégnek járó ragasz-
tós csík a megjelölésre és egy háromne-
gyed órán belül már bent is voltunk. Fo-
gadott bennünket egy tárgyalóban az er-
dészeti ügyek fejlesztéséért megbízott né-
met EU képviselõ. Elmondta, kár, hogy
nem hamarabb jöttünk, mert már összeál-
lította az új erdészeti anyagot az EU parla-
mentnek. A megérkezett Tabajdi Csaba
magyar képviselõ bíztatott, hogy adjuk
csak be javaslatainkat, õ intézkedik, hogy
figyelembe vegyék, ha kell módosító in-
dítványként adja be a parlamentbe.
Egyébként is a német képviselõ volt ke-
letnémet, aki szereti a magyarokat, több-
ször járt a Balatonnál annak idején és biz-
tosan segíteni fog. Lobby! Több ezer lob-
bycég mûködik egyébként Brüsszelben!
Ígéretet kapott a magyar delegációtól,

hogy rövidesen megkapja a kért anyago-
kat. Közben Glattfelder Béla magyar
képviselõ, aki megszervezte a parlamenti
programot, a termen kívül várakozott!
Rövid idõre bepillanthattunk az éppen
folyó parlamenti ülésre. Tilos a fényképe-
zés itt is, ennek ellenére a fényképet köz-
readom. A leírtakból is érzékelhetõ, hogy
nem a legkellemesebb benyomásokkal
távoztunk az EU parlament épületébõl. 

Az IUCN brüsszeli, központi irodaépü-
letében, Marghescu Tamás igazgató egy
szakmai megbeszélést, kis konferenciát
készített elõ a magyar és nem magyar EU
szakemberekkel. Kiemelt téma a termé-
szetvédelem volt. Megtudtuk, hogy a
Natura 2000 területek kijelölése hazánk-
ban még mindig nem elegendõ és a keze-
lési tervek elkészítésébe be kell vonni a
tulajdonosokat és kezelõket. 

A program zárásaként a tanulmány-
úton résztvevõ szervezetek fogadást ad-
tak a jelenlévõ magyar parlamenti EU
képviselõk és szakemberek részére. Az
esti baráti együttlét sok információt adott
és tennivalót jelelölt ki a résztvevõk szá-
mára. 

Köszönjük Glattfelder Béla képviselõ
úr és titkára Mezei Dávid segítségét, hogy

az EU parlamentbe bejuthattunk.
Köszönjük Marghescu Tamás-

nak, Egyesületünk régi támogatójá-
nak a brüsszeli szervezést, a nagy-
szerû konferenciát és fogadást,
mely megkoronázta a tanulmány-
utunk programját. Köszönjük az AB
Agro utazási iroda segítségét is.

Bízom benne, hogy a tanul-
mányút résztvevõi is gazdag szak-
mai, kulturális és emberi tapasztala-
tokkal tértek haza, amit munka-
helyükön hasznosítani tudnak.  

Ormos Balázs

Az emberkéz alkotta Hollandia
A bürokrácia fellegvára, Brüsszel
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