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Az Erdészeti Lapok 2007. májusi száma
181. oldalán korrekt tömörítés található
a küldöttközgyûlésrõl közölt jegyzõ-
könyv részeként hozzászólásomról. Te-
kintettel azonban a téma aktualitására
és súlyára, szükségesnek gondolom
hozzászólásom teljes terjedelemben
történõ közlését.

Az OEE 2006. decemberi ünnepi kül-
döttközgyûlésén már jeleztem, hogy
olyan, aggodalomra is okot adó jelensé-
gek körvonalazódnak szakmánkban,
amelyekre szeretném a figyelmet felhív-
ni. Amirõl szólni kívánok, az elsõsor-
ban a jövõ nemzedékeinek jelenthet
gondot, ezért elsõsorban hozzájuk in-
tézném szavaimat. Hivatkoznom szük-
séges az Erdészeti Lapok 2007. áprilisi
számának 146. oldalán megtalálható
„Forestpress” bekeretezett híradásra, to-
vábbá az OEE elnöke és fõtitkára által
jegyzett 2007. április 20-i keltezésû le-
vélre, amely a világhálón is olvasható.

Szeretném itt ismertetni az eltelt, vala-
mivel több mint 2 év egyes folyamatait és
azok összehasonlító arányszámait. A köz-
igazgatási, kormányzati struktúrában az
erdészeti ágazat az FVM-ben 2 éve még
önálló fõosztályként mûködött, jelenleg
pedig egy vegyes profilú (agrárkutatás és
biotechnológia; agrár-vízgazdálkodás,
vadászat és halászat; valamint az erdé-
szet) fõosztály egyik osztálya. A hatályos
szabályok szerint kiadmányozási, kezde-
ményezõi és munkáltatói jogosítványa fõ-
osztályi szintû miniszteriális szervezeti
egység vezetõjének van. Nincsen arra
munkajogi, vagy intézményes garancia,
hogy egy nagy profilú fõosztályt okl. er-
dõmérnök vezessen. Ez ettõl kezdve ve-
zetõi gesztus alapján képzelhetõ el. Meg-
jegyzendõ még, hogy a létszám az egyko-
ri Erdészeti Fõosztályon 25 fõrõl indult,
míg jelenleg a vegyes profilú fõosztályon
7 fõ foglalkozik munkaideje 100%-ában
az erdészet ügyeivel egy osztályon, mi-
közben a minisztérium összlétszáma, ez-
zel párhuzamosan 900 valahány fõrõl 400
valahány fõre csökkent. Mindez abból a
nézõpontból sem elhanyagolható, hogy
még jelenleg is 16 fõosztályi szintû szer-
vezeti egység mûködik a tárcánál, miköz-
ben a termõföld-felület 1/4-én meglévõ
erdõk ügyeire – munkaidejük 100%-ában
– pedig egy osztály.

Ugyancsak figyelemre méltó az erdé-
szeti ágazat közigazgatási háttérintéz-
ményeinek (annak regionális igazgató-
ságainak, valamint központjának) be-
integrálódása – több más szakágazati
háttérintézménnyel együtt és egyidejû-
leg – az egységes Mezõgazdasági Szaki-
gazgatási Hivatal központi és megyei
szervezeteibe. Ez azt jelenti, hogy a ko-
rábbi Állami Erdészeti Szolgálat önálló
intézményi jogi személyisége meg-
szûnt, munkáltatói jogokat gyakorló el-
sõ számú vezetõk az új szervezeti egy-
ségekben nem okl. erdõmérnökök és
megnyílik annak lehetõsége, hogy er-
dészeti ügyet bármely köztisztviselõ in-
tézhessen. (Egyébként a valamivel
több, mint 2 évvel ezelõtti ÁESZ akkori
mintegy 560 fõs személyi állománya je-
lenleg mintegy 350 fõ.)

Mindezek sajnos megnyithatják a le-
hetõséget az erdészet „diszciplináris au-
tonómiája” jövõbeni megszûnése elõtt.
Ez az erdõmérnök- és az erdésztechni-
kus-képzés jövõbeni létjogosultságá-
nak megkérdõjelezhetõségét is jelent-
heti, amit sajnos a szakmán belül is han-
goztatnak néhányan, még az „Alma Ma-
ter” falai között is.

Természetesen én is itt élek, ebben a
közegben, ahol természetesen más
szakterületeken is végbemegy a miénk-
hez hasonló racionalizálási, leépítési és
integrációs folyamat, de ennek arányai
és sebessége azért az erdészeti ágazat-
ban negatív tendenciájú eltéréseket
mutatnak.

Hosszabb távú gondolkodást igény-
lõ szakmánkban az erdõmérnök arany-
oklevelét 50 évvel a végzése után vehe-
ti át, tehát a „felezési idõ” 25 év, azaz je-
lenleg (2007-25=1982) az 1982 elõtt
végzettek lassan kezdenek kifelé indul-
ni, s így a jövõ formálása az 1982 után
végzettekre hárul. Miért mondom ezt
így el? Azért, mert az Erdészeti Lapok
legutóbbi áprilisi számának 146. olda-
lán található bekeretezett cikkhez csa-
tolt csoportképen (ami egy, a XIX-XX.
századfordulós elemi iskolai tanévzáró
fotóra emlékeztet, hiszen a nebulók
nem a hagyományos érettségi tabló
mellképein találhatók) szereplõk közel
felének erdõmérnöki oklevelén az
1982-es évszám található. Nem gondo-

lom, hogy az államigazgatási közép-
csúcsvezetõk kiválasztási szempontja
egy évszám lehetne. A közeljövõben
majd kiderül, hogy pl. a Philip Morris
argentínai leányvállalata humánpoliti-
kai elveinek ez megfelel-é.

Egyébként valamivel több, mint 2 éve
nemzedékváltás is lezajlott az államigaz-
gatás ágazati minisztériumi szintjén, s
személy szerint azóta is „kövületnek” ér-
zem magamat – szeniornak még nem.

Holdampf Gyula
okl.erdõmérnök, küldött,

az OEE Budapesti FVM Helyi Cso-
port elnöke

(A szerkesztõ megjegyzése: A ki-
alakult szokásrend szerint a Lapok
mind az elnökségi üléseken, mind a
választmányi üléseken elhangzott hoz-
zászólások jegyzõkönyvben rögzített –
1-2 mondatos, tömörített – lényegét
szokta közölni. Ennek jórészt terjedel-
mi, és ebbõl adódóan pénzügyi oka
van. Most mégis eleget teszünk Hol-
dampf Gyula helyi-csoportelnök kérésé-
nek, tekintettel arra, hogy írásával rá-
világít a minisztériumban az elmúlt
évek folyamán lezajlott, ágazatunkat
érintõ degradálódási folyamatokra,
melyekrõl konkrét adatokat közöl. Ele-
get teszünk kérésének annak ellenére,
hogy írását korábban már megjelentet-
te az Erdõgazdaság és Faipar júliusi
számában is.

Az Erdészeti Lapok elõfizetõi min-
den bizonnyal érdeklõdéssel olvasnák
a szerzõtõl azt az összefoglalót is, mely-
ben feltárná, hogy a minisztériumban
töltött hosszú évtizedei alatt miért kö-
vetkezett be az említett leépülési folya-
mat, hiszen annak nemcsak tanúja,
hanem szereplõje is volt.)
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