A Budapesti HM-csoport története
A Csoport alakulására és mûködésére
vonatkozóan nincsenek pontos adataink, mivel az Erdõgazdaság többszöri
költözése miatt a régi dokumentumok
már nem lelhetõk fel, a régi tagok már
többnyire nem élnek.
A Csoport valamikor a hatvanas évek
végén alakult, az Erdõgazdaság 1966. évi
létrejöttét követõen. Tagjai a Magyar Néphadsereg Budapesti Erdõ-, Mezõ- és Vadgazdaságának dolgozói, valamint a Honvédelmi Minisztérium erdészvégzettségû
alkalmazottai közül kerültek ki, késõbb
más szakmai szervezeteknél dolgozó erdészek is csatlakoztak a Csoporthoz (erdõfelügyelõség, ERTI stb.). A Csoport létszáma az utóbbi 15-20 évben 25 és 54 között ingadozott. A korábbi idõszakban – a
Kaszói Erdõgazdaság kiválását (1984.)
megelõzõen – magasabb is volt.
A Csoport elnökei:
1972-1980. Kerekes Géza igazgató
1980-1990. Kotány György fõmérnök, késõbb igazgató
1990-1994. Balsay László fõmérnök,
késõbb megbízott igazgató, majd vezérigazgató-helyettes
1994-1998. Lukács Sándor elnök-vezérigazgató
1998- Keresztes György vezérigazgató-helyettes
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A Csoport gazdasági felelõsei:
1972-1994.
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A Csoport tagjainak országos egyesületi megbízatásai:
Ványai Sándor vezetõségi tag
Solymosi József szerkesztõbizottsági
tag
Palatitz Ferenc
több, mint
20 éven keresztül küldött
A Csoport megalapította 2008-ban a
Csoport Tiszteletbeli tagja címet. Az elsõ tiszteletbeli taggá a Csoport egyhangúlag dr. Koltay Andrást választotta
meg hosszú csoporttagsága és éveken
keresztül tartó önzetlen segítségéért.

Tiszteletbeli tagok és a megválasztás
éve:
2008. Dr. Koltay András
2009. Dr. Csóka György
A Csoport és tagjai – a lehetõségeikhez mérten – rész vettek az Egyesület
munkájában, rendezvényein, néhány
tanulmányútján és a saját szervezésû
szakmai megmozdulásokon. A Csoport
küldöttsége többnyire részt vett a vándorgyûléseken 1972. óta bizonyosan,
valószínûleg mindegyiken. Sok szakosztály-rendezvényen vettek részt a tagok az évek során. 2009-ben a Csoport
tagjai a következõ szakosztályokban
képviseltetik magukat:
Erdészeti Fakereskedelmi Szakosztály
Erdõhasználati Szakosztály
Erdõmûvelési Szakosztály
Erdõvédelmi Szakosztály
Közgazdasági Szakosztály
Vadgazdálkodási Szakosztály
Informatikai Szakosztály
Közönségkapcsolati Szakosztály
Erdészeti Erdei Iskolák Szakosztálya
A Csoport évente két-három önálló
rendezvényt, csoportgyûlést tart, a részvétel általában 20-35 fõ közötti (az elõadókkal együtt). Az utóbbi 5-6 évben általában e gyûlések egyikén az Egyesület
és a Csoport belsõ ügyei (választások, díjazási javaslatok, éves program, beszámolók) jelentik a programot, a másik kettõ valamelyik erdészetnél, szakmai tartalommal kerül megrendezésre. Itt a program egy (gyakran aktuális) szakmai problémakör (például: gyapjaspille-gradáció, új jogszabályok, természetvédelem,
szálalás, stb.) köré szervezõdik, egy-két
külsõ elõadó (például dr. Csóka György,
Sódor Márton, Csépányi Péter, Varga Béla, dr. Koltay András, dr. Takács László)
meghívásával és félnapos erdei programmal. A csoportgyûléseken évente történik a külföldet járt kollégáink utazásáról
szóló útibeszámolóinak vetítettképes
elõadása is. A csoportgyûléseken állandó
meghívottak:
a Csoport tagjai,
az Erdõgazdaság dolgozói,
a régióképviselõ,
a tiszteletbeli tagok,
az erdõfelügyelõink.
Süttõn az új erdõtörvényrõl Vaspöri
Ferenc (MgSzH Veszprém) és Dobos
Antal (DINPI) adott elõ.
2008-ban Az Erdõgazdaság csapata
(két fõ: egy versenyzõ és egy edzõ-menedzser) részt vett az OEE által szerve-
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zett erdészversenyen, közepes eredményt elérve.
A Csoport gyakran fogadja az OEE
más csoportjainak küldöttségét. Több alkalommal volt nálunk a szombathelyi
csoport küldöttsége, valamint jártak nálunk a somogyi, a gyulaji, a bakonyi, a
gyõri, a gödöllõi csoport képviselõi, a Közönségkapcsolati és a Megújuló Energia
Szakosztálya.
Jelenleg érvényes meghívása van az
Erdészeti Fakereskedelmi Szakosztálynak és a Budapesti ÁESZ-Csoportnak
(egyesületi keretek között) az Erdõgazdasághoz.
A Csoport tagjai az utóbbi években
több alkalommal vettek részt (8-25 fõs létszámmal) másik csoportok meghívására
másik erdõgazdaságok területén (Szombathely, Gyõr, Hõgyész, Monostorapáti) a
szakmai eredmények megismerésére.
Egy alkalommal az OEE Közép-Magyarországi Régiójának ülése az Erdõgazdaság süttõi vadászházában került
megrendezésre.
A Csoport tagjai néhány alkalommal részesültek egyesületi elismerésben:
Kaán Károly-díj: Emmer Bernát
nyugdíjas (1988.)
Balsay László nyugdíjas (1996.)
Józsa László nyugdíjas (2008.)
Elismerõ oklevél: Pálhalmi János (1982.)
Solymosi József (2003.)
2000-ben a millennium tiszteletére, a
Madarak és fák napja alkalmából a HM
Budapesti Erdõgazdaság Zrt. területén,
a bujáki Sasbércen (az azóta felújított
kilátó tövében) avatta az FVM EH, a
KÖM TVH, az OEE – Káldy József és Török Henrik képviseletével – azt a márvány emléktáblát, amely a szakma (erdészet-vadászat-természetvédelem)
összetartozását, összefogását demonstrálja. A kis ünnepség fényét az Erdõgazdaság képviseletén túl a helyi önkormányzat képviselõinek jelenléte és
az iskolások ünnepi mûsora is emelte.
A Csoport mûködése a HM Budapesti
Erdõgazdaság Zrt. által foglalkoztatott tagok – fõleg a kerületvezetõk – számára
rendkívül fontos, mert csak így tudják a
kapcsolatot tartani az erdészeten kívüli
kollégákkal és így van lehetõségük – az
Erdészeti Lapok olvasásán kívül – a szakma változásait követni, új szakmai ismereteket szerezni, új nézõpontokat, szemléletmódokat megismerni.
Pálhalmi János
Keresztes György
73

