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AZ ÉV ERDÉSZE

Ezzel a verseny történetében elõször
lett magánerdõ-gazdálkodó a verseny-
szervezõ. A döntõt a minden szempont-
ból ideálisnak nevezhetõ helyszínen, a
cég Somogyszob közelében, Szentke-
reszt-pusztán található telephelyén ren-
dezték. A verseny céljai között szerepel
a részt vevõ erdészek szaktudásának
gyarapítása, korszerûsítése, valamint az
erdészszakma sokrétûségének, szépsé-
gének bemutatása, népszerûsítése. 

A május 25-26. között, sorrendben
kilencedik alkalommal megszervezett
országos versenyen 22 erdész szakem-
ber, köztük 3 Erdélybõl érkezett kollé-
ga, mérte össze tudását. A döntõt meg-
elõzték az erdõgazdaságok által szerve-
zett házi versenyek.

A megnyitón a verseny résztvevõit
elõször László Diána, a Mocz és Társa
Magánerdészet Kft. ügyvezetõje kö-
szöntötte, majd Andrésiné dr. Ambrus
Ildikó, az OEE technikus alelnöke ün-
nepélyesen megnyitotta a versenyt.
Délután az összetett szakmai írásbelire
került sor, majd a felismerési feladatok-
kal párhuzamosan zajlottak a korong-
és golyóslövészet versenyszámok. Este
vacsorakor a versenyzõk már megtud-
hatták az aznap elért pontszámaikat. 

Csütörtökön a reggeli után egy gyors
eligazítás következett, majd kezdetét
vették a gyakorlati versenyszámok. A

kapott térkép segítségével kellett az
egyes feladatok helyszíneit megtalálni.
A gyakorlati versenyszámok különbö-
zõ, széles körû ismereteket igénylõ fel-
adatokat tartalmaztak. 

Az erdõgazdálkodási gyakorlati fela-
datokat a hétköznapi erdészeti tevé-
kenységek legfontosabb elemeibõl állí-
tották össze, ezekre kaphatták a ver-
senyzõk az összes elérhetõ pontszám
mintegy kétharmadát. Az erdõfelújítás
leírása, állományleírás, az élõfakészlet
meghatározása, famagasság- és fatérfo-
gat-becslés, gyérítésjelölés, szálalásjelö-
lés, választékolás, rönk- és tûzifa szám-
bavétele egyaránt szerepelt a feladatok
között. A felsoroltak mellett újdonság
volt a közjóléti feladat, amikor gyerme-
kek elõtt kellett 10 percben egy tanös-
vényen terepi elõadást tartani. A feladat
végrehajtását követõen, az értékelésben
a gyermekek is részt vettek. A vadászati
feladatok között szerepelt a vad távolsá-
gának becslése és trófeaminõsítés.

A csütörtök esti eredményhirdetésen
Zambó Péter, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke, Lomniczi Gergely, az
Egyesület fõtitkára, Ugron Ákos Gábor,
a Földmûvelésügyi Minisztérium állami
földekért felelõs helyettes-államtitkára
és Szászfalvi László országgyûlési kép-
viselõ mondták el a gondolataikat. Va-
lamennyien elismerték, hogy a házigaz-

da Mocz és Társa Magánerdészet Kft.
csapata kitûnõ munkát végzett. A hely-
szín megfelelõ volt, és a házigazdák az
elsõrangú elõkészítést követõen profi
módon bonyolították le a versenyt.
Mocz András a házigazdák nevében
megköszönte az elismeréseket. Kiemel-
te, hogy napjainkban, hazánkban már
több jól mûködõ magánerdészet léte-
zik. Javasolta, hogy a jövõben állami és
magánerdõ-gazdálkodó felváltva adjon
helyet ennek a rangos versenynek. 

A díjak átadása elõtt dr. Rónai Fe-
renc, a soproni Roth Gyula Erdészeti,
Faipari Szakközépiskola nyugalmazott
igazgatója, a versenybíróság vezetõbí-
rója értékelte a két nap eseményeit.(Ld.
következõ cikkünket – szerk.)

Az Év Erdésze Versenyt 2016-ban
Gál Sándor (Zalaerdõ Zrt.) nyerte,
Scherer Norbert (SEFAG Zrt.) és Ger-
gácz Péter (TAEG Zrt.) elõtt. A verseny
helyezettjei az oklevelek, tárgyjutalmak
mellett a versenyt támogatók különdí-
jait is átvehették. Az elsõ helyezett a
STIHL Kft., a második a Grube Kft., a
harmadik a Mountex Kft. ajándékutal-
ványait kapta. 

Gál Sándor 2010 után immár másod-
szor nyerte meg a versenyt, és ezzel tör-
ténelmet írt, a gyõztesnek járó különdí-

jat, a CGP Instruments Kft. által felaján-
lott digitális átlalót is átvehette. Az össze-
tett eredmények mellett versenyszámon-
ként is díjazták a legjobbakat. Az Erdély-
bõl érkezett versenyzõk közül a legtöbb
pontot Jani Balázs érte el, õ az Erdõ-
trans Kft. által felajánlott díjat kapta.

A rendezvény a Földmûvelési Mi-
nisztérium támogatásában is részesült
a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdál-
kodók Országos Szövetsége „Zöld erdõ-
ben jártam – Környezeti nevelés a ma-
gyar magánerdõkben” projektje által.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó,
technikus alelnök, OEE

Fotó: Andrési Pál

Az Év Erdésze Verseny Somogyszobon
Az Országos Erdészeti Egyesület által kiírt az Év Erdésze Verseny országos
döntõjét az elmúlt években a vándorgyûlést szervezõ erdõgazdaságok bonyo-
lították le. Idén a jubileumi, Erdélyben szervezett vándorgyûlés miatt szakíta-
ni kellett a korábbi hagyománnyal. Ezért Mocz András, az OEE magánerdõs
alelnöke, a Mocz és Társa Magánerdészet Kft. nevében vállalta a házigazda
szerepét. 

A 2016-os Év Erdésze Verseny megnyitója Somogyszob-Szentkeresztpusztán


