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Az ünnepi közgyûlés nyitányaként fel-
csendültek a Himnusz hangjai, majd
Lomniczi Gergely, az OEE fõtitkára a kö-
vetkezõ szavakkal lépett a pulpitushoz:

„Tisztelettel köszöntöm az Országos
Erdészeti Egyesület 144. Vándorgyûlésé-
nek résztvevõit Tatabányán, a Jászai Ma-
ri Színházban. Lomniczi Gergely vagyok,
az Egyesület fõtitkára. A Vándorgyûlés
minden évben egyesületünk életének
legfontosabb programja. Idén 144. alka-
lommal gyûltünk össze, hogy egyesüle-
tünk alapértékei, a Szakértelem-Erkölcs-
Összetartozás jegyében szakmánkat és
kitüntetett kollégáinkat ünnepeljük. Ün-
nepi programunk kezdetén külön tiszte-
lettel köszöntöm az elnökségben helyet
foglalókat: Németh Lászlóné fejlesztési
miniszter asszonyt, Baranyay Lászlót, a
Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezéri-
gazgatóját, Schmidt Csabát, Tatabánya
megyei jogú város polgármesterét, Zam-
bó Pétert, az Országos Erdészeti Egyesü-
let elnökét, Dr. Kosztka Miklóst, az Egye-
sület Díj Bizottságának elnökét, Kocsis
Mihályt, a házigazda Vértesi Erdõ Zrt.
vezérigazgatóját. Külön köszöntöm a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium és a Magyar
Fejlesztési Bank megjelent képviselõit,
az erdészeti szakigazgatás, oktatás és ku-
tatás, valamint az állami és magán erdé-
szeti társaságok vezetõit, az erdészeti és
a faipari szektort képviselõ szervezete-
ket, Erdélybõl és a Felvidékrõl érkezett
tagjainkat és kollégáinkat, Egyesületünk
tagságát és valamennyi kedves vendé-
günket.

Ünnepi programunk megnyitása-
ként felkérem Zambó Pétert, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület elnökét,
beszédének megtartására.

„Tisztelt Vándorgyûlés, Kedves Ven-
dégeink, Tisztelt Külföldi és Magyar Er-
dészek, Házigazdák, Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm Önöket a Vértes lábai-
nál, Egyesületünk 144. vándorgyûlésén!

Köszönöm illusztris Vendégeinknek,
hogy a személyes részvételükkel tisztelték
meg a magyar erdészek rendezvényét!

A kitüntetetteknek, az Erdészverseny
díjazottjainak mindannyiunk nevében
gratulálok!  

Házigazdáink meghívása most olyan
vidékre hozott el bennünket, amely jól
példázza Hérakleitosz legismertebb
bölcsességét: „Semmi sem állandó,
csak a változás maga.”

Negyvenegy éve Tatán, a mûszaki
technológiára alapozott termelés vezér-

fonalával szervezett vándorgyûlést a jo-
gelõd Vértesi EFAG.

Azóta markánsan megváltoztak a
mûködésünkre ható igények. A társa-
dalmi és piaci környezet teljes egészé-
ben átalakult. 

A felgyorsult tempójú 21. század
minden korábbinál nagyobb kihívások
elé állítja az erdészetet.  

A mai rendezvényünk jelmondata ar-
ra világít rá, hogy szakmánk életben
maradásának feltétele a folyamatos meg-
újulás képessége. Egy bõ évszázaddal
korábban Selmecen, a közelmúltban
pedig ezen a vidéken adta fel a leckét
az erdészeknek az élet: Hogyan, merre
tovább a bányászat nélkül?

A tegnapi nap kiváló szakmai és kul-
turális programjai fényesen igazolták
házigazdáink sikereit ebben. Örömmel
láttuk, hogy megtalálták az erdészet ügyét
továbblendítõ új irányokat. 

A térségben meghatározó szereplõ-
ként segítik elõ a vidéki megélhetést és
a közcélúság szempontjait.

Tisztelettel gratulálunk Nekik!
Életben maradásunk másik fontos fel-

tétele a gazdálkodás fenntarthatósága. 
Az erdészek másokat évszázadokkal

megelõzve rakták le a megújuló erõfor-
rások tartamos hasznosításának alap-
jait, élenjáró példát mutattunk a környe-
zeti fenntarthatóság megvalósításában.

Éppen 300 éve jelent meg az elsõ át-
fogó erdészeti szakkönyv, melyben
Hans von Carlowitz a fahasználat és a
növedék közötti egyensúly elméletét
fektette le. Ezen a vidéken – ahol a fater-
mõ képesség az átlagostól messze elma-
rad – ennek különös jelentõsége van! 

Egyesületünk élete a szakma sorsától
el nem választható. A természeti, a társa-
dalmi és a gazdasági környezet változá-
saihoz egyaránt alkalmazkodnunk kell –
mégpedig úgy, hogy közben a gerin-
cünk mindvégig egyenes maradjon.

Idõrõl idõre meg kell újulnunk. Így
volt ez a múltban is: az elõbb megidé-
zett tatai vándorgyûlés hagyta jóvá az
Egyesület akkoriban felfrissített Alap-
szabályát. Így van ez ma is – Alapsza-
bályunk megújítása az elmúlt hónapok
kiemelt egyesületi feladata volt.

Nyilvános köszönetet mondok az
elõkészítõknek, akik az új dokumentu-
mot úgy tették a tavaszi Közgyûlés elé,
hogy az egyetlen megõrizhetõ értékét
sem veszítette el! 

Alapszabályunk iránymutatásai a
Szakértelem – Erkölcs – Összetartozás
hármas vezérelvére épülnek. Tartalmaz
minden fontos szempontot, amit ma az
életszerû mûködés igénye és a jogi kör-
nyezet az Egyesülettõl megkíván.

Programunk szerint, a többi szabályzat
megújításával is hamarosan elkészülünk!

Egy mozgalmas esztendõvel koráb-
ban, a Miskolci Egyetem auditóriumá-
ban állhattam a Tagság elõtt.

A környezetünk ma több szempont-
ból is optimizmust sugall: a sanyargató
aszályt ismét üdeség váltotta fel, és a
válsággal terhelt gazdaságban is mutat-
koznak a kilábalás elsõ jelei.

Bízhatunk abban, hogy az egyesüle-
ti szervezetben, a mûködésben és a
pénzügyekben megtett reformok lega-
lább középtávon megalapozzák az OEE
életképességét.

Hitem szerint modern, biztos alapo-
kon álló egyesületet építünk. Mindeh-
hez továbbra is nélkülözhetetlen az er-
dõgazdaságok szilárd partnersége és
az állami tulajdonos megerõsítõ támo-
gatása.

A taglétszámunk megközelíti a 3300
fõt. Sorainkban örvendetesen gyarap-
szik a fiatalok száma. 

Javuló külkapcsolataink hatása és a
Kárpát-medencei honfitársainkra irá-
nyuló odafigyelésünk egyaránt megmu-
tatkozik a határon túli tagság növeke-
désében. Az Erdélyi Helyi Csoport lét-
száma megduplázódott!

Örömmel jelentem, hogy újabb tag-
díjemelés nélkül, csökkenõ SZJA-támo-
gatás mellett is talpon maradhattunk.
Az idei terveink a tartalékok felélése
nélkül is megvalósíthatóak lesznek.

Eredményeink sorában, a teljesség
igénye nélkül említem a tagsági ked-
vezmények rendszerének bõvülését, az
Erdészeti Lapok és a honlapunk megú-
jítását, alapítványaink mûködõképessé-
gének javítását, az Egyesületet népsze-
rûsítõ kiadványainkat.

VÁNDORGYÛLÉS

Ünnepi közgyûlés Tatabányán

Az OEE 144. Vándorgyûlésének má-

sodik napján, 2013. július 13-án

került sor az Egyesületünk ünnepi

közgyûlésére, a Tatabányai Jászai

Mari Színházban. Az ünnepi prog-

ram kezdetén a Közgyûlésen meg-

jelent tagság és a meghívott ven-

dégek, fanfárok hangjai mellett,

felállva köszöntötték az Egyesület

hivatalos zászlainak bevonulását. 
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Kiemelt programjaink között szere-
pel a több tízezer látogatót vonzó Erdõk
Hete és a Muzsikál az erdõ rendezvény-
sorozat, az Év Fája program, az európai
erdõkrõl szóló tanulmányi verseny, a
Kaán Károly verseny és az Erdésznõk
Országos Találkozója.

Nemzetközi kapcsolatainkat elõre-
mozdítva, részt veszünk az Európai Er-
dészeti Hálózat munkájában és az Er-
délyi Mérnök Társaság programjain.
Kapcsolatot ápolunk a Vancouver-Sop-
ron Alumnival.

Régi adósságunkat törlesztjük a je-
lenkornak is példát adó erdész elõde-
ink Pantheonjának felállításával. 

Tagságunk mértékadó része
technikus. Az erdészgyakorlat
képviseletének különös hang-
súlyt adunk az Egyesület straté-
giájában. Ennek részeként, köz-
gyûlési szinten jelentettük ki a
Magyar Erdészeti, Vadászati és
Mûszaki Segédszemélyzet Orszá-
gos Egyesülete szellemi öröksé-
gének átvételét. 

Ez a történeti értékû lépés is jó
példája a szakmai összefogásban
elért eredményeinknek.

Az egykori MEVME jelmondata
szervesen illeszkedik az OEE alap-
vetései közé: „Istenfélelem, szeretet,
munka, erre tanít bennünket az erdõ
örök bölcselete”.

Tudjuk, az érdemi erdészmunka le-
téteményesei a kerületvezetõk, a szak-
irányítók.

Ennek kívántunk súlyt adni a dönté-
sünkkel, mely szerint az Év Erdésze
Versenyt évente megrendezzük, és a
verseny díjait a Vándorgyûlés nyilvá-
nossága elõtt adjuk át.

Az erdõgazdálkodást a vidékfejlesz-
tés részeként, a magyar vidék lehetsé-
ges kitörési pontjaként kezeljük.

Szélesebb körben is érzékelhetõ,
hogy újra képesek vagyunk az ágazat
képviseletét integrálni.

Sikerrel váltunk a szakmai szerveze-
tek összefogásának kovászává, a leg-
fontosabb közös célok érdekében.

Egyetértést, közös fellépést értünk el
olyan jelentõségû ügyekben is, mint
például az Erdõtörvény módosítására
vonatkozó FAGOSZ-MEGOSZ-OEE ja-
vaslat megfogalmazása és beterjesztése.

Szerepet vállaltunk a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara szervezetének felállí-
tásában, mûködésében.

A Vidékfejlesztési Minisztérium stra-
tégiai partnere lettünk, a megállapodás
okiratát az Erdõk Világnapja ünnepsé-
gén vehettük át.

Elõdeink legjobb hagyományait kö-
vetve, hangsúlyozzuk az erdõgazdál-
kodás közcélúságát.

Minden tekintetben elébe megyünk
az ebben az irányban erõsödõ társadal-
mi igényeknek. 

Erõsítjük a közjóléti szemléltet, szé-
les körben elõsegítjük az ökoturisztika
jelentõségének megértését.

Egyre több, a munkánkat jónak érté-
kelõ visszajelzést kapunk mind a kor-
mányzati, mind a civil szférából. Bíz-
nunk kell abban, hogy valóban el tud-
juk ismertetni a teljesítményünket, és
mértékadó szereplõi lehetünk az erdé-
szet jövõje alakításának. 

Erre szolgálnak az állami erdészeti tár-
saságok fõszereplésével felfutó ökotu-
risztikai fejlesztések, ezt segíti elõ part-
nerségünk erõsítése a belföldi turizmus-
ban érdekelt, a Magyar Természetjáró
Szövetség által összefogott szervezetek-
kel. E korábbi példa nélkül való együtt-
mûködéssel a természetkímélõ turizmus
valamennyi válfaját fejleszteni fogjuk. 

A Magyar Természetjáró Szövetség
gondozásában mûködõ túramozgalom
infrastruktúrájához kapcsolódhatnak az
erdõgazdaságok megújuló turistaházai. 

Közös munkálkodásunkban kiemel-
ten foglalkozunk az Országos Kéktúra fel-
újításával, valamint az Országos Kék Kör
kerékpáros nyomvonalainak létrehozásá-
val. Szemléletalakító tevékenységünk
nem lehet eredményes hatékony környe-
zeti nevelés nélkül. Sajnálatos, hogy a
Nemzeti Alaptanterv még nem tárgyalja
kellõ hangsúllyal az erdõk ügyét. 

Olyan közoktatási kezdeményezésre
készülünk, amivel a felnövekvõ nemze-
dék széles körét lehet elérni, akik he-
lyesen fogják értékelni az erdõt és an-
nak kezelõit.

A magyar erdõk megismertetését ki-
terjedt ismeretterjesztõ tevékenységgel
szolgáljuk. Az erdészeti erdei iskola há-
lózatot évente már negyvenezer gyer-
mek látogatja. Megkíséreljük a szakma

érdekeit jobban megjeleníteni az EU pá-
lyázati kiírásaiban. Ajánlásokat teszünk a
most fogalmazódó programokra, a 2014-
2020 idõszakra vonatkozóan.

Egyebek mellett támogatni javasol-
juk a feltáró hálózat, a vízrendezés és
vízvisszatartás, a közjólét és az ökotu-
risztika infrastruktúrájának fejlesztését,
fenntartását. Fontosnak tartjuk az erdõ-
telepítések és a Natura 2000 területek
szektorsemleges támogatását, a közér-
dekû erdõtelepítés fogalmának beve-
zetését.

Érdemes volna uniós forrásokkal is
segíteni a humán erõforrások fejleszté-
sét, a szakigazgatást és a szakirányítást,

a kutatás-fejlesztést és az erdészeti
szereplõk gazdasági együttmûkö-
dését.

A tegnapi ünnepség megerõsítet-
te, hogy Tata az erdészet egyik kul-
tikus helyszínének számit. Közép-
fokú képzésünk is itt találta meg az
elsõ menedékét a trianoni tragédia
után. Ma ismét új utakon jár az erdé-
szeti oktatás. 

Együtt kívánunk mûködni a
képzési rendszer értékmegõrzõ
megújításában.

Ez az esztendõ is alkalmakat kí-
nál a közös ünneplésre.   

Az elsõ állami erdész szakiskola
ásotthalmi megindításának 130. évfor-
dulójáról való megemlékezéssel szak-
képzésünk ügyének fontosságára kívá-
nunk kiemelt figyelmet irányítani.

Az Erdészettörténeti Szakosztály 50
éves jubileuma alkalmából fejet hajtha-
tunk szakmatörténetünk eredményei és
nagy egyéniségei elõtt. Ennek keretében
fogjuk digitalizálni és bárki számára, ke-
reshetõ módon közzétenni az Erdészet-
történeti Közlemények teljes sorozatát.

Kiemelten fontosnak tartom a kö-
vetkezõket:

Mi olyan szakmát képviselünk, olyan
egyesületet építünk, aminek jó dolog a
tagjának lenni! 

Egységünknek, az Egyesület rangjá-
nak, befolyásának, és az erdészek elis-
mertségének, az egyesületi tagság
presztízsének megerõsítésére fogtunk
össze. 

Mindezen történelmi alapokon, sel-
meci szellemben, korszerû szakmai
háttérrel igyekszem munkálkodni.

Az Országos Erdészeti Egyesület ne-
vében még egyszer köszönöm a Házi-
gazdák szíves vendégszeretetét! 

Eredményes munkát, sok sikert és jó
egészséget kívánok! 

Jó Szerencsét! 
Üdv az Erdésznek!”

VÁNDORGYÛLÉS

Zambó Péter az OEE elnöke
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Az OEE elnökének megnyitó ün-
nepi beszéde után Lomniczi Gergely
fõtitkár a Közgyûlés elnökségében
helyet foglaló Németh Lászlónét, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot
vezetõ miniszter asszonyt kérte fel
köszöntõjének megtartására.

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy örömmel fogadtam el meghí-

vásukat az Országos Erdészeti Egyesü-
let Ünnepi Közgyûlésére! 

Nem sok magyarországi egyesület
mondhatja el magáról, hogy 1866 óta tö-
retlenül mûködik, különösen hasznos
funkciót tölt be és kiegyensúlyozottan
végzi tevékenységét. Ráadásul még
3000 fõs tagságát folyamatosan bõvíteni
is tudja. Az Önök szép hivatása, amely
az egyik legrégebben mûködõ felsõfo-
kú hazai képzéssel büszkélkedhet, min-
dig is problémamegoldó, alkotó ember-
típust igényelt. 

Az erdõ mindenki számára felüdü-
lést, a természethez való visszatérés él-
ményét nyújtja. Úgyis fogalmazhat-
nánk, hogy az erdõ a maga sajátos,
szinte misztikus valóságán kívül rekre-
ációs, közjóléti szolgáltatásokat nyújt. A
legkülönbözõbb sportok terepe lehet: a
kerékpározásé, a lovaglásé, a kirándu-
lásé. De pusztán maga az erdõ látványa
is lélekemelõ. Az erdészek sikeresen
mûködtetik a fiatal generációk szemlé-
letformálásához oly elengedetlen erdei
iskolákat, továbbá rendezvényeket,
nyílt napokat szerveznek. A magyaror-
szági erdei kisvasúti hálózat pedig min-
den nehézsége ellenére európai hírû. 

Engedjék meg, hogy ezt az ünnepé-
lyes alkalmat felhasználjam arra, hogy né-
hány szót szóljak az általam irányított tár-
ca egyik legnagyobb felelõsséggel járó te-
rületérõl, az állami vagyongazdálkodás-
ról. Ezt a feladatot a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelõn és a Magyar Fejlesztési Ban-
kon keresztül látja el a minisztérium.

A 2010-ben bekövetkezett kormány-
váltás óta alapvetõ szemléletváltás kö-
vetkezett be ezen a területen. Azóta
már a gyakorlatban is tetten érhetõ vilá-
gos közpolitikai szándék az állami va-
gyon növelése, a hosszú távú értékte-
remtés. Célunk, hogy a magyar állam a
köz érdekében képes legyen hatást
gyakorolni a piaci folyamatokra. Ennek
egyik fontos eszköze pedig, hogy jelen-
létét megerõsítse a stratégiai vállalatok-
ban.   A legjelentõsebb lépés ezen a te-
rületen a MOL és a RÁBA részvénycso-
magjainak, az E.ON földgáz-üzletágá-
nak és a Takarékbankban 38% részese-
dés megvásárlása volt.

Mára már elmondhatom Önöknek,
hogy az állami vagyongazdálkodásban
megtörtént a konszolidáció, így orszá-
gunk ma erõsebb és cselekvõképe-
sebb, mint egy évvel ezelõtt. Az eddig
végrehajtott és az év hátralévõ idõsza-
kára tervezett, minden ember számára
komoly megtakarítást jelentõ rezsicsök-
kentés enélkül nem jöhetett volna létre.

Arról is szót kell ejtenem, hogy a
jobb teljesítmény záloga a meglévõ erõ-
forrásaink optimalizálása. 

Jó példa erre a Magyar Fejlesztési
Bank vagyoni körébe tartozó erdészetek
elmúlt 3 évének mûködése. Összehangolt
koncepció mentén haladnak elõre, bizo-
nyítva, hogy az állam is lehet jó gazda. 

Kidolgoztak egy turistaház-fejlesztési
projektet, amely megfelel a kormány sza-
badidõs és jóléti erdõ koncepciójának.  

A koncepció az állami erdészeti tár-
saságok feladatává teszi a meglévõ er-
dei iskolák, erdei vasutak mûködteté-
sét, erdei turistaházak és egyéb szállás-
helyek fejlesztését, a tanösvények és tu-
ristautak karbantartását, valamint a ke-
zelésükben lévõ arborétumok, történel-
mi romok megõrzését.

Annak érdekében, hogy ezen érté-
kek minél több ember számára elérhe-
tõk legyenek, a Kormány kiemelt fela-
datként tekint a fõ turistaútvonalak mel-
lett található turistaházak felújítására.
Ennek érdekében mintaprojektek in-
dulnak a Pilisben, a Börzsönyben, a
Mátrában és a Bükkben, ahol megkez-
dõdik a turistaházak egységes koncep-
ció szerinti felújítása és az ezt követõ új-
ra üzembe helyezése.

Végezetül szót kell ejtenem arról is,
hogy összhangban a Kormány céljaival,
az erdészek az elmúlt években kiemel-
kedõ szerepet játszottak a közfoglal-
koztatás növelésében. Ezzel több ezer
ember kilátástalan helyzetén segítettek.
Késedelem nélkül reagáltak a szociális
tûzifaprogram támasztotta kihívásokra
is, és azt maradéktalanul megoldották.
A Kormány nevében szeretném megkö-

szönni az eddigi segítõkész hozzáállá-
sukat!

Ezen a téren további együttmûkö-
dést kérünk Önöktõl! 

Munkájukhoz sok sikert kívánok!
Köszönöm figyelmüket!”

A miniszter asszony beszéde után
Zambó Péter elnök virágcsokorral kö-
szönte meg a méltató ünnepi szavakat,
majd Kemele Kata pusztavámi, most
ballagott nyolcadik osztályos tanuló elõ-
adásában hallgathatták meg a megjelen-
tek Váci Mihály „Akác” címû versét.

Sivár vidék hûséges fája 
A menekülõ porszemek
elé veti magát, megállva 
elfolyó barázdák felett.

Körötte a silány homok
minden egy szellõ-rezdülésre 
omlik, változik, – õ konok
haragvással markol a mélybe!

Dûlõk végén áll, pásztorolva
nyugtalan halmok nyájait, 
s gyökereit összekulcsolva
a sziknek, lenn, imádkozik.

A gerléket susogva hívja 
– ne maradjon néma a táj. 
Lomblelkét virágfürtbe nyitja 
hogy édesebb legyen a nyár.

De tövissel karmol a szélnek,
Szürcsölõ ég arcába vág; 
Rostjai közt a görcsök érnek, 
mint golyóban a robbanás.

Árok iszapját, mocsár könnyét 
millió ajkkal ízleli, 
s a sót, miben a szik-göröngy ég, 
szikkadva mézzé érleli.

Ahova hullt, azt a világot 
összemarkolja odalent, 
s széthulló rögökbõl virágot, 
értelmet és rendet teremt.

VÁNDORGYÛLÉS

Németh Lászlóné miniszter
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A szépen csengõ verssorok után Ba-
ranyay László, az állami erdõgazdasá-
gok tulajdonosi jogait gyakorló Magyar

Fejlesztési Bank Zrt. elnök-vezérigazga-
tója állt a pódiumra, s tartott üdvözlõ
beszédet. Kiemelte az állami erdõgaz-
daságok szakszerû irányításának kö-
szönhetõen valamennyi társaság nyere-
ségességét.  Példaként megemlítette az
erdei kisvasúthálózat fejlesztését, 11 er-
dei iskola megújítását. Hangsúlyozta,
hogy a közjólét terén ez összesen 3,9
milliárd forintnyi fejlesztést jelent. 

Ezt követõen Lapos Tamás fõosztály-
vezetõ-helyettes olvasta fel Dr. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter Köz-
gyûlésnek írt köszöntõ levelét.

„Tisztelettel köszöntöm az Országos
Erdészeti Egyesület 144. Vándorgyûlésé-
nek minden résztvevõjét! Az erdésztársa-
dalom e jeles eseményén nehéz lenne
költõnk szavainál kifejezõbben megra-
gadni, hogy miben rejlik az erdõ, a ter-
mészet varázsa. A sorok mögött megsejt-
hetjük azt az erõt, ami évrõl évre egybe-
gyûjti Önöket és lendületet ad ahhoz,
hogy kemény munkájukban tisztesség-
gel helytálljanak a következõ Vándor-
gyûlésig.

A világ legrégebbi erdõgazdasági ér-
dekvédelmi egyesületében, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesületben õrzött és
átörökített szaktudásnak köszönhetjük,
hogy hazánk területének egyötödén
olyan erdõ található, amelynek adomá-

nyai jobbá teszik a magyar emberek,
családok életminõségét. Ezeket az érté-
keket a társadalom egyre inkább megis-
meri, használja és élvezi, az Önök mun-
káját egyre jobban megbecsüli. Az er-
dészek õrködnek az erdei haszonvéte-
lek, az erdei életközösség és az erdõ
közjóléti szolgáltatási felett; és a fenn-
tartható erdõgazdálkodás révén juttat-
ják érvényre az erdõ hármas funkcióját.

Minisztériumunk és a Kormány szán-
déka, hogy munkájukhoz minden téren
biztosítsuk a szabályozott mûködés fel-
tételeit. Közös céljaink eléréséhez szük-
séges a megfelelõ jogszabályi és támo-
gatási környezet kialakítása, a magas
színvonalú, hatékony erdészeti közigaz-
gatás, valamint az állami erdõgazdálko-
dás fenntartása.

Az erdõgazdálkodásban komoly
szemléletváltás kezdõdött az elmúlt ne-
gyed század során. Gyakorlati eredmé-
nyeként egyre szélesebb körben alkal-
mazzák azokat a természetközeli erdõ-
gazdálkodási módszereket, amelyek
egyszerre szolgál-
ják a biológiai sok-
féleséget, enyhítik
a klímaváltozás ká-
ros következmé-
nyeit, ugyanakkor
megújuló termé-
szeti erõforrásként
az erdei fát is biz-
tosítják. Ez ma már
uniós szintû társa-
dalmi elvárás,
amelyet fontos
összehangolnunk
az állami feladat-
ként megvalósuló,
magas szakmai színvonalú körzeti erdõ-
tervezéssel és más ágazatok erdõvel
szemben támasztott igényeivel.

A körzeti erdõtervek szakmai súlyát
növeli, hogy elfogadásukhoz 2012 óta
szükséges az uniós elvárásoknak megfe-
lelõ Natura 2000 hatásvizsgálat. A ma-
gyar erdõgazdálkodás immáron európai
mércével mérve is magas szinten teljesít.

Fontos, hogy a Kormány turisztikai
fejlesztési programjaival összhangban
bõvítsük az erdõk közjóléti szolgáltatá-
saihoz való hozzáférés lehetõségét a
hazai erdõkben – fõként az állami er-
dõkben. Az erdésztársadalom e téren
mindig nyitott volt azokra a kezdemé-
nyezésekre, amelyeket az újabb és
újabb társadalmi igények sürgetnek.
Önálló képviselõi indítványra az Or-
szággyûlés a közelmúltban fogadta el
az erdõtörvény módosítását, amely a jö-
võben szabadabb erdei terephasznála-

tot biztosít a lovasok és a kerékpárások
számára.

A fenntartható erdõgazdálkodás
kapcsán fontos külön szót ejteni a ma-
gán erdõgazdálkodás helyzetérõl is, hi-
szen az erdõk több mint 40 százaléka
magántulajdonban van, így azok sorsa
az összes erdõ tekintetében is mérték-
adó. Ennek jegyében a következõ hété-
ves költségvetési idõszakban az ágazati
tevékenységek, illetve támogatási forrá-
sok még szélesebb körét jelenítjük meg
a vidékfejlesztési intézkedések között a
2007-tõl 2013-ig terjedõ uniós ciklus ta-
pasztalataira alapozva.

Szorgalmazzuk, hogy bõvüljenek a
fa mint megújítható energia- és ipari
alapanyagforrás felhasználásának lehe-
tõségei, a szakképzés az erdõgazdálko-
dásban; nõjön a tanácsadás és az inno-
váció szerepe, illetve mind szélesebb
körben teret nyerjenek az erdei turiz-
mus fejlesztésében rejlõ lehetõségek.
Továbbra is fontos a környezetvédelmi
célok, ezen belül a természetvédelmi

elvárások megvalósítása, elsõsorban a
kompenzációs és az ösztönzõ jellegû
támogatásokon keresztül.

Néhány éven belül a faanyag iránti
kereslet erõsen meg fog növekedni az
európai piacokon, ezért szorgalmaz-
zuk, hogy bõvüljenek az erdei faanyag
felhasználásának lehetõségei. Ezzel
párhuzamosan hazánknak is teljesítenie
kell az illegális fakitermelések vissza-
szorítását célzó uniós elvárásokat. Bár
az Európai Unió és a Kormányzat eb-
ben a tekintetben számít a társadalom
és a piaci szereplõk önkéntes jogköve-
tésére, a közeljövõben a hatósági ellen-
õrzések szigorítása is várható.

Köszönöm, hogy kitartó munkájuk-
kal hozzájárulnak erdeink fenntartásá-
hoz, fejlesztéséhez, ezáltal mindannyi-
unk egészségéhez és jólétéhez. Gratu-
lálok mindazoknak, akik kiemelkedõ
teljesítményükért, továbbá az egyesü-

VÁNDORGYÛLÉS

Baranyay László elnök-vezérigazgató

Lapos Tamás fõosztályvezetõ-helyettes
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letben végzett munkájuk elismerése-
ként kitüntetésben részesülnek. Sikere-
ik buzdítsák a fiatalokat is kimagasló
szakmai teljesítményekre!

Üdvözlettel, Dr. Fazekas Sándor, vi-
dékfejlesztési miniszter”

Utoljára több mint 40 éve, 1972-ben
fogadta Tata és Tatabánya térsége az
Országos Erdészeti Egyesület Vándor-
gyûlését. A miniszteri levél sorait köve-
tõen Schmidt Csaba, Tatabánya megyei
jogú város polgármestere szólt az ünne-
pi közgyûléshez. 

Az idei Vándorgyûlést az ország
közepének változatos erdeit kezelõ
erdészeti társaság, a Vértesi Erdõ
Zrt. rendezte. A polgármesteri kö-
szöntõ után Kocsis Mihály, a társa-
ság vezérigazgatója, a 144. Vándor-
gyûlés fõszervezõje, házigazdája állt
a mikrofon elé. 

„Tisztelt Ünnepi Közgyûlés! 
Hölgyeim és Uraim! 
Az erdészek 144. Vándorgyûlését ren-

dezõ Vértes Erdõ Zrt. nevében tisztelettel
köszöntöm mindannyiukat! „Erdõgazdál-
kodás a szénbányászat után” – nem vélet-
lenül választottuk mottóul ezt a jelmon-
datot, hiszen jogelõdeink gazdálkodási
tevékenysége gyakorlatilag a kezdetek
óta – több, mint 100 éve – összeforrott a
bányászattal, mivel a gazdaság mûködési
területén két jelentõs – tatabányai és
oroszlányi – szénbánya mûködött. Ezek
ipari fával történõ ellátása alapvetõ felada-
ta és biztonságot adó bevételi forrása volt
a mindenkori erdõgazdálkodónak. 

1972-ben a szakmai sajtóban, Az erdõ
címû lap 1972. évi 10. számában jelentek
meg az augusztus 11-12-én megrende-
zett Vándorgyûlésrõl a következõ sorok:
„A területet sûrûn behálózó bányaob-
jektumok, a bányamûvelésnek szerte

látható nyomai, ezek között is a külszí-
ni fejtéssel rombolt, de bányatörvé-
nyünk elõírásai ellenére sem elrende-
zett terepe és talaja ízelítõt adott a ne-
hézségekbõl, amelyekkel az erõsen
iparosodott vidéken dolgozó gazdaság-
nak meg kell küzdenie.” 

Igen! – A gazdaság jelentõs kötele-
zettsége volt a felhagyott, bányászattal
érintett és károsított területek rekultivá-
ciója. A szénbányák meddõhányói, ho-
moknyerõ helyei mellett a gánti, (kin-
csesbányai) bauxitbányák külfejtései is
visszakerültek, mintegy 1400-1500 hek-
tár nagyságrendben. Ha hozzávesszük
még a mélymûvelések okozta felszíni
változások miatt bekövetkezett erdõgaz-
dálkodói kötelezettségeket – csak Tata-
bányán további 1500 hektár –, mondhat-
juk, hogy a bányászati kiszolgálás meg-
határozó szemléleti eleme volt az erdõ-
gazdálkodói tevékenységnek. Ez hosszú
ideig létbiztonságot adott, azonban je-
lentõsen csökkentette a cég innovációs
képességét és késztetését. A szénbá-
nyák gyors bezárása sokkszerûen érte a
vállalatot. Ez enyhült az egyetlen Már-
kus-hegyi-bánya felvevõpiacával. 

Mi, a jelenlegi gazdálkodásért felelõ-
sök a következõ elvet valljuk a jövõ stra-
tégiájának meghatározása során: „Csak a
múltnak megbecsülésén épülhet fel a je-

len.” 
Mi egy sajátos, a

Vértes és Gerecse
bányászattal még
kedvezõtlenebbé
tett adottságaira
épített jövõt vázo-
lunk fel, egy térségi
erdõgazdálkodói
szemléletváltást
úgy, hogy az alapo-
kat ismerjük, látjuk,
ökológiai, ökonó-
miai, kultúrtörténe-
ti, térségfejlesztési
viszonylatban pe-
dig a céljainkat vilá-
gosan megjelöljük. 

Tudjuk, hogy az erdõ a természet
örökségét hirdetve, összeköt térségeket
és korszakokat. 

Tisztelt Ünnepi Közgyûlés! 
A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. 45

ezer hektáron gazdálkodik Komárom-
Esztergom (25 500 ha) és Fejér (19 500
ha) megyében. A többi erdõgazdálko-
dóhoz hasonlóan munkalehetõségeket
teremt a vidéki lakosság számára. 220
saját alkalmazottja mellett több, mint
100 jellemzõen kis- és közepes vállal-
kozásnak kínál megélhetést, és az idén
a tavalyi évhez hasonlóan közel 400 fõ
közfoglalkoztatását is ellátja. Ha ezeket
a számokat tartalmukban közös neve-
zõre hozzuk, vagyis a velünk munka-
kapcsolatban lévõ háztartások számát
határozzuk meg, akkor ez a szám meg-
haladja az 1500-at. Összehasonlításkép-
pen 1972-ben, a 41 évvel ezelõtti Ván-
dorgyûlés idején, a Vértesi Erdõ- és Fa-
feldolgozó Gazdaság összes állományi
létszáma 1564 fõ volt. 

Az itt élõ vidéki emberek számára te-
hát nem szégyen, sõt igény az erdõ ja-
vaival gazdálkodni, az erdõ termékeit
hasznosítani. Alaptevékenységünk mel-
lett elsõdleges, esetenként másodlagos
fafeldolgozási tevékenységünk, vad-
gazdálkodásunk, faszén-termelésünk,
és egyéb erdei melléktermékeink for-
galmazása is bizonyítják ezt. 

Nem keverjük össze, és másoknak
sem engedjük, hogy összekeverjék az
erdei javak legális hasznosítását a tör-
vényt nem ismerõ, illetve semmibe ve-
võ pusztítással. 

Az erdõgazdálkodást esetenként be-
sározni próbáló, önös célokat hajszoló
szervezetek ellen pedig mindig hangsú-
lyos, megalapozott válaszokkal érve-
lünk. 

Meggyõzõdésem, hogy a Vértesi Er-
dõ Zrt. a jó gazda módjára kezeli a rábí-
zott állami vagyont, végzi mindennapi
feladatait. 

A vértesi erdészek a rájuk bízott er-
dõk gondozása mellett még két dologra
vállalkoztak. Egyrészt a mûködési terü-
letükön lévõ épített környezet megóvá-
sára, másrészt új emlékhelyek, kultúr-
történeti érdekességek létrehozására is.
Minden évben több alkalommal szerve-
zünk olyan kulturális eseményeket, me-
lyek az egyre terebélyesedõ közjóléti,
közcélú tevékenységünket hivatottak
népszerûsíteni. 

Számos civil szervezettel mûködünk
együtt, melyek az erdõre mint rekreáci-
ót szolgáló élõhelyre tekintenek. Ter-
mészetjáró, lovas, illetve turista baráta-
inkra gondolok. 

VÁNDORGYÛLÉS

Kocsis Mihály vezérigazgató
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Ismereteink szerint meghaladja a 15
ezer fõt azon természetjárók száma,
akik sportolási és kirándulási céllal ke-
resik fel a Vértes és Gerecse alacsony
középhegység erdeit. 

Reményeink szerint a megújulástól
lendületet kapó egyesületünk az elkö-
vetkezendõ évtizedekben is eredmé-
nyesen képviseli a szakmaiság és össze-
tartozás eszméjét, amely minden Ván-
dorgyûlés megszervezésekor kifejezõ-
dik a nyilvánosság elõtt is.

A 144. Vándorgyûlés szervezõjeként
pedig köszönöm az állami erdõgazda-
ságok tulajdonosi képviselõjének, hogy
hozzájárult a szervezõktõl nem kis
anyagi és idõráfordítást igénylõ ese-
mény megrendezéséhez. 

Külön köszönettel tartozom a szerve-
zésben fáradhatatlanul dolgozó kollé-
gáimnak. Elismerésemet fejezem ki En-
csi Csaba vezérigazgató-helyettesnek, a
Helyi Csoport titkárának, és Tischlér Di-
ána belsõ ellenõrzési csoportvezetõ-
nek, a Helyi Csoport gazdasági felelõsé-
nek kiváló munkájukért. Köszönöm Ta-
tabánya és Tata városának, hogy a szer-
vezés minden kérdésében rugalmas
partnerként viszonyultak hozzánk. Kü-
lön köszönöm a résztvevõknek, kollé-
gáinknak és vendégeinknek, hogy meg-
tiszteltek jelenlétükkel, érdeklõdtek
szakmai eredményeink iránt. 

Az elmúlt két nap tovább erõsítette
hitünket, hogy az erdõ a természet
örökségét hirdetve összeköt térségeket,
korszakokat és embereket. 

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!”

A szakmatörténeti emlékezés után
hagyományaink szerint emlékezzünk
a történetet alakító emberekre. Ké-
rem a Közgyûlést, hogy felállva tiszte-
legjünk a tavalyi Vándorgyûlés óta el-
hunyt tagtársaink, kollégáink emléke
elõtt. Emlékezik: dr. Sárvári János,
egyesületi könyvtárunk õre.

Ari László erdésztechnikus, Bakk Jó-
zsef erdõmérnök, Begya Lajosné er-
dõmérnök, Berg Péter erdésztechni-
kus, Brenner József erdésztechnikus,
Briglevics László erdõmérnök, Den-
csi János erdésztechnikus, Farkas
Barnabás erdõmérnök, Gábor
Gusztáv erdõmérnök, Gálos István
erdésztechnikus, id. Goldbach Ká-
roly Decrett József-díjas erdész,
Gráczer László erdésztechnikus, He-
derics Márton erdésztechnikus, Hor-
váth József erdésztechnikus, Járási
Gábor erdõmérnök, Jassó János er-
désztechnikus, Jávorszky László er-

désztechnikus, Jónyer László erdész-
technikus, Kern Mihály erdõmér-
nök, Kékes Szabó Ferenc erdésztech-
nikus, id. Kluber József erdésztechni-
kus, Koltay László erdésztechnikus,
Kováts Sándor erdésztechnikus, Laki
Károly erdésztechnikus, Maros Jó-
zsef erdésztechnikus, Martos Sarolt
erdõmérnök, Mátay Ibolya erdõmér-
nök, Pápai Tamás erdõmérnök, Po-
zsár Lajos erdésztechnikus, Recht Já-
nos erdõmérnök, Róka István erdõ-
mérnök, Szederkényi Zoltán erdész-
technikus, Szûcs Tibor erdésztechni-
kus, Tóth Károly erdésztechnikus,
Török Miklós erdésztechnikus, Tör-
zsök Gyula vadgazda mérnök, Tükör
László erdésztechnikus, Vári József
erdõmérnök, Vlaszaty Ödön erdõ-
mérnök, Zechner Géza erdésztechni-
kus.

A szünetet követõen a kitüntetések
átadásának felvezetõjeként, Tóth Árpád
„Március” címû versét Kemele Kata
szavalta el.

A ritkás ágak zöldjén átveti 
A messzi nap a sûrû sugarat, 
Mint végtelen aranysodronyt, egy égi
Vezeték dús hálózatát s a fák
Zsonganak, mint sín menti 
nyurga póznák,
Ha rajtuk szárnyas, forró hír repül:
A földnek a Tavasz telefonál...

És reszket a liget, mint zsenge 
szûzlány,
Feszül ezer kis lombkeble keményen
S a város, ez a bús, tüdõbeteg
Gyári munkás is mozdul, karjait:
A vézna gyárkéményeket kinyújtja,
Beszippantja a távol illatot
És mámoros, piros dalba kezd.

Oh, gyúlt világ! Oh drága március!
Rügyek, szerelmek, forradalmak
Évadja, – a villámló ablakokban
Celzius-létráját riadva kússza
Az izgatott, rab higanyszál: a vén
Hüllõ világnak újra láza van,
Trilláz a fényben reszketõ magas 
Tûzfalak közt, mint furcsa és kemény
Rigóhang, egy inas száj szurtos füttye
S rekedt autótülök, biciklicsengés,
Sikoltó sín, trappos paták alatt 
Az utcakõ, gránit, feleselése,
Harang, rikkancsok, anda zongorák
Skálája a politúros homályból
S az emberi lélegzés halk zenéje
Szédülten szaporázza ritmusát...

Oh most minden zugát 
e messzi gömbnek:
Tág tengerek zöld ínyû habtaréját,
Folyók parallel partját, ifjú erdõk
Testén az átnyilalló, édes allét,
A földeken a billió barázdát
És minden városok sûrûn rakott
Ragyogó ház-sorát valami vad vágy 
Feszíti szét, mint megszámlálhatatlan
Gigászi fogsort, felvonagló ajkat,
Hogy vélük a setét föld felrikoltsa
Örök dacát a titkos végtelenbe:
Himnuszodat, százszor szent Március!

S konok trónusán megreszket a 
Végzet!

Tóth Árpád sorai után Lomniczi Ger-
gely szólt ismét.

„Tisztelt ünnepi Közgyûlés, Egyesüle-
tünk életében és tevékenységei között
az arra érdemes tagok kitüntetése ki-
emelt ünnepnek számít. Öröm az elis-
merést átvevõnek, és öröm az adomá-
nyozó közösségnek. Az egyéni életutak
és teljesítmények elismerése kifejezi az
egész közösség összetartozását.” 

VÁNDORGYÛLÉS

Tisztelgés az elhunyt tagtársak elõtt
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Ezután Prof. Dr. Kosztka Miklós a Díj
Bizottság elnöke lépett a pulpitushoz és
röviden ismertette a bizottság ez évi mun-
káját és a döntések körülményeit. Ezt kö-
vetõen a fõtitkár felkérte Zambó Péter el-
nököt és Dr. Kosztka Miklóst, a Díj Bizott-
ság elnökét a kitüntetések átadására.

Az Országos Erdészeti Egyesület 2013-
ban TISZTELETBELI TAGSÁGI  DÍSZ-
OKLEVÉL kitüntetést adományoz

GÁSPÁR-HANTOS GÉZA
erdõmérnöknek

A kiemelkedõ szakmai és egyesületi telje-
sítményt felmutató erdõmérnök, az OEE
egykori fõtitkára, az Erdõrendezési Szol-
gálat nyugalmazott mûszaki igazgatója
1951-ben valétált Sopronban. Pályafutása
az erdõgazdálkodási gyakorlatban, Zala-
csányban kezdõdött, majd a keszthelyi
szolgálattal teljesedett ki. Tizennyolc éven
át erdõmûvelési feladatokat látott el, kü-
lönbözõ beosztásokban. Eljárást dolgo-
zott ki a Balaton-felvidéki kopárok betele-
pítésére és a rontott erdõk átalakítására. 

A keszthelyi erdõfelügyelõség veze-
tõjeként bekapcsolódott az erdõk több-
célú hasznosítását elõkészítõ munkába.
Publikációkban, elõadásokban foglal-
kozott az erdõk védelmi és üdülési ren-
deltetésével. Részt vett a „Magyarország
erdõgazdasági tájainak erdõfelújítási,

erdõtelepítési irányelvei és eljárásai” ki-
dolgozásában. Minisztériumi munkakö-
rében erdészeti gazdaságpolitikával, a
távlati tervezés elméletével és gyakorla-
tával, a többcélú erdõgazdálkodás fela-
datainak összehangolásával, az erdõál-
lomány-gazdálkodás és az erdõrende-
zés fejlesztésével foglalkozott.

Az Erdõrendezési Szolgálat mûszaki
igazgatójaként az üzemtervezés rend-
szerének és módszereinek fejlesztésé-
ben szerzett maradandó érdemeket.
Szerkesztette az 1984-tõl bevezetett Er-
dõállomány-gazdálkodási útmutatót.
Nyugdíjazásáig, 1988-ig az új elõírás sze-
rint készülõ elsõ üzemtervek munkáinak
felügyeletével, a fenntartható fakiterme-
lési lehetõség meghatározásának mód-
szertanával, prognózisokkal foglalko-
zott. Nemzetközi színvonalú szakmai
munkásságát nyugdíjasként is folytatta.
Kiemelt szerepet vállalt az erdõbecslés
modern eszközeinek elterjesztésében.

Egyesületünknek 1953 óta tagja. Szá-
mos tisztséget viselt: tizenöt éven át a
Keszthelyi Helyi Csoport titkára, 1971-
tõl évekig az Elnökség tagja volt. 1972-
tõl 1990-ig tevékenykedett Az  Erdõ
szerkesztõbizottságában. 

A rendszerváltást megelõzõ idõszak-
ban, 1985-tõl 1990-ig az OEE fõtitkári
tisztségét töltötte be. E szerepében –
egyebek mellett – fontos részt vállalt a
Wagner Károly Alapítvány létrehozásá-
ban, a könyvtár elhelyezésének akkori

megoldásában a Csillagvölgyi úton. Ve-
zetõje volt az 1990. évi Alapszabályt
elõkészítõ bizottságnak.

Szakmai és egyesületi munkásságá-
nak közös terepe az Erdõrendezési Szak-
osztály, melynek 3 évtizeden keresztül
elõször elnöke, majd titkára volt. Vezeté-
se alatt a Szakosztály programjaiban je-
lentõs változás történt: az erdõrendezési
eljárások tökéletesítése, a szakmai tájé-

koztatás és a külföldi kapcsolatok kiépí-
tése került elõtérbe. Nevéhez fûzõdnek
az erdõrendezés gyümölcsözõ nemzet-
közi kapcsolatai a ’70-es évek közepétõl,
két évtizeden át.

Elindította az Erdõrendezési Napok
és a Becslési Versenyek sorozatát.

Egy nemzetközi munkacsoportban
részt vállalt az erdõrendezési, erdészeti
szakkifejezések kilencnyelvû gyûjtemé-
nyének összeállításában. A sorozat ma-
gyar kötetét személyesen, jórészt már
nyugdíjasként szerkesztette. 

Az OEE tagsága 1985-ben Bedõ Al-
bert Emlékéremmel ismerte el szakmai
és egyesületi érdemeit. 

Szakirodalmi érdeklõdése jeles
könyvgyûjtõként is ismertté tette, szá-
mos értékes darabbal gyarapította
Egyesületünk könyvtárát. Technikai fel-
készültsége, fogékonysága révén - idõs
kora ellenére – azonnal felismerte az
Erdészeti Lapok digitalizálásában rejlõ
lehetõségeket, csatlakozott az ezen dol-
gozó munkacsoporthoz. A programhoz
felajánlott és átadott folyóirat-gyûjtemé-
nye fontos segítséget nyújtott a digitális
archívum megvalósításában. 

A magyar erdõgazdálkodásban kifej-
tett tevékenysége, az ágazat és az Egye-
sület életére maradandóan és sokrétûen
ható közremûködése, igényes életmû-
ve, emberi tulajdonságai egyaránt mél-
tóvá teszik a legmagasabb egyesületi
kitüntetésre.

VÁNDORGYÛLÉS

Gáspár-Hantos Géza átveszi a kitüntetést
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BALOGH CSABA GYÕZÕ
okleveles erdõmérnök

Erdészeti szakközépiskolás korában
kiválóan szerepelt a szakmai tanulmá-
nyi versenyen, ennek köszönhetõen
felvételi vizsga nélkül kerülhetett 1979-
ben az Erdészeti és Faipari Egyetem Er-
dõmérnöki Karára. Végzése után né-
hány évig termelõszövetkezeteknél
dolgozott, majd rövid ideig más szak-
mában próbálta ki képességeit. A MÉM
Erdõrendezési Szolgálatnál 1989-ben

kezdett erdõtervezõként dolgozni
Szombathelyen. 

A terepi munkák elõkészítése és az
irodai feldolgozás irányítása volt a fe-
ladata. A termõhely-feltárás terepi
munkáiban és a termõhely-térképezés
fejlesztésében vállalt fontos szerepet.
Szorgalmazta a természetszerû erdõ-
gazdálkodást, az átalakító és szálaló
üzemmódú erdõkre új szemléletû ke-
zelési terveket készített munkatársai-
val. A jól szervezett alkotóközösség te-
vékenységét igazgatóhelyettesként
irányítja. A körzeti erdõtervezés lehe-
tõségeivel élve eredményesen alakítja
két megye állami és magánerdeinek
jövõképét, a mûködési terület erdõ-
gazdálkodását. 

Az Egyesület helyi csoportjának
munkájában – olykor elõadóként is –
aktív szerepet vállal. Az OEE küldött-
gyûlésében képviseli tagtársait. Tagja
az Erdõrendezési Szakosztálynak, ot-
tani tapasztalatait a helyi csoportban is
hasznosítja. E közösségeknek Balogh
Csaba Gyõzõ elismert, megbecsült és
példamutató tagja.

DR. RÓNAI FERENC
okleveles erdõmérnök

Erdõmérnöki végzettségét Sopronban
szerezte 1977-ben. Rövid mélyépítési
gyakorlati mérnöki munka után a Róth
Gyula Erdészeti Szakközépiskolában
kezdte mérnök-tanári pályáját. Tanította
az erdészeti szakmai tárgyak mindegyi-
két. Az iskola igazgatójává 1990-ben ne-
vezték ki, azóta vezeti a Nyugat-magyar-
országi Egyetem gyakorló szakközépis-
kolájává vált intézményt. A korábbról
meglévõ szakok mellett természetvédel-
mi és vadgazdálkodási technikusképzést
indított. Igazgatói mûködése alatt a köz-
és szakoktatást többször jelentõsen át-
szervezték. A nehézségeken kiváló dip-
lomáciai érzékkel vezette át az intéz-
ményt. Tanulóik szép eredményeket ér-
nek el az országos tanulmányi versenye-
ken, továbbtanulási és elhelyezkedési le-
hetõségeik jobbak az átlagosnál. Pályája
kezdetétõl nagy súlyt fektet a nevelési
kérdésekre. Felismerte, hogy az eredmé-
nyes tanulmányi munkához és az életben
való helytálláshoz egészséges szellemisé-
gû, fegyelmezett, tiszta erkölcsû szakem-
berekre van szükség. A tanári kar – veze-
tése alatt – kiegyensúlyozott légkörben
végzi munkáját. Az intézményen túl nyú-
ló szakmai tevékenysége is példaértékû,
az erdészeti és vadgazdálkodási közép-
fokú szakképzés országosan is egyik
meghatározó személyisége. Rendszere-
sen publikál, szerzõje számos tankönyv-
nek, oktatófilmnek, tantervnek, számí-
tástechnikai programnak. Az Egyesület
helyi csoportjának 1979 óta tagja, ennek
két cikluson át elnöke volt. Tagja az Ok-
tatási Szakosztálynak. Nyugodt, kiegyen-
súlyozott személyiségével, józan ítélõké-
pességével mind az erdészeti és vadgaz-
dálkodási szakoktatást, mind az Egyesü-
let érdekeit példamutatóan szolgálja.

VASPÖRI FERENC
okleveles erdõmérnök

Végzettségének megszerzése után 1978-
1980 közt a Mecseki Erdõgazdaságnál
dolgozott. Az Erdõrendezési Szolgálat
veszprémi Erdõtervezési Irodájánál két
évig erdõtervezõ, majd erdõfelügyelõ
volt. Igazgatóhelyettes 1997-tõl, majd a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdé-
szeti Igazgatóságának igazgatói feladatait
látta el. Vizsgálta és publikálta a nemes-
nyárasok termõhelyének változásait. Fo-
lyamatosan figyelemmel kísérte az erdõk
állapotát és felismerte, hogy a szálaló gaz-
dálkodás a hegy- és dombvidéki erdõk
követendõ gazdálkodási lehetõsége. Ta-

pasztalatai birtokában kereste az erre tör-
ténõ átállás lehetõségeit. Erdõszemléleté-
ben a teljes élõvilág van jelen. Az élõhely
védelme és az erdõ védelmi funkcióinak
megtartása volt döntéseinek vezérlõ elve.
Köztisztviselõként kiválóan mûködött
együtt más szakterületek munkatársaival.
Kiválóan menedzselte az erdei közjóléti
fejlesztéseket, de legalább ilyen nagy
súlyt fektetett azok fenntartására is. A ma-
gyar erdõkért végzett munkáját 2009-ben
Pro Silva Hungariae-díjjal ismerték el.

Az OEE-nek 1978 óta tagja. A Veszpré-
mi MÉM Helyi Csoport elnöke volt 1998-
2011 között. A fõleg magán-erdõgazdál-
kodókból, erdõtervezõkbõl, erdõfelügye-
lõkbõl álló csoport elnökeként nemcsak
támogatta a rendezvényeket, hanem
ügyelt azok igényes tartalmára. Elnöksé-
ge alatt több szakmai tanulmányút is bõ-
vítette a tagtársak látókörét. Az OEE Erdõ-
mûvelési Szakosztályának aktív tagja. A
2006-ban Veszprém központtal rendezett
OEE vándorgyûlésnek egyik fõ szervezõ-
je volt. Szakmai munkáját, vezetõi és em-
beri kapcsolatait egyaránt a bölcsesség és
a segítõkészség hatja át.

VÁNDORGYÛLÉS

Bedõ Albert
emlékérmet kapott
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CSÓKA PÉTER
okleveles erdõmérnök

Szakmai pályafutása 1984-tõl összefo-
nódott az erdészeti igazgatás ügyével,
1990-tõl az ERSZ fõigazgató-helyettese,
majd a jogutód ÁESZ fõigazgatója. Aktív
részese volt az erdõ-adattár kialakításá-
nak, kezdeményezte hazánkban az Er-
dõvédelmi Hálózat és a Fanövekedés-
mérési Hálózat kialakítását. Elõkészítette
és segítette azt a Phare-pályázatot, amely
több milliárdos forrást biztosított az er-

dészeti igazgatás fejlesztésére. Vezetése
alatt jött létre az erdõterületek korszerû
térképi és adatnyilvántartási rendszere.

2004-2006 között az ENSZ Titkársá-
gán az erdészetpolitikai részleg vezetõje.
2006-tól az FVM Természeti Erõforrások
Fõosztályának vezetõje, 2007-tõl az
ENSZ Erdészeti Fórum titkárságán lát el
vezetõ szerepeket. 2010 óta a FAO Szak-
mai Kapcsolatok Osztályának vezetõje
és Erdészeti Bizottságának titkára.

Támogatta számos erdészeti szak-
könyv, kiadvány megjelentetését, egye-
bek közt az angol-magyar és a magyar-an-
gol erdészeti szakszótárét is. Saját publiká-
cióinak száma több mint 30. Az Erdõmér-
nöki Karon erdészetpolitikát oktatott.

Az OEE-nek 1982 óta tagja. A Buda-
pesti ÁESZ Helyi Csoport, késõbb az Er-
dõrendezési Szakosztály elnöke is volt.
1994-1998 között az OEE fõtitkárhelyet-
tese. Intézményvezetõként az egyesületi
életet, a civil szervezõdéseket támogatta.

Hazai és nemzetközi eredményeinek
elérésében kiváló felkészültsége és ve-
zetõi tulajdonságai segítették, mely az
emberek tiszteletével párosult.

MÉSZÁROS GYULA
okleveles erdõmérnök

Szakmai pályafutása a Bakony-vidékhez
kötõdik. 1995-tõl a VERGA Zrt. fõmérnö-
ke, 2000-tõl a vezérigazgató-helyettese.
2010-tõl a Bakonyerdõ Zrt. termelési és
kereskedelmi vezérigazgató-helyettese.
A technológiai újítások mindig érdekel-
ték, bátran vágott bele úttörõ munkákba.
Több géptípus megalkotásában vett
részt, amelyek erdészeti mûhelyekben
születtek. A természetes felújítást támo-
gatta és alkalmazta. A Déli-Bakonyt több-
ször is sújtó széldöntések felszámolása
során úttörõ módon harvesztereket alkal-
maztak. Az életet leginkább meghatáro-
zó víz jobb hasznosulása érdekében 24
vízvisszatartó mesterséges mûszaki léte-
sítményt építtetett.

Az erdõk közjóléti szerepének növe-
lésében is jelentõs szerepet játszott. Szer-
vezte a Hubertus Erdészeti Erdei Iskola
létrejöttét, több közjóléti létesítmény ki-
alakítását.

Mintegy 800 hektár felhagyott kato-
nai lõtér erdõtelepítési lehetõségeit te-
remtette meg. Az EU által támogatott LI-
FE+ program során jelentõs területen
végeztek élõhely-rekonstrukciót a had-
gyakorlatok és a szovjet csapatok tevé-
kenységének következtében tönkre-
ment élõhelyek rehabilitálására.

A 2010-es vörösiszap-katasztrófa után
a devecseri várkert kármentesítésében
kimagasló szerepet töltött be.

Az OEE-nek 1976 óta tagja. 2012-ig a
Veszprémi HM, majd a Pápai Helyi Cso-
portnak a tagja. Az Erdõmûvelési és a
Fahasználati Szakosztály tagja. 2006-ban
a közös rendezésû erdészeti vándorgyû-
lés szervezõbizottságának vezetõje. Kri-
tikusra csökkent létszáma idején segítet-
te a Veszprémi HM Helyi Csoport továb-
bélését. 

NAGY ZOLTÁN
erdõmérnök

Az Erdõrendezési Szolgálat Szombathe-
lyi Üzemtervezési Irodájánál üzemterve-
zõként kezdte pályafutását 1982-ben,
majd a soproni kirendeltségen volt erdõ-
tervezési csoportvezetõ, késõbb osztály-
vezetõ. Idõközben erdészeti növényvé-
delmi szakmérnöki képesítést szerzett.
Az Erdõmûvelési Tanszékkel közösen
akkor újították fel a híres Roth-féle szála-
lóerdõ-kísérletet a Hidegvíz-völgyben.
Palotai István munkásságát áttanulmá-
nyozva kiválóan beillesztette a jelenkori
erdõtervezés rendszerébe az erdõ leírá-
sát. Vezetésével példaértékû üzemterv

készült a kísérleti erdõrõl. Úttörõ mun-
kája máig példaértékû.

1997-tõl az ÁESZ Kaposvári Igazgató-
ságán az erdõtervezésért felelõs igazgató-
helyettes. Az MgSzH szervezetén belül is
ugyanez volt a beosztása és munkája. Je-
lenleg a Somogy Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóságának Erdõtervezési
osztályvezetõjeként irányítja a megye er-
dõtervezését. Munkásságának köszönhe-
tõen folyamatosan csökken a rendezetlen
gazdálkodású erdõk területe a megyé-
ben. A gyakran változó jogszabályi kör-
nyezet ellenére az erdõgazdálkodók a
precíz, szakszerû üzemtervekre alapozva
kiegyensúlyozottan gazdálkodhatnak So-
mogy megyében. A szakmai problémák
megoldása kihívást jelent számára, azokat
soha nem hárítja, hanem rugalmas, de
jogszerû megoldásokkal segíti a gazdál-
kodás folyamatát, a tervezés és a felügye-
let munkáját.

Az OEE-nek  1982-tõl tagja. A Kapos-
vári HCs és az Erdõrendezési Szakosztály
tagja. A rendezvények szervezésében ak-
tívan részt vesz, az erdészeti igazgatás és
az egyesület kapcsolatát koordinálja.

VÁNDORGYÛLÉS

Kaán Károly
emlékérmet kapott
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PÁL LÁSZLÓ
erdésztechnikus

Édesapja révén ismerkedett meg az er-
dészélettel. Édesapját korán elveszítette,
emiatt az erdésztechnikumi tanulmányai
helyett fizikai munkát vállalt az erdészet-
nél. Itt szakmunkás képesítést szerzett.
Levelezõ tagozaton kezdte el erdésztech-
nikumi tanulmányait, amit 1961-ben sike-
resen befejezett. Kerületvezetõ erdész-
ként az iváni erdészet Pusztacsalád er-
dészkerületében szolgált 1965-ig. Ezután

fahasználati elõadói munkakört, majd
1975-tõl mûszaki vezetõi munkakört lá-
tott el. Az iváni fagyártmány-üzem fejlesz-
tésében, mûködtetésében meghatározó
szerepet töltött be. Az iváni erdészetre jel-
lemzõ cseri talajokon nehéz körülmé-
nyek között gondoskodott az alaptevé-
kenység, a segéd- és melléküzemágak
hatékony mûködtetésérõl. 

Munkája során 300 hektár erdõ telepí-
tésében végzett irányító szerepet. Az
1980-as években másodállásban szakirá-
nyító erdész feladatot látott el a Szakonyi
MgTSz-nél. 1990-tõl 1993-ig erdészetveze-
tõ-helyettes, majd erdészetvezetõ nyugdíj-
ba vonulásáig. Jelenleg is aktívan folytatja
a szakmához kapcsolódó tevékenységét.
Több magánerdõben szakirányító felada-
tot lát el, saját 4 hektáros csemetekertjé-
ben pedig erdészeti szaporítóanyagot állít
elõ és forgalmaz. A csemetekertjében gya-
kori vendégek a soproni Roth Gyula Gya-
korló Szakközépiskola diákjai.  Szívesen
adja át szakmai fogásait, jól érthetõ meg-
gyõzõ magyarázat keretében.  Pontos,
megbízható tulajdonságai példaként állít-
hatók az ifjabb nemzedék számára.

SZÕLÕSI ATTILA
erdésztechnikus

Munkáját 1977-ben kezdte a Vértesi Álla-
mi Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság Tata-
bányai Erdészeténél. Hosztoló, majd be-
osztott erdész munkakör után kerületve-
zetõ erdészként tevékenykedett 1985-tõl
a vértessomlói kerületben. Közben 1984-
ben erdõvédelmi szaktechnikusi vizsgát
tett. Mind a kerület értékes állományai,
mind a helyi védettségû terület természe-
ti, közjóléti és kultúrtörténeti értékei ma-
gukon viselik keze nyomát. Munkája so-
rán kezdõdött meg a kerületben a bükk-
állományok eredményes szálaló vágásos
felújítása, illetve javaslatára akkor öltött
jelentõs mértéket a sarjaztatott állomá-
nyok szerkezet-átalakítása. 2004-ben ke-
rületvezetõi feladatai mellett az erdészet
vadgazdálkodási tevékenységének irá-
nyítását is rábízták. 2006-ban ez a tevé-
kenysége az erdõmûvelési mûszaki ve-
zetõi beosztással egészült ki. Feladata az
általa vezetett ágazatok eredményeinek
javítása volt, úgy szakmai, mint gazdasá-
gi eredményesség tekintetében. A köz-
munkaprogramok hatékony szervezésé-
vel, a tölgy célállományú szerkezet-átala-
kítások bõvítésével, valamint a vadászat
értékesítési rendszerének átszervezésé-
vel maradéktalanul eleget tett ezeknek a
szempontoknak. 2009-tõl az erdészet fa-
használati tevékenységének irányításával
bõvült a munkaköre. Munkája elismeré-
seként 2012-ben az Oroszlányi Erdészet
igazgatói tisztségét kapta. 

1979 óta tagja az OEE Vértesi Helyi
Csoportjának. Állandó szervezõje a He-
lyi Csoport programjainak. Erdész szak-
mai munkája mellett 8 évig volt a Vérte-
si Erdõgazdaság Üzemi Tanácsának
tagja, elnöke. Gyermekeit a természet
szeretetére nevelte, kisebbik fia erdész-
technikusként végzett. 

TÖRÖK JÓZSEF
erdésztechnikus

Erdész szakmai élete szorosan össze-
függ az erdõmûveléssel, pályája az
Északerdõ Zrt.-vel és annak jogelõdjei-
vel, hiszen 47 évig tartó munkaviszonya
egy munkahelyhez kötõdik. Erdész-
technikusi oklevelét 1964-ben szerezte
meg a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti
Technikumban. Az idõtõl munkája,
minden tevékenysége az erdõmûvelés-
rõl szól. Számos – az erdõgazdaság er-
dõmûvelési munkáit megkönnyítõ –
újítást dolgozott ki, amelyek technoló-
giáit az erdõgazdaság egész területén
alkalmazták. Az alföldi területeken igen

jelentõs költségmegtakarítást értek el az
általa kidolgozott, a fekete nyár és fehér
nyár természetes felújítását célzó tech-
nológiával. A számos kísérlettel alátá-
masztott vegyszeres technológiákat a
társaság szinte minden erdészeti egysé-
ge alkalmazza ma is. Az erdõgazdaság
lapjában újításait részletesen leírta, köz-
readta.

Szakmai munkáit 2500 hektár befeje-
zett erdõsítés átadása, 150 hektár erdõ-
telepítés és jelentõs fásítási munka irá-
nyítása fémjelzi. 

1990 óta 12 magán-erdõgazdálkodó,
mintegy 300 hektár területének a szak-
mai irányítását is ellátja.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
51 éve folyamatosan tagja. A Miskolci
Helyi Csoporton belül mûködõ kis cso-
portok egyikének vezetõje volt 2005-ig.
A Dél-bükki Erdészeti Igazgatóság terü-
letén több szakmai bemutató és rendez-
vény szervezõje volt.

1998-ban a Nagykanizsai Vándor-
gyûlésen „Elismerõ oklevél” kitüntetést
kapott.

VÁNDORGYÛLÉS

Decrett József
emlékérmet kapott
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Az emlékéremmel kitüntetettek ne-
vében Rónai Ferenc, Csóka Péter és
Szõlõsi Attila mondott köszönetet.

Az Országos Erdészeti Egyesület
ELISMERÕ  OKLEVÉL kitüntetését
kapta 2013-ban:

Bálint László erdõmérnök, a Kapos-
vári Helyi Csoport tagja, fahasználati
osztályvezetõ-helyettes, a faanyag-hasz-
nosítás és a fahasználati technológiák
elismert   fejlesztõje, sokrétû egyesületi
és közösségi munkát végzõ kolléga.

Cziráki László erdésztechnikus, a
Zalaegerszegi Helyi Csoport tagja, több
zalai erdõbirtokossági  társulat létreho-
zója, szakirányítója és szakmai lelke, a
természetszerû magán-erdõgazdálko-
dás elhivatott szakembere.

Gráczki Elemér erdésztechnikus, a
Nagykanizsai Helyi Csoport tagja, a baj-
csai  erdészkerület vezetõje, a szélsõsé-
ges homoki termõhelyeken folytatott
erdõgazdálkodás rátermett és szakava-
tott erdésze.

Hilmer Ferenc erdésztechnikus, a
Kaszói Helyi Csoport tagja, a somogy-
szobi magánerdészet ágazatvezetõje, a
magán-erdõgazdálkodás és szakirányí-
tás kiemelkedõ szaktudású, lelkiismere-
tes szakembere.

Iványi Ákos erdõmérnök, a Közön-
ségkapcsolatok Szakosztály tagja, a kis-
alföldi állami erdõgazdálkodó közön-
ségkapcsolati megbízottja, a német-ma-
gyar szakszótár  összeállítója, aki krea-
tív kommunikációs tevékenységével
emeli a szakma presztízsét.

Jorzsits Miklós erdésztechnikus, a
Visegrádi Helyi Csoport tagja, kerület-

vezetõ erdész  és hivatásos vadász, aki
a fõváros egyik leglátogatottabb erdejé-
ben, a  Hárshegy környékén hangolja
össze az erdõgazdálkodást a fokozott
közjóléti feladatokkal.

Kovács Péter erdésztechnikus, a
Békés megyei Helyi Csoport tagja, pós-
teleki kerületvezetõ erdész, jelentõs ne-
mesnyár összehasonlító fajtakísérletek
gondos kivitelezõje és elhivatott állo-
mánynevelõje, aktív egyesületi tag.

Kozma Béláné mérlegképes könyve-
lõ, magán-erdõgazdálkodó, a Gyõr kör-
nyéki Magán-erdõgazdálkodási Helyi
Csoportok meghatározó tagja, a vidék
megtartó erejének, a falusi vendéglátás
népszerûsítésének elkötelezett híve.

Major Tamás erdõmérnök, a Gépe-
sítési Szakosztály titkára, a soproni Al-
ma  Mater gépesítési témájú tantárgyai-
nak oktatója, a fatermesztés mûszaki
fejlesztésének  kutatója, számos kuta-
tás-fejlesztési munka aktív részese.

Makra Zsuzsanna Julianna tanár,
az Erdészeti Erdei Iskola és a  Közön-
ségkapcsolatok Szakosztály aktív tagja,
a kiskunsági állami erdõgazdálkodó kö-
zönségkapcsolati referense, aki a Nyíri
erdõ energiájából töltekezve vett részt a
Vackorvár Erdei Iskola megteremtésé-
ben és folyamatos fejlesztésében.

Müller Attila erdésztechnikus, a Sá-
rospataki Helyi Csoport tagja, a hegy-
közi térség  fahasználati mûszaki veze-
tõje, a kíméletes fakitermelési módsze-
rek és a természetes  felújítások alkal-
mazásának lelkes támogatója.

Nagy Gyula erdésztechnikus, a Vér-
tesi Helyi Csoport tagja, a Tatabánya
környéki körtvélyesi erdészkerület ve-
zetõje és egyben hivatásos vadásza,

példás felkészültségû és nagy munkabí-
rású szakember.

Palánki Mihály erdésztechnikus, a
Balassagyarmati Helyi Csoport tagja,
nyugdíjas kerületvezetõ erdész, akinek
az erdõ és a szülõföld iránti ragaszko-
dását a  Püspökhatvan környéki erdõk
dicsérik.

Simon György erdésztechnikus, a
Pápai Helyi Csoport tagja, a Zánka kör-
nyéki erdõk kerületvezetõje, az erdõk
természetvédelmi és közjóléti szerepét
átfogóan kezelõ, erdei iskolai felada-
tokban közremûködõ erdész és felelõs
közösségi ember.

Somlai Miklós erdésztechnikus, a
Budapesti HM Helyi Csoport tagja, aki a
süttõi erdõk kerületvezetõ erdészeként
kiemelkedõ szakmai munkát végez és
szép fiatalosokat hagy örökül a követ-
kezõ nemzedékeknek.

Szakács Sándor erdõmérnök, a
Székelyudvarhelyi Magánerdészet ve-
zetõje, az Erdélyi Helyi Csoport alapító-
ja és elnöke, az Erdélyi Magyar Mûszaki
– Tudományos Társaság Erdészeti Szak-
osztálya elnöke, aki fáradhatatlanul
dolgozik az anyaországi  erdésztársada-
lommal folytatott eredményes együtt-
mûködés érdekében.

Vilmányi Márton erdésztechnikus,
a Debreceni Helyi Csoport tagja, nyug-
díjas kerületvezetõ erdész, erdészeti
szakirányító, magán-erdõgazdálkodó
és vadgazdálkodási vállalkozó.

Vízhányó László erdõmérnök, a
Csongrád megyei Helyi Csoport életét
aktívan szervezõ vezetõségi tag, a Sze-
gedi Erdészet vezetõjeként a szakmai és
civil kapcsolatok építésének és fejlesz-
tésének tevékeny részese.

VÁNDORGYÛLÉS

Elismerõ oklevéllel díjazottak 2013-ban
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A közgyûlés folytatásában az Év Er-
désze Verseny 2013 díjátadására ke-
rült sor. A versenyen indult erdész-
technikus szakembereket Lomniczi
Gergely fõtitkár szólította a színpadra.

„A szakértelem egyesületünk alapérté-
kei közé tartozik. Ez a szakértelem méret-
tetik meg az Év Erdésze Versenyen, mely-
nek VI. országos döntõje 2013-ban a Ván-
dorgyûléssel együtt, azt közvetlenül meg-
elõzõen zajlott a HM Budapesti Erdõgaz-
daság Zrt. szervezésében. Az elméleti és
gyakorlati részbõl álló verseny hivatalos
eredményhirdetése és díjátadója követke-
zik. A díjakat átadják: Zambó Péter elnök,
Szabó Vendel technikus alelnök, a ver-
seny szervezõ bizottság elnöke, Szalay
László, a szervezõ erdõgazdaság vezér-
igazgatója. A verseny alatt minden döntõ-
be jutott versenyzõ a CGP Instruments fel-
ajánlásából egy karton jelölõfestéket, és a
rönkköbözõkönyv, illetve a fatömegszá-
mítási táblázatok mobiltelefonos változa-
tát vehette át. Az egyes versenyszámok el-
sõ helyezettjei oklevelet és könyvjutalmat
kaptak. Az állományleírás versenyszám
gyõztese Hegedûs Attila, a VADEX Zrt. er-
désze.A szálalás jelölés versenyszám
gyõztese Ágoston Gyula, az Ártéri Erdõ-
birtokossági Társulat erdésze. A választé-
kolás versenyszám gyõztese Vincze Béla,
az Északerdõ Zrt. erdésze. A gyérítésjelö-
lés és a koronglövészet versenyszámok
gyõztese Piri Norbert, a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. erdésze. Az írásbeli feladatsor,
a rönk és sarang számbavétel versenyszá-
mok gyõztese Csordás Roland, a SEFAG
Zrt. erdésze. A felismerés, a famagasság és
fatérfogat-becslés, a körlapösszeg-megha-
tározás, valamint a trófeabírálat verseny-
számok gyõztese Szabó Gábor, a HM Ka-
szó Erdõgazdaság Zrt. erdésze.”

Az egyes szakmai versenyszámok díj-
átadása után az összetett verseny dobo-

gós helyezést elért erdészeit szólította
díjátvételre a fõtitkár.

„A harmadik díj a Mountex Kft. fela-
jánlásából 150 000 Ft Fjäll Raven és
HanWag vásárlási utalvány.

Az Év Erdésze
Verseny harmadik
helyezettje: Jakabfi
Ferenc, a Zalaerdõ
Zrt. erdésze.A má-
sodik díj a Grube
Kft. felajánlásából
175 000 Ft vásárlási
utalvány.  Az Év Er-
désze Verseny má-
sodik helyezettje:
Csordás Roland, a
SEFAG Zrt. erdé-
sze. Az elsõ díj pe-
dig az Andres
STIHL Kft. felajánlá-
sából STIHL és VI-
KING termékekre
vonatkozó 200 ezer

Ft értékû vásárlási utalvány, melyet Szen-
tesi Levente a STIHL kommunikációs igaz-
gatója adott át. Az Év Erdésze Verseny el-
sõ helyezettje: Szabó Gábor, a HM Ka-
szó Erdõgazdaság Zrt. erdésze.”

Az egyesületi kitüntetések adomá-
nyozása után a Vadas Jenõ-díj átadása
következett, melyet Dr. Szabados Ildi-
kó, az Erdészeti Tudományos Intézet
fõigazgatója-helyettese nyújtott át.

Az Erdészeti Tudományos Intézet a
mezõgazdasági miniszter által 1970-ben
alapított Vadas Jenõ emlékplakettel is-
meri el azon szakemberek, kollégák tevé-
kenységét, akik sokat tettek a hazai erdé-
szeti kutatás fejlesztéséért. 

A Vándorgyûlés nyilvánossága elõtt
történõ átadással szervezeteink az erdé-
szeti kutatás fontosságára hívják fel a fi-
gyelmet. A 2013. évi vándorgyûlés alkal-
mából az Erdészeti Tudományos Intézet
fõigazgatója „Vadas Jenõ Emlékérem” ki-
tüntetéssel ismerte el Haraszti Gyula er-

dõmérnök, az Ipoly Erdõ Zrt. vezérigaz-
gató-helyettesének sokéves munkáját,
amellyel a gyakorlat oldaláról támogat-
ta az intézet kutatási tevékenységét.

Az Ipoly Erdõ Zrt. vezetése, így Ha-
raszti Gyula is hosszú idõ óta átlagon fe-
lüli figyelmet szentel az erdõgazdálkodás
szakmai és tudományos kérdéseinek. Tá-
mogató hozzáállásának szerepe volt ab-
ban, hogy az erdõgazdaság az átlagosnál
jóval nagyobb mértékben támogatta az
Intézet több szakmai kiadványának meg-
jelentetését, rendszeresen segítséget nyúj-
tott külföldi vendégek fogadásában, tere-
pi programok szervezésében és a helyi
fénycsapdák mûködtetésében. 

A közvetlen támogatás mellett az Er-
dészeti Lapok Szerkesztõbizottságának
elnökeként közvetve is jelentõs szol-
gálatot tett az erdészettudománynak.
Kezdetektõl fogva motorja volt az Er-
dészeti Lapok digitalizálásának. Az Er-
dészettudományi Közlemények indu-
lásától fogva szorgalmazta a két folyó-
irat közötti szoros együttmûködést. 

A Vadas Jenõ-díj átadása után ismét
Lomniczi Gergely állt a pulpitus elé.

Az Országos Erdészeti Egyesület
Közgyûlésének díjátadási része ezzel
lezárult. Programunk utolsó pontja-
ként, a 144. Vándorgyûlés sikeres befe-
jeztével, kérem Kocsis Mihály vezéri-
gazgatót és Encsi Csaba vezérigazgató-
helyettest, kössék fel a tatabányai em-
lékszalagot az Egyesület Vándorzászla-
jára, majd adja át azt a 2014. évi Ván-
dorgyûlés házigazdájának, dr. Jámbor
Lászlónak, a soproni Tanulmányi Erdõ-
gazdaság Zrt. vezérigazgatójának.

A Vándorgyûlés és Közgyûlés zárása-
ként kérem a tisztelt résztvevõket, hogy
énekeljük el az Erdész Himnusz elsõ
versszakát. 

Tisztelt Vendégeink! A Vértesi Erdõ Zrt.
és az Országos Erdészeti Egyesület nevé-
ben köszönjük a részvételt, jó utat kívá-
nunk. Jövõre Sopronban találkozunk!

Jó szerencsét! 
Üdv az erdésznek!

VÁNDORGYÛLÉS

Jakabfi Ferenc, Szabó Gábor,Csordás Roland 
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A résztvevõk névsora

Abonyi László, Ábrahám Gábor, Ábra-
hám István, Ács Péter, Acsai Gábor,
Ágoston Gyula, Albel Ferenc, Ali Tamás
Gábor, Almási István, Andorka Bernát,
Andrési Pál, Andrésiné dr. Ambrus Ildi-
kó, Antal József, Antli István, Aranyos
Péter, Arató János, 

Bácsi Benjamin, Bagdi Judit, Bajnai Csa-
ba, Bajner Attila, Bak Julianna, Bakay
László, Bakó Csaba, Bakon Gábor, Ba-
kos Péter, Bali Istvánné, Bálint László,
Bálint Sándor, Balogh Csaba Gyõzõ,
Balogh Lajos, Balsay Miklós, Bán Gá-
bor, Bányai Péter, Barabás Attila, Bá-
rány Gábor, Baranyay László, Baráth
Béla, Dr. Baráth László, Barkóczi István,
Bejczi Éva, Bekõné Polner Katalin, Bén-
dek Gábor, Benke Attila, Bereznai Csa-
ba, Bocz Csaba, Bódi György, Bodri Ká-
roly, Bogdán József, Bognár Bence,
Bognár Gábor, Bognár Tibor, Bolla Ba-
lázs, Borka Viktor, Borosán István, Bor-
só Gábor, Borsó Zoltán, Bózsó Gyula,
Bõr Attila, Brecsok Sándor, Bugán Jó-
zsef, Bús Mária, Büki Imre, 

Cziráki László, Cziráki Lászlóné, Cziráki
Szabina, Czirok István, Czita Gábor,
Czunyiné Dr. Bertalan Judit, 

Csák József, Csáki Viktor, Csákó József,
Csala Flórián, Csányi Károly, Csapó
György, Csapó József, Cseh János,
Csejkné Kissimon Mária, Csépányi Pé-
ter, Cserép János, Csernus Zsolt, Csihar
László, Csóka Péter (kitüntetett), Cso-
mós János, Csonka János, Csonka Péter,
Csontos Dömötör, Csordás Nagy Lász-
ló, Csordás Nagy Lászlóné, Csordás Ro-
land, 

Dalvári Vince Gábor, Deák Sándor, Dé-
gi Zoltán, Demkó Albert, Dezsõ Vilmos,
Dobay Péter, Dobó István, Dobos Ildi-
kó, Dobos László, Domokos Gábor,
Domonkos Gergely, Donkó Károly,
Dózsa László, Döme László, Dudás Bé-
la, Dudás Pál, Dudás Péter, 

Emmerling Gábor, 

Fajger-Völgyesi Antónia, Dr. Faragó
Sándor, Faragó Sándor, Farkas Csaba,
Farkas János, Farkas Rolf, Farkas Szi-
lárd, Feketéné Pechtol Éva, Fekets Bá-
lint, Ferencz László, Firbás Nándor, Fo-
dor Mihály, Dr. Folcz Tóbiás, Földesi
Antal, Frauheim Gábor, Freller Mónika,
Fritsch Ottó, Fûr Tamás, Füredi László,
Füri András, 

Gaest Gergely, Gál Csaba, Gál László,
Gál Sándor, Gál Sándor, Gál Sándor
Zsolt, Galamb Gábor, Garai Gergely,
Gáspár József, Gáspár-Hantos Géza,
Gazdag Izabella, Gazsi Richárd, Géme-
si József, Gencsi Zoltán, Gergál Sándor,
Gombai Gábor, Gór Lajos, Gosztola Jú-
lia, Gosztola Mihályné, Gõbölös Péter,
Gödörházi Gábor, Gõsi István, Gráczki
Elemér, Gregán Zoltán, Greguss László
Géza, Gróf András, Gróf Jácint, Gulyás
Imre, Dr. Gutman Tamás,

Gyenes Károly, Gyenge Álmos, Gyõrffy
Balázs, Györfy Levente, 

Haas Béla, Haidinger György, Hajdú
András, Hajdu Ferenc, Dr. Halmágyi Já-
nos, Halmos Zoltán, Hancz Zoltán, Ha-
raszti Gyula, Harhai László, Hegedûs
Andrea, Helmrich Tamás, Helt Csaba,
Hercz Attila, Herczeg István, Hidas Ti-
bor, Hilmer Ferenc, Hilmer Ferencné,
Hinkó Miklós, Hipság István, Hoffmann
Pál, Hohn Miklós, Holdampf Gyula,
Homoki József, Hopka István, Horváth
Attila, Horváth Barnabás, Dr. Horváth
Béla, Horváth Csaba, Horváth Dénes,
Horváth Ernõ, Horváth Gábor, Horváth
István, Horváth István, Horváth Iván,
Horváth Péter Brúnó, Horváth Róbert,
Dr. Horváth Sándor, Horváth Szilárd,
Horváth Tibor, Horváth Zoltán, Höl-
bling Sándor, Hugyecz László, 

Ignáth János, Illés Péter, Inczédy György,
Inokai Balázs, Iványi Ákos, 

Jakab Nándor, Dr. Jáger László, Dr.
Jámbor László, Janács Gergely, Jánosi
Mária, Dr. Jánoska Ferenc, Jorzsits Mik-
lós, Józwiak Bernard, Józwiak Ilona, Ju-
hász Lajos, Juhász Lenke, Juhász Pál,
Dr. Jung László,

Kaczkó László, Kaczvinszky Tamás,
Kadlicsek János, Kaitz Zoltán, Kajon Já-
nos, Kajtor Zsolt, Kalácska Zsolt, Kala-
már Gergõ, Kalina István, Kámpel Jó-
zsef, Kandi József, dr. Kardeván Endre,
Kardos Bendegúz, Dr. Kárpáti László,
Dr. Kárpátiné Ugron Anikó, Katonáné
dr. Venguszt Beatrix, Kaulák Gergõ,
Kecskeméti Zoltán, Kecskés Tamás, Ke-
lemen Imre, Keresztes György, Kertész
Ferenc, Kertész Kornélia, Keszi László,
Dr. Király Pál, Királymezei Viktor, Kis
Prumik Ágnes, Kisbenedek József, Kiss
András, Kiss Éva, Kiss István, Kiss Jó-
zsef, Kiss József, Kiss László, Kiss Lász-
ló, Kissné Szabó Gabriella, Kisteleki Pé-
ter, Kladiva Tamás, Klemencsics And-
rás, Klézli József, Knausz Péter, Koczka
Zoltán, Kocsis Gábor, Kocsis Gábor Ist-
ván, Kocsis László, Kohajda Csaba, Kó-
kai Mária, Kolozsvári Ákos, Komáromi
Ferenc, Komáromi Márk, Kóródi Sán-
dor, Kósa Attila, Dr. Kosztka Miklós,
Kovács András, Kovács András, Kovács
Endre, Kovács Gábor, Kovács Gábor,
Kovács Gábor, Kovács Gábor, Kovács
István, Kovács Linda, Kovács Péter, Ko-
vács Péter, Kovács Tamás, Kovács Ti-
bor, Kovácsné Gergácz Judit, Kozma
Béláné, Köveskúti Zoltán, Kronekker
József, Kubicza Tamás, Kulcsárné Roth
Matthaea, Kurucz Gábor, 

Lajtos János, Dr. Lakatos Ferenc, Laki
László, Lancsák József, Lapos Tamás,
László Péter, Lempel István, Lénártné
Orliczki Judit, Dr. Lett Béla, Lipák Lász-
ló, Lomniczi Gergely, Lõrincz Sándor,
Lucza Gábor, Luzsi József, 

Madácsi Sándor, Dr. Magas László, Dr.
Magas Lászlóné, Magyar Lajos, Major
László, Major Tamás, Majoros Gábor,
Makra Zsuzsanna, Malgay Györgyi,
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Malgay Viktor, Marcsisin Tamás, Markó
Béla, Marth József, Márton Edit, Mayer
Szilárd, Dr. Medgyasszay László, Me-
gyery Ákos, Meinczinger József, Merc-
zel István, Mertz Zsolt, Mészáros Gyula,
Mészely Attila, Mézes Lajos, Mezõ Ágo-
ta, Mezõ Ferenc, Michl József, Mikola
Sándor, Miskoltzy Zsuzsanna, Mocz
András, Moczné Szabó Erika, Mocsi
Ádám, Molnár Gábor, Molnár László,
Molnár Tamás, Molnár Zoltán, Molnár
Zsolt, Monori Alfréd, Dr. Mõcsényi Mik-
lós, Mráv Norbert, Mucsonyi Zsolt, Mül-
ler Attila, 

Nádasdi Szabolcs, Nagy András, Nagy
Anett, Nagy Csaba, Nagy Gábor, Nagy
Imre, Nagy János, Nagy László, Nagy
Zoltán, Nagy Zoltán, Nagy Zoltánné,
Nagy Zsolt, Naszladi Géza, Némedy
Zoltán, Nemes Géza, Németh Árpád,
Németh Gábor, Németh Györgyi, Né-
meth Imre, Németh Imre, Németh Jó-
zsef, Németh Lászlóné, Németh Sándor, 

Nyiri János, Nyitray András, 

Orbán Tibor, Oroszi Sándor, 

Pál János Viktor, Pál Lajos, Ifj. Pál Lász-
ló, Pál László, Palánkay Béla, Palánki
Gábor, Palánki Mihály, Pandur Péter,
Panyor Diána, Pap László, Pápai Gábor,
Papp Gyula, Papp János, Papp László,
Papp Zoltán, Pappné Gáspár-Hantos
Judit, Pécsi Sándor, Pereces László, Per-
nesz Balázs, Dr. Pethõ József, Dr. Péti
Miklós, Petrákovics Károly, Pillér Tibor,

Pintér Csaba, Pintér Eszter, Pintér Lajos,
Pintér Ottó, Pintér Zoltán, Pintyili Lász-
lóné, Piri Norbert, Popovics György,
Poppé László, Pordán Péter, Pozsgai
Gábor, Prihoda Gábor, Dr. Puskás La-
jos, Puskás Lajos, 

Rácz Ferenc, Rácz Károly, Rakovics
Andrea, Rauch Imre, Reinitz Gábor, Ri-
maszombati György, Román József, Dr.
Rónai Ferenc (kitüntetett), Rosta Gyula,
Ruppert Róbert, Rusz Judit, 

Sajgó Ferenc, Sámson Antal, Samu Lász-
ló, Sándor Alpár, Sándor Dezsõ, Dr. Sár-
hegyi Zoltán, Dr. Sárvári János, Sári Jó-
zsef, Sári Zsolt, Sashalmi Viktória,
Schmidt Csaba, Schmidt Péter, Schmot-
zer András, Schrem Gábor, Schumacher
István, Schweighoffer Ottó, Dr. Semjén
Zsolt, Sere Ferenc, dr. Seregi János, Si-
mon György, Simon Sándor, Simonics
Ervin, Sinka László, Sipos Ferdinánd,
Dr. S. Nagy László,  Dr. Solymos Rezsõ,
Somlai Miklós, Somogyi Zoltán, Soós
Krisztián, Soós Tamás, Spiegel Endre,
Spingár László, Spingár Péter, Stádinger
János, Stánicz László, Staudinger István,
Steyer Edina, Stork Nándor, Stubán Zol-
tán, Sulyok Csaba, Sulyok Ferenc, Su-
lyokné Kukta Ágnes, Süle József, Sütõ
Gábor, Svéda Gergely, 

Szabados Ildikó, Szabó András, Szabó
Edit, Szabó Gábor, Szabó Gergely, Sza-
bó György, Szabó László Gábor, Szabó
Norbert, Dr. Szabó Sándor, Szabó Szi-
lárd, Szabó Tamás, Szabó Tibor József,

Szabó Vendel, Szakács Mária, Szakács
Sándor, Szalacsi Árpád, Szalai Károly,
Szalainé Csomós Krisztina, Szalay Lász-
ló, Szalontai Sándor, Szamonek Zoltán,
Szántai Péter, Szarvas Ákos, Szász Mi-
hály, Száva Tamás, Szedlák Tibor, Sze-
gedi István, Székely Márta, Szekeres Já-
nos, Szekeres Nikolett, Dr. Széles Attila,
Szeles Gábor, Szentesi Levente, Szente-
si Zoltán, Dr. Szép Tibor, Szi-Benedek
József, Szilágyi András, Szívós Balázs,
Dr. Szloboda János, Szõlõsi Attila, Szõ-
lõsiné Nagy Zsuzsanna, Dr. Szûcs Já-
nos, Szulcsánné Romhányi Emese, Szu-
romi Károly, 

Tajnai Róbert, Takács Károly, Tallódi
Albert, Tamaskó Tivadar, Tasi Lilla, Te-
lek Imre, Telkes Tamás, Temesvári Ist-
ván, Tengerdi Gyõzõ, Ternácz Zsolt,
Ther András, Timkó-Kovács Kinga,  dr.
Tombor Antal, Toronyay Péter Áron,
Tóth Gábor, Tóth Károly, Tóth Lajos,
Tóth Márton, Tóth Péter, Tótmárton
Zsolt, Török József, Török Józsefné,
Trojkó Péter, Túri Zoltán, Túri Zsuzsa,
Turóczi Balázs, Turza Károly, 

Ugró Sándor, Ugron Ákos Gábor, Ur-
bán Pál,

Váczi Károly, Vámos Károly, Várady Jó-
zsef, Varga András, Varga Antal, Varga
Attila, Varga Attila József, Varga Gyula,
Varga László, Varga Zoltán, Varró Já-
nos, Vas Árpád, Vasas Ernõ, Vaspöri
Eszter, Vaspöri Ferenc, Vaspöri Ferenc-
né, Vaspöri Lajos, Vass Sándor, Vass
Sándorné, Vereczkey Márton, Veres
Sándor, Vigh Ilona, Világhy Andrásné,
ifj. Vilmányi Márton, Vilmányi Márton,
Vincze Béla, Vincze Ferenc, Virág Ist-
ván, Vizi Norbert, Wisnovszky Károly, 

Zambó Péter, Zay Adorján, Dr. Zay
Andrea, Zétényi Zoltán, 

Zsidó Gábor, Zsíros Attila, Zsuppán Ernõ.

Az OEE 144. Vándorgyûlés eseménye-
it bemutató írások közre adásában
közremûködtek:

Encsi Csaba, Menoni Imre, Roz-
mann Hajnalka, Takács Antal,
Szûcs Ferenc – Vértesi Erdõ Zrt.

Keresztes György, Szimicsek
László – Budapesti Erdõgazdaság Zrt.

A 144. Vándorgyûlésen készült
fényképeket fotózták: Greguss Lász-
ló Géza, Mõcsényi Miklós, Nagy
László, Pápai Gábor, Zétényi Zol-
tán és a Vértesi Erdõ Zrt. munkatársai.
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