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A nemzeti Pantheon szomszédságában,
a Hét Vezér vérszerzõdésének emble-
ma-tikus helyéhez közel Ópusztaszer
91C erdõrészletben, a Föld Napján, is-
mét ünnepre gyûlt össze a magyar er-
désztársadalom. Magyarország erdõgaz-
dasági célú területe elérte a 2 millió hek-
tárt, erdõsültsége a 20 %-ot. Hazánk
ezeregyszáz éves történetéhez mindig
szervesen illeszkedõ erdõgazdálkodás
újabb határkövét tette le. A találkozót
bevezetõ „A kilenc csodaszarvas” c. bal-
lada korlátot és megalkuvást nem ismerõ
történetének aktualitása és mûvészi tol-
mácsolása, az ünnepi beszédek mérték-
tartása, de az erdõ örök megújulását
jelképezõ emlékoszlop avatása is, mind-
mind méltó keretül szolgáltak. A novem-
beri napsütés meleget és derût sugárzó
erejével ajándékozta meg a szép számú
résztvevõt, jó megvilágításba helyezve
az ünnepség díszletéül szolgáló alföldi
erdõket. Minden adott volt ahhoz, hogy
a magyar erdészet több évszázados
munkájának látványos eredményét ön-
feledten ünnepelje. Az ünnepség hangu-
latába azonban disszonáns hangok is ve-
gyültek. Elnöki köszöntõm ünnepélyes-
ségét is az aggodalmak és a jogos elvárá-
sok megfogalmazásával törtem meg.

Mindezt a 2118/2006 (VI.30.) Korm.
határozat váltotta ki, mely az államház-
tartás hatékony mûködését elõsegítõ
szervezeti átalakításokról és az azokat
megalapozó intézkedésekrõl dönt, így 

2007. január 1-jei hatállyal
az Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESz)

10 területi Igazgatóságát megyeszékhe-
lyenként az összevont FVM szakigazga-
tási szervbe integrálja. 

Mielõtt a határozatnak a magyar
erdõkre és az erdészszakmára kiható ve-
szélyeire kitérek, egy fontos elvi kérdés-
ben állást foglalok. Meggyõzõdésem,
hogy a jelen reform erdészeti vonatkozá-
saihoz felelõsen gondolkodó erdésznek
nincs köze. Ha van, az nem erdész! Lét-
rejötte a változtatás elveibõl kiinduló –
az erdészeti igazgatás speciális voltát fi-
gyelmen kívül hagyó – megfontolás
eredménye. Mármost, ha ez így történt,
akkor minden olyan szakmai információ
közreadása kötelezõ, mely segíti a
felelõs, a szakmát nem ismerõ döntésho-
zókat a jó irányba vivõ „erdei ösvény”
meglelésében.

Milyen tényezõk erõsítenek bennün-
ket a jelzett verdikt elutasításában? A si-
keres, máig ható erdõbõvítõ, erdõvédõ
és erdõszeretõ múlt, a jelen vitathatat-

lan eredményei és a határozott jövõkép
– minden külsõ segítség nélkül. 

Elfogadom, ha in medio virtus, az
erény útján tudnánk haladni, erdészeti
igazgatásunk vitelének árnyalt módoza-
tairól is lehetne párbeszédet folytatni. De
most nem ennek van itt az ideje. Hazánk
rendszerváltás utáni zavaros világa nega-
tívan hat az egész erdészeti ágazatra. Épp
ezért, ne sértõdjön meg sem állami, sem
magán erdõgazdálkodó, ha azt mon-
dom, hogy az erdõ védelme érdekében
nélkülözhetetlen – mindegyik gazdálko-
dónál más-más okból – az ÁESz-nek a
mainál még fokozottabb jelenléte. Most
akarják átszervezni az alapokat jelentõ
szervezetet? Most, amikor a felelõs Kor-
mányzatnak, az erdészeti ágazatért
felelõs minisztere Európában egyedülál-
ló tettként könyveli el erdõterület-gyara-
podásunkat. Az is volt, hisz a Trianon és
a II. Világháború hazánkat és ágazatun-
kat sújtó mélységes katasztrófájából úgy
állt talpra a magyar erdészet, hogy 1990-
ig 600 ezer hektárral, utána napjainkig to-
vábbi 170 ezer hektárral növelte a ma-
gyar erdõk területét. Így hazánk területé-
nek több mint 1/5-én (21,5 %) – ter-
mõterületének több mint 1/4-én (26 %) –,
erdõgazdálkodás folyik.

Talán nincs is olyan ágazata az ország-
nak, amely a rendszerváltozás során úgy
tudta megõrizni mûködõképességét,
hogy közben képes volt megfelelni a fo-
lyamatosan változó gazdasági, szakmai
és társadalmi elvárásoknak is. Mindeh-
hez szükség volt egy megbízható szakha-
tósági háttérre, amelyet a többszáz éves
múltat maga mögött tudó ÁESz magas
szinten képvisel.

Mit kell még tennünk erdészeknek,

hogy végre a mindenkori hatalom elfo-
gadja nagykorúságunkat. Akár az ökoló-
gia, akár az ökonómia „fegyverét” hívjuk
segítségül – egyre megy. Itt a józan ész
azt diktálja, hogy a nemzet oly fontos
kincsestára, az ERDÕ mellett szolgálatot
teljesítõ ERÕT nem gyengíteni, hanem
egységben – mással nem fellazítva – to-
vább kell erõsíteni, akár egy régóta várt
erdész szakállamtitkárral is.

Ezen sorok szellemi hátterével indul-
tam el a jó ügy szolgálatára tisztembõl
eredõ felhatalmazással, szakmai meg-
gyõzõdésbõl, melynek eddigi állomása-
it közreadom.

2006. VII. 19. Részvétel a Magyar Or-
szággyûlés Mezõgazdasági Bizottság
Erdészeti Albizottság ülésén.

2006. VII. 24. OEE-MEGOSZ közös
szakmai javaslata az FVM és az Erdésze-
ti Albizottság felé.

2006.  IX. 05. OEE-MEGOSZ közös
látogatása az Országgyûlés elnökénél.

2006. IX. 07-09. Részvétel és egyezte-
tés az országos Erdõrendezési Napokon.

Véleménycsere az FVM miniszterrel
az alábbi alkalmakkor:

2006. IX. 10. – Nyíregyháza,
2006. X. 16. – Budapest,
2006. XI. 09. – Ópusztaszer.
2006. X. 17-18. – levélváltás a pénz-

ügyminiszterrel.
2006. XI. 18. – levél a pénzügymi-

niszternek.
Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy az

erdészeti ágazatról hozott bármilyen
döntés, így a napjainkra tervezett is,
csak akkor jó, ha az erdõ érdekében
születik.

Dr. Pethõ József
az OEE elnöke

Egységben vagy szétszóródva


