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Az erdészet és a gyakorlati erdõgazdál-
kodás területén kifejtett több évtizedes,
kiemelkedõ munkája elismeréseként, a
Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti-
keresztje kitüntetésben részesült Káldy
József, a Mecseki Erdészeti Zrt. vezér-
igazgatója.

Pro Silva Hungariae díjat kapott dr.
Sárvári János fõtitkár (Magán Erdõ-
tulajdonosok és Gazdálkodók Orszá-
gos Szövetsége), Horváth Ferenc ve-
zérigazgató-helyettes (Zalaerdõ Erdé-
szeti Zrt.) és Mocskonyi Zsigmond
ny. fõosztályvezetõ (MgSzH Központ,
Erdészeti Igazgatóság).

Életfa Emlékplakett elismerés ezüst
fokozatát kapta Frank László nyugal-
mazott erdõmérnök.

Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetést
kapott Lengyel Ignác erdõtervezõ
(Bács-Kiskun megyei MgSzH, Erdészeti
Igazgatóság), Hornyák Endre erdõfel-
ügyelõ (Heves megyei MgSzH, Erdészeti
Igazgatóság), valamint dr. Tibay György

egyetemi tanácsos (SZIE Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar).

Valamennyi kitüntetett egyesületi tag-
nak szívbõl gratulálunk!

Kitüntetések március 15. alkalmából
Még soha ennyi kitüntetést március 15-én nem kaptak erdészek, mint az idén. Az FVM színháztermében Gõgös
Zoltán államtitkár nyújtotta át az erdészszakma kiválóságainak az elismeréseket, ami egyben a szakma megbe-
csülése is. Különösen örvendetes Káldy József, volt elnökünk rangos kitüntetése és Sárvári János munkájának –
melyben Egyesületünk könyvtárának odaadó gondozása is benne van – elismerése. Õket önkényesen csak azért
emeltem ki, mert Egyesületünk elmúlt évtizedében is kiemelkedõ munkát végeztek.

Pápai Gábor

Balról: Horváth Ferenc, Frank László, Mocskonyi Zsigmond, dr. Sárvári János, dr. Tibay
György, Gôgös Zoltán és Káldy József. Fotó: ForestPress

Az Országos Erdészeti Egyesület
programjában kiemelt helyen sze-
repelteti az erdészeti ágazat jövõjé-
nek alakulását, benne az állami er-
dõgazdálkodás helyzetét. A megala-
kult Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt.-ben folyik a munka az állami
erdõgazdálkodás átalakítását illetõ-
en. Egyesületünk személyes találko-
zók alkalmával igyekszik tájé-
kozódni és érdekvédelmi te-
vékenységét kifejteni. E folya-
mat részeként 2008. február
14-én fogadta Benedek Fülöp
vezérigazgató-helyettes dr.
Pethõ József elnököt és Or-
mos Balázs fõtitkárt.

A megbeszélésen szóba került
az állami erdõgazdálkodás átalakí-
tásának ténye. A munka folyik,
melyhez egyesületünk is a kellõ
tájékozódás után alakítja ki javas-

latait. A vezérigazgató-helyettes tájékoz-
tatta az egyesületi vezetõket, hogy a tár-
saságok eredményesen gazdálkodtak és
az idei tervek szerint is hasonló, ha nem
jobb eredmények várhatók. A társaságok
ennek következtében több milliárdos
nettó adóbefizetéssel segítik a nemzet-
gazdaság költségvetését. Kérte az együtt-
mûködést a civil szervezetek részérõl,

egyesületünk támogatását is, hogy ebben
az átalakuló gazdaságban az állami erdõ-
gazdálkodás a legkedvezõbb helyzetbe
kerüljön, hiszen a világot és hazánkat is
sújtó klímaváltozás hatását az erdõk je-
lentõs mértékben képesek ellensúlyozni.
Hazánkban az eredményes erdõgazdál-
kodás, az egységes erdõkezelés segítheti
a közös munkát, melynek kialakításához

elõzetes és átgondolt hatástanul-
mányok szükségesek. 

Egyesületünk vezetése érzi a
történelmi lehetõséget és felelõs-
séget és ennek megfelelõen ke-
zeli az ügyet, jelentették ki a je-
lenlévõ egyesületi vezetõk. Fel-
ajánlották együttmûködésüket és
ismételték, hogy egyesületi esz-
közeikkel mindent megtesznek,
hogy az egységes állami erdõke-
zelés és egységes nemzeti erdé-
szet kialakulhasson. 

Ormos Balázs

Quo vadis magyar erdõgazdálkodás?
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A harmadik oldal

Amagyar erdészet a rendszerváltás után 18 évvel
újabb kihívások elé néz. Az Országos Erdészeti
Egyesület pedig, mindezt érdekvédõ szûrõjén át-

engedve jó irányba próbálja terelni. A végzett munkát
– információs csatornáin – tagsága elé tárja. Lapoz-
zunk bele a mozgalmas, változásokat is hozó idõszak
eseménynaptárába. 

A 2008-as év ünnepélyes keretét adja az erdészeti
felsõoktatásunk 200 éves történetét felidézõ – a NyME
Erdõmérnöki Kara által szervezett – rendezvénysoro-
zat, melynek fényébe a bolognai rendszerû erdõmér-
nökképzés árnyai vegyülnek.

Az erdészeti kutatás 110 éves eredményei elõtt tisz-
telgõ ERTI rendezte debreceni Vándorgyûlésen szem-
besül majd tagságunk ezen fontos terület leszûkült le-
hetõségeivel. 

Az FVM Természeti Erõforrások Fõosztálya irányítá-
sa mellett mi is részesei vagyunk – a kor megváltozott
körülményeihez igazítva – az erdõtörvénymódosítás fo-
lyamatának, melynek továbbra is biztosítania kell az
erdõ védelmét és fenntarthatóságát.

Az Egyesület nagy figyelemmel és körültekintéssel kö-
zelít a közel 1,2 millió hektár állami erdõterületen –
szervezeteken, társaságokon keresztül – a vagyonkeze-
lõ tevékenységet végzõ Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. egy-
ségre, hatékonyságra, racionalitásra, valamint eltérõ
adottságok kiegyenlítésére irányuló törekvéséhez.  

A KvVM „A Környezetügy középtávú stratégiája” c.
vitaanyaga – az erdõ érdekében és a társadalom ja-
vára – ismételten határozott állásfoglalásra készteti a
2 millió hektár erdõgazdálkodási terület tulajdonosa-
it, kezelõit és az azokat képviselõ szervezeteket, így az
OEE-t is. 

A fentiekben megjelenített erdészeti- oktatás, kutatás,
hatósági munka, erdõvagyonkezelés, erdõvédelem ob-
jektív megítélése vezet az eddig elért eredmények meg-
tartására, új minõségi szintek elérésére. Végre törjön át
a reálisan és szakszerûen gondolkodó erdész törekvése
a jelenünk kétarcú, megalkuvó, közönyös és az anya-
giasság mindenhatóságát megjelenítõ egyéni érdek zsi-
lipjén. Ahogy a Meleagrina, a gyöngykagyló kitermeli
igazgyöngyeit, úgy mi is az összefogás erkölcsi erejével
juttassuk érvényre a szakma fontos igazságait.

A nyilvánosság, így lapunk hasábjai is, nyitva áll-
nak minden tagtársunk szakmát erõsítõ megnyilvánu-
lásai elõtt.

Dr. Pethõ József
az OEE elnöke




