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Képviseleti szerveink – OEE, MEGOSZ
– jelentõs sikere és kommunikációs elõ-
relépés, hogy október 8-án az Erdõk
hete rendezvénysorozat keretében er-
dészeti nap kerülhetett megrendezésre
az ország házában. 

A parlament általában csak az alaku-
ló üléseken és a költségvetési végszava-
zásokon van úgy tele, mint ahogy most
volt, bár idõvel – a helyi gyakorlatnak
megfelelõen – kezdtek foghíjassá válni
a padsorok. 

Talán nem vagyok elfogult, ha azt
mondom, hogy a jeles rendezvényt el-
sõsorban a magánerdõ-gazdálkodás
területérõl érkezõ elõadók tudták le-
ginkább tartalommal megtölteni. (De
más kollégák minõsítése szerint két
elõadás volt igazán megkapó: a köztár-
sasági elnök úré, s azé a természetvé-
delemben dolgozó kollégáé, akit saj-
nos napokkal elõtte menesztettek.)
Ezek az elõadók egyebek mellett elsõ-
sorban a magánerdõk környezetvéde-
lemi korlátozásainak anomáliáiról be-
széltek, valamint az erdõ, mint újrater-
melhetõ energiaforrás hasznosításával
kapcsolatban vetettek fel javaslatokat a
helyi, kis kapacitású felhasználási le-
hetõségek elõnyeit méltatva, szemben
a jelenlegi nagyerõmûi gyakorlattal. A
magán- és az állami erdészeti szféra új-
szerû együttmûködési formája is meg-
fogalmazódott: nevezetesen a védett
és Naturás magánerdõknek az ültet-
vényszerû – korlátozás alá nem esõ –
államiakkal való kicserélhetõségének
gondolata. A felvetést azért tartom he-

lyénvalónak, mert mindkét fél jól jár-
hat vele: a profitérdekelt magánerdõ-
tulajdonosok megszabadulhatnak az
õket ellentételezés nélkül sújtó termé-
szetvédelmi korlátozásoktól, az állam
pedig társadalmi szempontból sokkal
értékesebb, magasabb természetességi
kategóriába tartozó területekhez jut-
hat. (De hiszen a magánerdõ-tulajdo-
nosok is a társadalom részét képvise-
lik. A szerk.)

Viszont egyetlen szó sem hangzott el
a sokunk munkáját már-már ellehetetle-
nítõ vadkárosításokról, pontosabban
egyedül a WWF-s Gálhidy László han-
goztatta annak tûrhetetlenségét.

Osztom azok véleményét, melyek
szerint a fõosztályvezetõi poszt – gaz-
dasági és az erdõvel kapcsolatos társa-
dalmi elvárások súlyát figyelembe véve
– az erdészeket illeti, mert ennél alacso-
nyabb rangú – osztályvezetõi – képvi-
seletünk már úgysem lehet a VM-en be-
lül stb.

Ha már itt tartunk, az elmúlt fél év-
században ugyanis a szemünk elõtt,
sokszor bûnös elhallgatásainktól kísér-
ve teljesedett ki az a folyamat, hogy a
nagyhatalmú vadászlobbi elvárásai
mára felülírhatnak minden alapvetõ er-
dõgazdálkodói és természetvédelmi
érdeket.

Vajon most az ágazat legfelsõbb ve-
zetõi szintjén is „helyére” kerültek a
dolgok?

Az országban amúgy hat helyen fo-
lyik felsõfokú vadgazdaképzés. Sopron
mellett Gyöngyösön, Debrecenben,

Hódmezõvásárhelyen, Kaposvárott és
Gödöllõn. Az itt végzettek tevékenysé-
gének haszna bizonyára arányban áll
képzésük sokmilliós költségeivel. 

*
Október 22-én az MVH Soroksári úti

központjában jártunk, ahol az elnök-
kel, Palkovics Péterrel volt megbeszélt
randevúnk. A látogatás meglehetõsen
kurtára sikeredett. Mindössze félórát
volt módunk rabolni az elnök idejét.
Az eszmecsere során csak vázlatosan
érinthettük a bennünket nyomasztó
megoldatlan problémákat. Szakembe-
rek nem voltak jelen a megbeszélésen,
bár ezt elõzetesen kértük. Különösen a
jogi fõosztály nemrég megválasztott új
vezetõjét hiányoltuk, hiszen tele va-
gyunk rendezetlen jogértelmezési
ügyekkel. Emiatt garmadával szület-
nek az erdõtelepítõket elmarasztaló
határozatok milliós szankciók kíséreté-
ben, majd ezek fellebbezései. Ez utób-
biakat azonban egyszerûen nem bírál-
ja el a hivatal! Jellemzõ, hogy a megvá-
laszolatlan fellebbezések közel fele
2009-es keltezésû. A kifizetések ilyen-
kor persze szünetelnek. Nem hivatalos
értesüléseink szerint közel kétszáz va-
lamilyen szintû jogorvoslati ügy van
folyamatban.

A hivatalban uralkodó tarthatatlan
állapotokat jelzi, hogy éppen ott jár-
tunkkor pattant ki a – másnap a médiá-
kat is megjárt – szoftverhasználati bot-
rány, melynek során a szoftvertulajdo-
nos HP rendezetlen járandóságaira hi-
vatkozva távozott a tereprõl. (Másnap
elindulhatott a kézi feldolgozása a terü-
letalapú támogatásoknak.) Úgy látszik
tehát, eddig a kormányváltással sem
normalizálódott a helyzet az MVH-ban.
Ideje lenne a rendteremtésnek ebben a
hivatalban is! 

Asztalos István, Szabó Nándor

Ünnep és valóság

Honlapjaink:
www.oee.hu

www.erdeszetilapok.hu

www.forestpress.hu

www.erdo.hu

www.mgszh.gov.hu




