1930-1938.A RÉGMÚLT
Felvetôdikazigény
A hazai turistaság történetében kezdettôl fogva létezett a
szándék,“...az erdôk csendjétés szépségétnemcsakélvezni,
de azokat megvédeni is törekedjünk.”, olvasható az 1930banmegjelent“MagyarTuristaÉlet” címûlapban.
Az ezzel kapcsolatos elsô hivatalos lépés az erdôkrôl és a
természetvédelemrôl szóló 1935. IV. törvénycikk utólag kiharcolt záradéka, a 312. paragrafus, az úgynevezett turistaszakasz. Ez elrendeli, hogy “...az erdôterületekena turisták
által használt útvonalakattörzskönyvezni kell, s azokatcsak
a Földmûvelésügyi Minisztériumközbejöttével, elôzetesfélévesfelmondással lehet esetlegelzárni.” Ugyanenneka szakasznaka záradékaa következôképpenhangzik:
“A földmûvelésügyi miniszter, a belügyminiszterrel egyetértve,az érdekelttulajdonosokés szervezetekmeghallgatása
után rendelettel állapítja meg , hogy a turistaságszervezete
és annakközegei mennyibenmûködhetnekközre a jelen paragrafusbanmegjelölt helyekenés utakona rendfenntartásában.”
Ennek megvalósításáratörténtekkisebbkísérletek. A Túravezetôk Testülete1937. október18-i ülésénmegvitattaa turistabiztosi ésturistaôrségiintézménylétrehozását.
1938-ban, a fent említett Magyar Turista Élet c. lap szeptemberi számakét ízben is utalt a turistaôrségszükségességéreés javaslatottett feladatkörénekkialakítására. Hiszen utalvaegy másik cikkre - “A turisták fegyelmezésérecsak a
turistákalkalmasak,a kiránduláscíménûzött visszaéléseket,
az egyesek közveszélyes kihágásait, csendôrök, rendôrök
egyedülsohasemfogják tudni megakadályozni, márcsaklétszámukcsekélységemiattsem...”
Mindezek az ôszinteés lelkes kezdeményezésekeredménytelenekmaradtak.Eredménytelenekmaradtak,mertnemvolt
visszhangjuk. A turistatársadalom szokott önzetlenségével
felajánlotta, de a másik fél, az erdôtulajdonosok társadalma
nemigényelte. Enélkül pedig ez a szép elképzelésnemválhatottgyakorlattá.
Pedig a szükségességétaz akkori turisták épp olyan komolyanérezték,mintmi ma.

1962.A KEZDET
Megalakula
TársadalmiErdeiSzolgálat
1961. szeptemberében,az akkori nevén Ságvári turistaházbantartottákazt a nevezeteserdész-vadász-turistatalálkozót,
mely mérföldkônek számít a társadalmi természetvédelemben. A meleg hangulatú baráti összejövetelen hangzott el
ugyanis a Pilisi Erdôgazdaságakkori igazgatójának,Végvári
Jenônek emlékezetesfelhívása: Vegyenekrészt a természetbarátok is az erdôk védelmében. Ezen javaslatot Köveskuti
György, a Budai Erdészeterdômérnökeformáltakonkrétkéréssé. A kérelema Budapesti Vörös Meteor SK TermészetbarátSzakosztályáhozérkezett,ahol PápaMiklós dr. vállalta
a megszervezését.
És 1962.július 2-ánreggel,Spirk Tibor aranyjelvényestúravezetôvelaz élenfelsorakozottaz elsôjárôr a Budai Erdészet
udvarán. Tagjai voltak: Spirk Tibor, Kahatek Mihályné,
László István,Polonkai Lajosné,Spirk TibornéésSzölgyémi
Tamás.
Ezzel útjáraindult a Társadalmi Erdei szolgálat(TESz). Tevékenységeazonbancsak az erdôkreterjedt ki. Szakmai fôhatósága a MÉM Erdészeti és Faipari Hivatala lett. Ez
késôbbösszeférhetetlenségetszült a hivatal erdôgazdálkodási terveiés a természetvédelemközött.
A budapesti akcióbagyorsanés eredményesenbekapcsolódotta Fejér megyeiVörös Meteor, Varró Gusztávirányításával, 1963. május 19-én megtartották az elsô szolgálatot.
1965-ben tovább bôvült a résztvevôk száma. Idôközben
megalakult Magyarszéki Béla vezetésével a TESz Országos
Intézôbizottsága,mely átvettea mozgalomországosirányítását.
Ezidôtájt a magyar turista mozgalmat egyedül a Magyar
TermészetbarátSzövetségképviselte. Szervezettségelehetôvé tette a turistaság összefogását a természetvédelemterén
is. A tagok- szolgálatukideje alatt- büntetôjogi védelemben
részesültek.
1980-ban igény merült fel további sportágakbanis a természetvédelemre.Így jött létre a TESz-en belül a vízi szakág,
furcsa módon továbbrais “Erdei Szolgálat” felirattal a karszalagon. Még ugyanebbenaz évben a tájfutó versenybírók
is csatlakoztaka szolgálathoz.

1991.A VÁLTOZÁS ÉVE
Létrejöna
TermészetvédelmiSzolgálat
Az idôk változásakedvezôiránybabefolyásoltaa turistaság
természetvédelmi tevékenységét.A már említett összeférhetetlenség a fagazdálkodók és a természetvédôk között, az
1990-es minisztériumi átszervezésekután megszûnt. A Magyar TermészetbarátSzövetségTársadalmi Erdei Szolgálata
új névenés új fôhatóságégiszealatt alakult újjá. Kibôvült a
hatáskör is. Az eddigi, csak az erdôk területére vonatkozó
védelmi feladatok kiteljesedtekvalamennyi - az MTSz által
képviselt - szabadidô sportágrais. A mozgalomneve ebbôl
adódóan sem volt tartható tovább. Az új név Természetvédelmi Szolgálat lett, megtartva a régi rövidítést (TESz). A
fôhatóságis változott, a szolgálat átkerült az Országos Természetvédelmi Hivatal szakmai irányítása alá. Sajnos a tagok büntetôjogi védelmeezzel egyidôbenmegszûnt,ami azóta is fájó pontja a TESz-tagoknak, hiszen sok esetbenéletveszélyes fenyegetések között próbálják a természet védelmétellátni.

1996.ÁLLAMPOLGÁRI JOG
LETT A TERMÉSZETVÉDELEM
Az elmúlt fél évtizedben- az egyesülési törvényhatálybalépésével - egyre több, a természetvédelemmel foglalkozó
szervezet alakult. Így lassan össztársadalmi méretûvé duzzadta mozgalom.Azonban,- több,mintnegyvenezrestagságát és 35 évestermészetvédelmimúltjáttekintve- a Magyar
Természetbarát Szövetség továbbra is megtartotta vezetô
szerepét.Az új igény túlnôtteaz MTSz szervezeti kereteités
önálló - az ország valamennyi természetvédô szervezetét
összefogó- társadalmi szövetségkeretei kezdtek kirajzolódni.
Mára mártörvénybeiktatottállampolgári joggánôtt a társadalmi természetvédelem.Az 1996. évi LIII. törvény 64-66.
paragrafusai rendelkeznek az állampolgárok részvételérôl a
természetvédelemben.

PolgáriTermészetôrség
Ez a hatalmaselôrelépésmagávalhoztaa társadalmi természetvédelemjogi szabályozásánakszükségességétis, hiszen
az országosméretûvévált mozgalom- továbbrais az MTSz
vezetôszerepével - több ezer fôs “tartalékoshadsereget”alkot a hivatásosállami természetvédelmiôrszolgálatszámára,
annakmunkájánaksegítésére,kis létszámúállományánakkiegészítésére.Ezt a feladatotcsak jól képzetttársadalmi szolgálatosokvégezhetik.
A polgári természetvédelmiôrszolgálattagjai a természetvédelmi igazgatóságok vagy az önkormányzati ôrszolgálatok
munkáját segítik. Velük szembena törvény emeltebbkövetelményeketír elô.
Polgári természetôr legalább középfokú szakirányú végzettséggel,vagylegalábbközépfokúvégzettséggeléssikeres
polgári természetôri vizsgával rendelkezzen, amely természetvédelmiés jogi ismeretekbôláll. Aki a rendelethatálybalépésekor az MTSz Természetvédelmi Szolgálatának tagja
volt - kérelmére - mentesül az iskolai végzettségi feltétel
alól, de vizsgátkötelestenni. Sikeresvizsgátkövetôen- felvételi kérelmére- beosztást nyer lakóhelye szerint illetékes
természetvédelmi igazgatóság ôrszolgálatába. Itt sorszámozott igazolványt és az igazolvánnyal megegyezô sorszámú
jelvénytkap. Mûködési területétaz igazolványábais bevezetik.
A polgári természetôrök ôrzési feladatukat az igazgatóság
munkatársával közösen vagy három fôs önálló csoportban
hajtjákvégre.

