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Az erdészeti ágazat számára fontos,
hogy a kormányzati személyiségek
mellett a parlament képviselõi is tájéko-
zottak legyenek az erdészek szakmai
igényeirõl. Az elmúlt idõszakban a zöl-
dek küldöttségét fogadta Szili Katalin
házelnök asszony, ezért szükségét érez-
tük, hogy az erdészek szakmai vélemé-
nyével is megismerkedjen. E célból kér-
tünk személyes meghallgatást elnök
asszonytól, aki 2006. szeptember 5-én
készségesen fogadta az Országos Erdé-
szeti Egyesületet (OEE) képviselõ dr.
Pethõ József elnököt és Ormos Balázs
fõtitkárt és a Magán Erdõtulajdonosok
és Gazdálkodók Országos Szövetségé-
nek (MEGOSZ) elnökét Luzsi Józsefet
és fõtitkárát dr. Sárvári Jánost. A meg-
beszélésen részt vett a kabinetiroda
vezetõje és helyettese is.

Szili Katalin házelnök asszony a par-
lamenti dolgozószobája melletti tárgya-
lóban fogadta a küldöttséget. Luzsi Jó-
zsef, a MEGOSZ elnöke erdélyi fafara-
gást nyújtott át, mely a Magyar Köztár-
saság címerét ábrázolta, hátoldalán pe-
dig a találkozó emlékét örökítette meg
szövegesen. Dr. Pethõ József átadta
egyesületünk jelvényét, az Erdészeti La-
pok egy példányát és a 2003-ban a Par-
lament felsõházi üléstermében megren-
dezett erdészeti nyílt nap összefoglaló
kiadványát.

A házelnök asszony bevezetõként
elmondta, hogy a nemzeti értékek
megõrzése és a természet megóvása a
szívügye. A fenntartható fejlõdés szem-
pontjából is fontos számára az erdészet.
Véleménye szerint az erdészet gyökerei
mélyen ülnek, sokkal nagyobb nyilvá-
nosságra van szükség a megismerésé-
hez. Kezdeményezte, hogy a 2003. évi

parlamenti erdészeti nyílt nap után
2007-ben is kerüljön megrendezésre
egy hasonló rendezvény. Az erdõk te-
rületének bõvítése is kiemelt feladat. A
közeljövõben eléri hazánk a 2 milli-
omodik hektár erdõterületet. Ez az ese-
mény ünnepi rendezvényt érdemel,
melynek védnökségét vállalta és azon
személyesen venne részt. 

Az erdészek hangsúlyozták, hogy a
megjelent erdészeti civil szervezetek
tényleges, nagyszámú tagságot és tö-
megbázist maguk mögött tudó valós ci-
vil szervezetek, amelyek az erdõben élõ
és dolgozó emberek és családjaik érde-
keit képviselik. Továbbá elmondták,
hogy az állami erdõgazdálkodás egysé-
ge megõrzendõ, semmiféle szeletelés-
nek, privatizációnak nincs helye, hiszen
csak egy egységes államerdészet képes
az erdõ hármas funkciójának megvalósí-
tására. A védett erdõk kezelésének levá-
lasztása az állami erdõgazdálkodóktól ti-
los. A természetvédelemnek is megvan a
fontossága, de az erdõk kezelése az er-
dészet dolga. Az erdõgazdálkodás év-
százados szakmai múltja bizonyított. A

minõségi erdõgazdálkodás bizonyítéka
a sok ezer hektár ma védett erdõterület.
Akkor lesz megnyugtató megoldás a vi-
tás kérdésekben, ha a tárgyalóasztalnál a
megfelelõ tagsággal és tömegbázissal
rendelkezõ, nem különbözõ érdekcso-
portok által finanszírozott, hanem hiteles
civil szervezetek képviselik magukat. Ha
ez így lesz, akkor valószínûleg érdemi és
baráti beszélgetés alakul ki a két fél kö-
zött, hiszen könnyen belátható, hogy az
érdekeink közösek. Csupán meg kell
azokat tisztítani a szakmai túlzásoktól, az
egyéni érdekektõl és a túlzott politikai
befolyástól.

Az elnök asszony megjegyezte, hogy
az erdészek gazdálkodjanak, a termé-
szetvédelmi hatóságok pedig ha szük-
séges korlátozzanak és avatkozzanak
be a természetvédelem érdekében. Lát-
hatólag nem támogatta az állami erdõk
részleges vagy teljes privatizációjának
gondolatát sem.

Az erdészek kifejtették, hogy az erdé-
szet a vidékfejlesztés kiemelt területe,
sok ezer családnak biztosítanak megél-
hetést. Az ország termõterületének min-
den negyedik hektárja erdõ, ezért többet
érdemel. Az erdõgazdálkodás válság-
mentes ágazat. Ezt veszélyeztetni nem
szabad. Az Új Magyarország stratégiai
tervben az erdészet megfelelõ jogcíme-
ken legyen képviselve, mind például az
erdõ-környezetvédelmi kifizetések, az
erdészeti szaktanácsadás támogatása. Az
energiaerdõ nem erdészeti kérdés, az
ilyen ültetvényeket nem is tekintjük
erdõknek.

A házelnök asszony javasolta, hogy a
megoldatlan kérdések tisztázására a
jövõ év tavaszán kerüljön sor egy közös
ülésre a Parlament Mezõgazdasági,
Környezetvédelmi és Gazdasági Bizott-
ságai részvételével. 

A résztvevõk kölcsönösen hasznos-
nak tartották a mintegy harmincöt percen
át tartott megbeszélést és a folytatását
szorgalmazták. A megbeszélés végezté-
vel közös fotó készült a résztvevõkrõl. 

Az erdészek delegációja nevében
köszönjük, hogy a házelnök asszony
igazán baráti és kötetlen eszmecserén
adott lehetõséget az erdészeknek ága-
zatuk kiemelten fontos feladatainak
megismertetésére és különösen kö-
szönjük és várjuk a további együttmû-
ködést a kijelölt területeken.

Ormos Balázs és 
Dr. Sárvári János
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