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AZ ÉV ERDÉSZE

Az idei, 144. OEE Vándorgyûléshez
kapcsolódóan, annak mintegy szakmai
felvezetõjeként, július 11-én a Tatán
rendezett ünnepélyes megnyitóval
kezdõdött meg az Év Erdésze Verseny
2013 országos döntõje. 

A huszonkét részvevõ erdészt a ver-
senyközpontban Szabó Vendel, az OEE
technikus alelnöke, a versenybizottság
elnöke, Lomniczi Gergely, az OEE fõtit-
kára, Szalay László, a versenyt lebo-
nyolító házigazda HM Budapest Erdõ-
gazdaság Zrt. vezérigazgatója, Kocsis
Mihály, a vándorgyûlést rendezõ Vérte-
si Erdõ Zrt. vezérigazgatója, Wisnovszky
Károly, a NÉBIH Erdészeti igazgatóság
igazgatója, és a versenybírók nevében
Dr. Folcz Tóbiás, a Roth Gyula Gyakor-
ló Szakközépiskola igazgatóhelyettese
köszöntötte. A terepi szakmai verseny-
számoknak helyszínt adó Süttõi Erdé-
szet nevében Szimicsek László erdé-
szetvezetõ volt jelen a megnyitón. 

A július 10-12 között lebonyolított
verseny – a korábbiakhoz képest – több
eltérést is hozott.

A több mint 10 éve készült szabályzat
kibõvült, két új versenyszám került be-
építésre, amelyek az erdészek munkájá-
ban – a már megszokott feladatokhoz
hasonlóan – nagy jelentõséggel bírnak:

• Az erdõsítés leírása a fiatal erdõsí-
tések fõbb jellemzõinek meghatá-
rozására helyezi a hangsúlyt, hi-
szen az erdészek munkájának
egyik legfontosabb része az erdõ-
sítések kezelése, segítése, a befe-
jezhetõség feltételeinek megte-
remtése.

• Új versenyszámként szerepelt a
szálalásjelölés, ami az állandó bo-
rítottságú erdõgazdálkodásba tör-
ténõ átmenet elsõ lépéseként vég-
zendõ egyenlõtlen bontás szak-
szerûségét hívatott megállapítani.

A versenyszabályzatot az OEE Buda-
pesti HM-csoportjának tagsága (vala-
mint a Süttõi Erdészet kollektívája) ak-
tualizálta és alakította a helyi sajátossá-
gokhoz.

A helyi adottságokból adódott – a
Süttõi Erdészet szûk elhelyezési lehetõ-
ségei jelentették a korlátot –, hogy a
verseny három helyszínen zajlott. Az el-
méleti versenyszámok – az írásbeli fela-
datok és a felismerés – Tatán, a terepi
versenyszámok Süttõn, a lövészet pedig
Gyarmatpusztán (gyermelyi sportklub)

került megrendezésre. Ez azzal járt,
hogy a versenyzõket a három helyszín
között kellett utaztatni, ami a szervezést
tette rendkívül bonyolulttá. A letöbb
idõt igénylõ terepi feladatok végzése
(és így az elméleti is) két részletben tör-
tént, a versenyszámok végig, folyama-
tosan folytak, mindegyik terepi helyszí-
nen egy idõben kezdõdve.

Lényeges eltérést jelentett – a verseny
és a versenyzõk elismerése tekintetében,
hogy a verseny eredményhirdetése és a
díjak kiosztása a 2013. évi vándorgyûlés
ünnepi közgyûlése során történt.

A Versenybíróság tagjai a NyME Roth
Gyula Szakközépiskola tanári kara, a
NÉBIH Erdészeti Igazgatósága és a Pest
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igaz-
gatósága szakemberei közül kerültek
ki. Köszönet illeti õket a hozzáértõ és
lelkes munkáért. 

A verseny során a bírókat, a Verseny-
bizottság tagjait, a kísérõket és a sajtó
képviselõit, valamint az ellátmányt –
csendes és kíméletes – lovas fogatok és
elektromos gépkocsik szállították kör-
be a pályán.

A versenyre 22 jelentkezés érkezett:
19 erdõgazdaság (egyik erdõgazdaság
három versenyzõt is küldött) és egy ma-
gánerdészet küldte a legjobbjait. A ke-
rületvezetõi és mûszaki vezetõi munká-
hoz szükséges ismeretek tekintetében a
mezõny elég kiegyenlített volt, mind-
egyik versenyzõ nagyon komolyan vet-
te a feladatot és jól felkészült a megmé-
rettetésre. A nevezett versenyzõk:

Ágoston Gyula Ártéri ET, Béndek Gá-
bor Gemenc, Komáromi Márk KEFAG,

Az Év Erdésze Verseny 2013-ban

Az Év Erdésze Verseny megnyitója Tatán

A vándorserleg az egyesületi zászlók között
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Piri Norbert Szombathely, Lipóczky Dáni-
el HM Budapest, Hinkó Miklós Pilis, Cser-
nus Zsolt Nagykunság,  Tamis László Gyu-
laj, ifj. Pap Zoltán Bakonyerdõ, Mertz Zsolt
Nyírerdõ, Hugyecz László Ipoly Erdõ,
Vincze Béla Északerdõ, Jakabfi Ferenc Za-
laerdõ, Szabó Gábor Kaszó, Csordás Ro-
land SEFAG, Hegedûs Attila VADEX,  Ko-
vács Gábor Gemenc (v.k.), Baranyai Csa-
ba Vértes, Veszeli Péter Gemenc (v.k.),
Kovács Gábor Egererdõ, Vincze Ferenc Ki-
salföld, Pintér Zoltán Mecsek.

A versenyzõk teljesítményét a bírók
versenyszámonként értékelték. A me-
zõny kiegyenlítettségét az is mutatja,
hogy a versenyszámonkénti gyõztesek
neve viszonylag kevés esetben ismétlõ-
dik. A versenyszámonkénti elsõ helye-
zettek az 1. táblázatban láthatók.

Az összesített vadászati versenyszám
gyõztese: Lipóczky Dániel lett, aki a ta-
tai Harmónia Vadászbolt különdíját –
egy gyönyörû porcelánkupát – vehette
át, a lövészet elsõ három helyezettje vi-
szont a Gyarmatpusztai Tömegsport
Klub érmét kapta.

Az összesített versenyt a HM Kaszói
Erdõgazdaság versenyzõje, Szabó Gá-
bor nyerte meg, aki négy versenyszám-

ban is az elsõ helyen végzett. Az össze-
sített helyezések:

I. 14 Szabó Gábor Kaszó
II. 15 Csordás Roland SEFAG  
III. 13 Jakabfi Ferenc Zalaerdõ  
A verseny gyõztese, Szabó Gábor – a

vándorserlegen és az egyesületi kupán
kívül – a 144. Vándorgyûlés ünnepi
közgyûlésén a Stihl 200 000 forintos kü-

löndíját vehette át Szentesi Leventétõl a
STIHL Kft. kommunikációs igazgatójá-
tól. A második helyezett a Mountex 175
ezer forintos, a harmadik helyezett a
Grube 150 000 forintos különdíját kap-
ta. A díjakat az OEE elnöke, Zambó Pé-
ter, az alelnöke, Szabó Vendel és a HM
Budapesti Erdõgazdaság vezérigazgató-
ja, Szalay László adta át. A versenyszá-
monkénti elsõ helyet elért versenyzõk
az OEE és a NÉBIH által felajánlott
könyvjutalmakat kapták.

A verseny jó idõben, jó hangulatban,
gördülékenyen zajlott, hála a szervezõk-
nek, a Süttõi Erdészet és a HM Budapesti
Erdõgazdaság csapatának, a Versenybíró-
ság tagjainak. A versenyzõk, a szervezõk,
a bírók és a kísérõk, a látogatók egyaránt
élvezték az eseményeket. A verseny jelen-
tõségét – a kellemes közös együttléten, ré-
gen látott kollégák, barátok találkozásán
kívül – a régen tanult szakmai ismeretek
felelevenítése és az új ismeretek megszer-
zése (volt versenyzõ, aki a szálalás fogal-
mával elõször itt találkozott „kézzel fogha-
tóan”) adta, s ezen túl az egészséges szak-
mai versenyszellem érvényesülése, ahogy
az a szakma legjobbjainak találkozásakor
természetesnek vehetõ.

A következõ verseny – szakítva a két-
évenkénti rendezés hagyományával – vár-
hatóan Sopronban, a 2014. évi vándor-
gyûléssel összekötve lesz.

Keresztes György
Fotó: Zétényi Zoltán, Nagy László
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