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– Ide s tova húsz éve, hogy az Anker
közbõl a Fõ utcába költözött egyesüle-
tünk központja, s most újabb költözésre
került sor. Erdész idõszámítással nézve
még szinte meg sem melegedtünk. Mi
kényszerített az újabb hurcolkodásra
bennünket?

– Megpróbálom röviden összefoglal-
ni, hogy a témában kevésbé járatos tag-
társaink is értsék. A MTESZ székházba
valóban húsz éve költöztünk. Biztos
menedéknek tûnt, hiszen ez a nagy
múltú szervezõdés itt gyûjtötte össze
tagszervezeteit. Mi is biztonságos hely-
nek éreztük, hiszen két elnökségi cik-
lus után gyönyörûen felújítottuk. Mert
azt el kell ismerni, hogy belsõépítésze-
tileg a miénk voltak az épület legszebb
helységei. No de ez sem akadályozta
meg azt a gazdasági folyamatot, amely
mára kialakult a székház körül. A
MTESZ, mint szervezet meggyöngült.
Tekintélyébõl eredõ súlyát nézve is, de
belsõ gazdálkodása anyagilag is oda
juttatta, ahol ma tart. Százmilliós közü-
zemi tartozás, tagegyesületek felgyor-
sult kiköltözése… mondhatni Csernobil
környékéhez hasonló látvány fogadja
az utóbbi idõben idelátogatókat.

– Valóban. Az elmúlt télen szinte
sarkutazói ruhában lehetett csak létez-
ni az épületben.

– Igen, a helyzet tarthatatlanná vált.
Itt kell megjegyeznem, hogy a Budake-
szi út 91. alatti épületet, melyben az In-
formációs Központ is helyet kapott, az-
zal a céllal tervezték, hogy a Könyvtár-
ral együtt az OEE is ideköltözik. A veze-
tés akkor a maradás mellett döntött.
Nem nyitnék vitát a döntés helyességé-
rõl, mert ahogy mondani szokás, „csata
után okos a magyar”. Akkor olyan lehe-
tõség adódott, hogy a csillagvölgyi in-
gatlan eladásából, a K-2- es forrásból,
és nem utolsó sorban a Pilisi Parkerdõ
önrészébõl épült, azzal a céllal, hogy
helyt ad az OEE-nek és ahogy Káldy Jó-
zsef akkori elnökünk fogalmazott, utol-
só elõtti helyet a Könyvtárunknak. 

– Ez alatt a jogtalanul elvett székhá-
zunkba való végleges költözésre gondolt. 

– Minden bizonnyal. Mert soha nem
szabad lelkünk mélyén elfelejteni, hogy
milyen körülmények között kobozták
el tõlünk az ötvenes évek elején. Amíg
élünk, soha nem szabad lemondani an-
nak visszaszerzésérõl, de most egyelõre
nem alkalmas az idõ erre. Tévút olyan
illúziók kergetése, mint amit egyik tag-
társunk vetett fel, hogy: „szerezzük visz-

sza és számlázzuk ki a fél évszázados
bérleti díjat”, vagy „pereljünk külföl-
dön”…, és ehhez hasonló – nyilván az el-
keseredés szülte – javaslatok. No, így
nem fog menni. Két lábbal kell a földön
állni, és olyan megoldást javasolni az
ügyben döntést hozóknak, hogy mivel
törvénytelenül vették el annak idején,
adják meg a lehetõséget, hogy vissza-
költözhessünk, mondjuk ágazatunk ha-
tóságainak, civil szervezeteknek is he-
lyiséget biztosítva. Úgy látom, ez járha-
tó út lenne, de most még nincs itt ennek
az ideje. Folynak a háttértárgyalások.

De addig is megoldást kellett talál-
nunk, és pillanatnyilag a Budakeszi út a
legkézenfekvõbb. 

– Számíthatunk a MTESZ székház
értékesítése esetén némi bevételre?

– Szeretném eloszlatni azokat a szó-
beszédeket, miszerint valós tulajdoni
részünk lenne a székházban. Az alapító
okirat szerinti eszmei részünk három
százalék. Ha feltételezzük, hogy értéke-
sítik az épületet, akkor is elõször a több
százmilliós közüzemi tartozást kell kifi-
zetni. Nyilvánvaló, ha rákerül a sor,
ügyvédi megbízottal kell érvényesíte-
nünk az esetleges jussunkat. Megjegy-
zem, ezeket az épületeket olyan felté-
tellel kaptuk meg, hogy értékesítés ese-
tén csak hasonló célra lehet fordítani a
kinek-kinek járó összeget. Tehát nem
lehet felosztani, hanem irodavásárlásra
kell fordítani. Vagyis valamiféle meg-
váltó összegre innen sem számíthatunk.
Új helyünkön, bármilyen rendezvény
elõtt vagy után, lehetõség nyílik könyv-
tárunk megtekintésére, ahol egyesüle-
tünk és szakmánk dicsõ történetével
gazdagodhat a látogató. 

– Térjünk át a nagyszerûen sikerült
parlamenti nap hozadékára. Az erdõ,

mint ahogy a köztársasági elnök úr
ígérte, bekerült az alaptörvénybe. Mit
jelenthet ez nekünk?

– Te mondtad, hogy jól sikerült, és
ezt én is így érzem, hiszen akkor szám-
talan, a teremben helyet foglalt törvény-
hozó szembesült az erdészek – az ülés-
termet zsúfolásig megtöltõ – sokaságá-
val. Mint ahogy Schmitt Pál elnök jólesõ
meglepetéssel konstatálta a sok civil
egyenruhás jelenlétét, akik élénk ér-
deklõdéssel hallgatták a fajsúlyos elõ-
adók mondanivalóját. Mert ne felejtsük,
akkor fontos törvényhatározat hozatala
elõtt voltunk. Mindenesetre ki kell
használnunk azt a biztatást, amit az elõ-
adóktól kaptunk. 

– Az új elnökség egy éve mûködik…
– Igen, és ezalatt – úgy érzem – nagy

horderejû dolgok történtek. Ilyen az
elõbb említett parlamenti nyílt nap,
melynek következményeként az erdõ
bekerült az alkotmányba, új helyre ke-
rült az egyesület. Kiírtuk a fõtitkári pá-
lyázatot…, vagyis, ha nem is nagy csin-
nadrattával, de dolgozik az új elnökség.

Az év második felében át kell tekin-
tenünk és megújítanunk az egyesület
alapszabályát, a választási szabályzatot,
a kitüntetési szabályzatot. Egyszóval
korszerûsíteni kell több mindent, mert
meglehetõsen bonyolult eljárás elõzi
meg – mondjuk – az emlékérmek oda-
ítélését. Ezeket a változtatásra szánt sza-
bályzatokat kellõ higgadtsággal, részle-
tesen meg kell tárgyalnunk, és a lehetõ
legjobb döntést hoznunk. Vagy itt van
az elnökség megválasztásának jelenlegi
rendszere, mely szerint külön-külön vá-
lasztunk tisztségviselõket, ahelyett,
hogy a potenciális elnökjelöltek terjesz-
tenék elõ a maguk választotta munka-
társakat, tehát csapatokra lehetne sza-
vazni.

De visszatérve a jelenbe, az egyesü-
letnek kezd súlya lenni, hiszen egyre
több döntés elõtt kérdezik meg a véle-
ményünket, amit figyelembe is vesz a
politika.

– A parlamenti nyílt napon Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes hétszáz
erdész elõtt felkérte az Országos Erdé-
szeti Egyesület elnökét, hogy egy szakér-
tõi bizottsággal konzultálva terjesszen
elõ konszenzusos javaslatot az erdé-
szet, a természetvédelem és a vadászat
stratégiai kérdéseivel kapcsolatban.

– A felkérés után hallatlan energiával
kezdett dolgozni a bizottság, és beval-
lom õszintén, magam sem gondoltam

Interjú Zambó Péter elnökünkkel
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volna, hogy amikor a sok érintett – ma-
gánerdõ-tulajdonosok, zöld szervezetek,
a minisztérium, az oktatás, a vadászat
prominens képviselõi – elmondja észre-
vételeit az anyag összeállításával kap-
csolatban, micsoda héroszi feladat ezt

olyan tömören megjeleníteni, hogy azt a
bizottság valamennyi érintettje jóvá-
hagyja és az illetékesek is hatékonyan
átláthassák. Most tartunk az anyag tömö-
rítésénél, és csak reménykedem, hogy
ezt minden résztvevõ elfogadja majd.

– Sikerült megtartanunk legfonto-
sabb bástyáinkat?

– Ahogy mondani szokták, a puding
próbája az evés, jelen esetben ez az ál-
lásfoglalás aláírása lesz.

Pápai Gábor

A társadalom a Föld Napjára min-
den évben kiemelt évfordulóként
tekint. Ilyenkor legalább egy napig
igyekszünk környezettudatosabban
viselkedni, óvni a természetet. Az
Országos Erdészeti Egyesület ezú-
ton emlékezik meg az év másik 364
teljesen átlagos napjáról, amikor a
természet, az erdõ szolgálja a mi ér-
dekeinket.

Az Erdõk Évében Magyarorszá-
gon szerencsére nem az erdõirtásra
kell felhívni a figyelmet, hiszen ha-
zánk erdõterülete folyamatosan nö-
vekszik, minõsége javul. Több mint
2 millió hektár erdõnk megtartása
azonban a társadalom minden tag-
jának közös felelõssége.

Az erdõgazdálkodás magában foglalja
az erdei életközösség gondozását, a fa-
anyagfelhasználás koordinálását, a köz-
jóléti feladatok ellátását, valamint az er-
dõkhöz kapcsolódó sok egyéb terület fel-
ügyeletét, mint pl. az oktatási feladato-
kat, víz- vagy éppen a vadgazdálkodást.

A legnagyobb természeti értéket, va-
lamint megújuló nyersanyag- és ener-
giaforrást egyaránt jelentõ erdõk fenn-
tartásáért azonban nemcsak az erdé-
szek felelõsek, hanem a társadalom
minden tagja.

„Az erdõgazdálkodás maga a
vidékfejlesztés”

Az EU Vidékfejlesztési Programja kere-
tében 2007–2013 között a fenntartható
erdõgazdálkodás támogatása is kiemelt
cél, így ennek érdekében a tagországok
több mint 120 000 támogatott tevékeny-
séget végeznek annak érdekében, hogy
növeljék az erdõk védelmi, közjóléti és
gazdasági szolgáltatásait a társadalom
részére.

Hazánkban a fenntartható erdõgaz-
dálkodás kiemelten hozzájárul a vidéki
munkalehetõségek megtartásához, a vi-
dék megtartó erejének növeléséhez. Er-
dõtelepítési programok beindításával a

leginkább hátrányos helyzetû térségek-
ben már a közeljövõben jelentõsen javí-
tani lehet a vidéki foglalkoztatási hely-
zetet.

Az erdészetek, erdõgazdálkodók az
egész országot behálózó, a legkisebb
településen is jelen lévõ, képzett embe-
rekbõl álló szakmai hálózattal rendel-
keznek, amely nagyszabású vidékfej-
lesztési programok koordinálására is al-
kalmas.

2011-ben a közmunkaprogramok ré-
vén az állami erdõgazdálkodók eddig
már több mint 2200, a magánerdõ-gaz-
dálkodók mintegy 800 tartósan munka-
nélküli vagy egyéb módon hátrányos
helyzetû embernek biztosítanak munkát.

„Használj tiszta forrásból szár-
mazó hazai faanyagot!”

A tiszta forrásból, számla alapján meg-
vásárolt faanyag közvetlen védelmet je-
lent a hazai erdõknek, és nagyban nö-
veli az állampolgárok környezettudatos
magatartását.

„Óvd az erdõt, vidd haza a
szemetedet!”

Az erdõk természeti értékeinek fenn-
maradása a társadalom egészének fele-
lõs viselkedésén, hozzáállásán múlik. A
sûrûn lakott Kárpát-medencében az er-
dõk élete, természeti állapota nem füg-
getleníthetõ az emberi civilizáció káros
hatásaitól. Ezek közül legnagyobb prob-
léma az erdõkben megjelenõ lakossági
hulladék. Kirándulás során vidd haza a
szemetedet, így hozzájárulsz az egész-
séges erdõk fennmaradásához! Ne menj
el szótlanul mások környezetromboló
viselkedése mellett, a már meglévõ ille-
gális szemétlerakatokról pedig értesítsd
az erdészetet és a hatóságokat!

„A fa nemzeti vagyon”
Az erdõk biztosítják a fát, amely az
egyik legfontosabb környezetbarát meg-
újuló nyersanyag és energiaforrás. Az
erdei biomassza megbízható és hosszú

távon rendelkezésre álló alapanyagul
szolgál az épületekhez, bútorokhoz, a
papír és számos további termék elõállí-
tásához, valamint energiatermeléshez.
Ily módon faállományunk olyan va-
gyon, mely nemcsak az ökológiai kör-
forgásnak része, hanem a magyar nem-
zetgazdaságban is fontos erõforrás, a
nemzeti jövedelem egy részének alapja.

Az erdõkhöz, erdõgazdálkodáshoz
és fafelhasználáshoz kapcsolható a ha-
zai üvegházhatású gázkibocsátás (kb.
80 millió tonna szén-dioxid) 13-15 szá-
zalékának megkötése.

A faanyag hasznosításának növelése
hozzájárul a klímaváltozás hatásainak
mérsékléséhez. Magyarország egyre nö-
vekvõ favagyonnal rendelkezik, hiszen
az évente születõ, közel 13 millió köb-
méter faanyag mellett csak mintegy 7
millió köbmétert termelnek ki az erdõ-
gazdálkodók, így az ország erdeinek fa-
készlete évrõl évre jelentõsen gyarap-
szik. Tovább növelheti a favagyont a
Nemzeti Erdõprogram hosszú távú célki-
tûzésének megvalósulása, ami 35-50 év
alatt további 686 000 hektár erdõ telepí-
tésével tervezi elérni az ország optimális-
nak tartott 27 százalékos erdõsültségét.
A fa mint nemzeti vagyon biztos alapot
nyújt az EU energia- és klímapolitikája
alapján megfogalmazott azon célkitûzés
megvalósításához, hogy 2020-ig Magyar-
országon az energiatermelésen belül
14,65%-ra emelkedjen a megújuló ener-
giák használatának részaránya.

(Szerkesztett változat)
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