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Dr. Baja Ferenc államtitkárrtól, infor-
matikai kormánybiztostól vehették át az
Erdészeti Lapok digitális archívuma
projekt képviselõi a Magyar Tartalom-
ipari Szolgáltatók Szövetsége e-Feszti-
vál multimédiás versenyén nyert díjat.
2009. november 10-én a Magyar T-Com
budapesti székházában rendezett díj-
kiosztó gálán az Országos Erdészeti
Egyesület, az Erdészeti Lapok szerkesz-
tõbizottsága és a projektet megvalósí-
tók, támogatók nevében – FVM, Ipoly
Erdõ Zrt., Stihl Kft. – megjelent Ormos
Balázs (OEE fõtitkár) és Nagy László
(Ipoly Erdõ Zrt.) vették át az erdeszeti-
lapok.hu ágazati honlap kimunkálásért
és az ebbe is integrált Erdészeti Lapok
digitális archívuma megvalósításáért já-
ró „Díjnyertes digitális multimédia al-
kalmazás 2009” kitüntetõ címet és az e-
Kultúra/e-Oktatás/Magyar Kulturális
Örökség digitalizálása összevont ver-
seny kategóriában elért harmadik he-
lyezést igazoló okiratot. A díjkiosztón
Pápai Gábor, az Erdészeti Lapok fõ-
szerkesztõje és Lackó Zsolt webprogra-
mozó, az Erdészeti Lapok honlapfej-
lesztõje is megjelent, képviselve egy-
ben Lengyel Lászlót (Ipoly Erdõ Zrt.) az
Erdészeti Lapok honlapszerkesztõjét is.
A zsûri elnöke a méltatásban külön
örömtelien kiemelte, hogy egy olyan
ágazat, szakma jelent meg a magyar és
ezzel egyben az európai webfejleszté-
sek rendkívül dinamikusan fejlõdõ ipa-
rágában, melynek kapcsán nem feltét-
lenül a programozás vagy az informati-
ka jut eszébe az átlag magyar állampol-
gárnak. Ez a megjelenés egyben kapu a
társadalom széles, eddig el nem érhetõ
célcsoportjai felé is. Az erdészek, erdõ-
mérnökök e projektje a maga 120 000
oldalnyi szakmai tartalmával egyedülál-
ló értéket tett bárki által elérhetõ köz-
kinccsé. S egyben létrehozta a magyar
web legnagyobb és leggazdagabb, sza-
badszavas keresõrendszerrel ellátott te-
matikus tartalmát. A méltán megnyert
díj az egyesület munkájának elismeré-
sén túl egyben az egész ágazat összefo-
gásának díja is – az Ipoly Erdõ Zrt. ve-
zetésétõl kezdve a Földmûvelésügyi
Minisztérium szakigazgatásán át az ága-
zathoz szorosan kapcsolódó magáncé-
gekig – akik az értékmentésen, az érté-
kátadáson túl felismerték, mekkora er-
dészeti kommunikációs potenciál rejtõ-
zik abban, ha 150 évre visszanyúló
szakmai örökségünk kulturális örök-
séggé válhat az internet segítségével.

Olyan honlapok elõztek meg ben-
nünket, mint a Magyar Csillagászati
Egyesület hírportálja és az Örkény Ist-

ván honlap. Így elõttünk a végtelen és
az örökkévalóság…
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