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EGYESÜLETI ÉLET

2017. március 2-án tartotta meg a Soproni Egyetem az ün-
nepélyes névadó szenátusi ülését, ahol a felszólalók minde-
gyike — többek között dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, dr. Palkovics László oktatási államtitkár, Ugron Ákos
Gábor a Földmûvelésügyi Minisztérium állami földekért fele-
lõs helyettes államtitkára, prof. dr. Faragó Sándor rektor és
dr. Dinnyés Álmos kancellár — fontosnak nevezték a felsõ-
oktatási intézmény háromszáz éves hagyományain, a gyakor-
lati tapasztalaton és a megújuláson alapuló tudás átadását.

Az egyetem új stratégiáját 2015-ben kezdték kialakítani, kö-
zéppontjában az értékközpontúság, a környezettudatosság, a
kreativitás, a gyakorlatorientált szemlélet és az együttmûködé-
sek állnak.

Ennek szellemében az ünnepi szenátusi ülés alkalmával
Zambó Péter az OEE elnöke, prof. dr. Faragó Sándor rektor
és dr. Dinnyés Álmos kancellár együttmûködési megállapo-
dást írt alá az Egyetem és az Egyesület között. A megállapo-
dás kézjegyekkel történõ szentesítése után az Országos Er-
dészeti Egyesület elnöke rövid beszédet tartott, melyet az
alábbiakban idézünk. 

„Másfél évszáza-
dos Egyesületünk
köszönti a 2018-
ban már az erdé-
szeti felsõoktatás
210. születésnapját
ünneplõ Alma Ma-
terünket! Szerveze-
tünk egy tõrõl fa-
kad, azonos érté-
keket képvisel.
Szeretném felhívni
a figyelmet a két
szervezet Selmec-
rõl indult közös
történelmére, egy-

mástól elválaszthatatlan fejlõdésére, közös céljainkra, együtt-
mûködésünk szükségességére és lehetõségeire. Azonos ha-
gyományokra épül elkötelezettségünk, összetartásunk, hûsé-
günk az erdõ és a Haza iránt. Neves elõdeink magasra tették
a mércét, hozzájuk méltónak lenni embert próbáló feladat.

A közelmúlt is bõven adott lehetõséget az összefogásra.
Napjainkban is fejlõdik, szorosabbá válik az Egyetem és az
Országos Erdészeti Egyesület kapcsolata. Jövõnket meghatá-
rozó közös eredmény az ötéves, osztatlan erdõmérnökképzés
visszaállítása. Közösen erõsítjük Egyetemünk kizárólagosságát
a magyar erdõmérnök-képzésben. Mert itt garantálható a le-
hetõsége az ökológiai, mûszaki és gazdasági tudományok int-
egrált oktatásának, hagyományaink továbbvitelének.

Az Egyetem az Egyesület fõ partnere volt a 2012-ben
megszületett Erdõstratégia tanulmány elkészítése során. Pa-
tinás és emlékezetes ünnepségeket szerveztünk közösen.
Erõsítjük az erdészek önazonosságtudatát, tovább visszük
szakmánk történeti értékeit. Az Egyesület által alapított Er-
dészcsillag Alapítvány ösztöndíjjal segíti az arra érdemes er-
dõmérnök hallgatókat.

Együttmûködésünk folytatása minden területen kívánatos.
Érdekérvényesítõ képességünk fejlesztése elsõrendû közös
ügyünk. El kell fogadtatnunk, hogy az erdészek az erdõ ügyé-
nek letéteményesei. Példát mutatunk a szélsõségekkel szem-
ben: mi erdészek az életközösség egészében gondolkodunk.

Az Egyesület stratégiája több ponton azonos az Egyetem
érdekeivel. Feladatunk a szakma és az Egyesület vonzerejé-
nek növelése. Az elmúlt hat évben többször elmondtam: Le-
gyen jó dolog az Egyesület tagjának lenni! Legyen jó dolog
ma Magyarországon erdésznek lenni!

Az erdészeti oktatás és továbbképzés színvonalának eu-
rópai szintû fejlesztése szintén közös feladatunk és ügyünk.
Hagyományaink õrzésérõl és ápolásról egy pillanatra sem
feledkezhetünk el. 

Feladatunk egységünk, összetartásunk megõrzése is.
Megállapodásunk aláírásával most már írásba is foglaltuk,
hogy elsõrendû közös célunk szakmánk rangjának, befolyá-
sának, az erdészek elismertségének, az Alma Mater és az
Egyesület súlyának, presztízsének további erõsítése.

Mindezek szellemében, a legnagyobb örömmel szentesí-
tettük a hosszú távú együttmûködésünk kereteit és szabályait
lefektetõ megállapodást. Jó szerencsét, Üdv az erdésznek!”

Az Egyetem oktatásban betöltött szerepe, egyedülálló
képzést nyújtó szolgáltatása, illetve az Egyesület erdészeti
szakmai tudása, elért eredményei erõsítik egymást. Ennek
kihasználása, kamatoztatása nemcsak kölcsönösen elõnyös,
a szûkebb és tágabb értelemben vett környezet, illetve a tár-
sadalom érdekét is szolgálja – áll az együttmûködési megál-
lapodás szövegezésében. 

Eszerint az Egyesület és az Egyetem az ország erdõterüle-
tének fenntartható hasznosítását szolgáló képzési rendszer
mûködtetése, továbbá az erdészet és az erdészeti oktatás nép-
szerûsítése, valamint a társadalmi elismertetés legmagasabb
szintre történõ emelése érdekében mûködnek együtt. Töre-
kednek arra, hogy közöttük tartós és eredményes szakmai
munka alakuljon ki, amely mindkét fél javát szolgálja. Eszkö-
zeikkel és lehetõségeikkel segítik a jövõ erdõmérnök szakem-
bereit, hogy az elméleti tudás megszerzése mellett ismeretei-
ket minél hatékonyabban ültethessék át a gyakorlatba is.
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