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Erdészeti Lapok CLII. évf. 11. szám (2017. november)

2017. október 16-tól ügyvezetõ igazgatóként Szentpéteri
Sándor vette át az Országos Erdészeti Egyesület Titkársá-
gának irányítását és ezzel a nem kis feladattömeget és fe-
lelõsséget jelentõ mindennapi mûködés, a zajló és szerve-
zés alatt álló programok, pályázatok operatív vezetését. 

– Sokan ismernek a szakmában és az Egyesületben is, hosszú
idõ óta helyicsoport-titkárként, majd elnökként és elnökségi tag-
ként is részt veszel az OEE munkájában. Mégis arra kérlek, hogy
röviden összefoglalva mutasd be a szakmai és egyesületi élet-
utad fontosabb állomásait.

– A szegedi erdészeti szakközépiskolában tett érettségit kö-
vetõen 1990-ben végeztem Sopronban okleveles erdõmérnök-
ként. 2012-ig az erdészeti igazgatásban dolgoztam erdõtervezõ-
ként, majd vezetõként (osztályvezetõ, igazgatóhelyettes), két
évig megbízott igazgatóként. 

Izgalmas és sokszínû feladat volt az Igazgatóság három
megyére kiterjedõ területén több mint 250 ezer ha erdõte-
rületen folytatni, képviselni az erdészeti szakmai törekvése-
ket, a kisebb és a nagyobb térségek erdészeti érdekeit. 

2012-tõl a Pilisi Parkerdõ Zrt.-nél erdõtervezéssel, szak-
igazgatási kérdésekkel és pályázatokkal foglalkoztam, ezek
közül – az egyesületi munka mellett – az elsõ két feladat
maradt. 

Egyesületünknek 1983-tól vagyok tagja, máig õrzöm az
akkor kapott tagsági könyvemet és dr. Király Pál fõtitkár
üdvözlõ szavakat tartalmazó levelét. Az ÁESZ Helyi csoport
titkáraként, vezetõségi tagjaként és jelenleg elnökeként vál-
lalok szerepet, ezenkívül 2015-tõl Egyesületünkben mint ré-
gióképviselõ az elnökség tagja voltam.

– Az ügyvezetõ igazgatói pozíció meglehetõsen újkeletû.
Mi indokolja ennek megnevezésnek a használatát, miért
nem fõtitkárként folytatod az elõdöd munkáját?

– Elnökünk felkérése határozott ideig, a ciklus végéig,
2018. december 31-ig szól, meghagyva majd a lehetõséget
az újonnan megválasztott elnöknek, elnökségnek egy új fõ-
titkár személyének a következõ ciklusra történõ megbízásá-
ra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne folytassam a meg-
kezdett sikeres munkát, feladatom annak program szerinti
tisztességes befejezése.

– A váltás soha nem könnyû feladat egy szervezet életé-
ben, de most különösen úgy tûnik, hogy kifejezetten sûrû
idõszakban kell helytállni ebben is. Hogyan látod, hogyan
éled meg az átadás-átvétel idõszakát? Melyek most a legfon-
tosabb teendõk?

– Igen, valóban egy sokszínû, élettel teli idõszakát éli
Egyesületünk, és ezt szeretném folytatni a tagság segítségé-
vel. 2011-tõl sokat változott az egyesületi munka és ennek
társadalmi megítélése. Sokkal nyitottabbá váltunk. Rendez-
vényeinken keresztül megszólítottuk a fiatalokat is, bemu-
tattuk az erdészek munkáját, önmagunkat. Ezt mindenkép-
pen folytatni kell, és erre minden lehetõségünk megvan,
gondoljunk csak az Erdõvarázs Családi Napra vagy az Erdei
Vándortábor programra.

– Ha most másként nevezzük is, de kvázi a fõtitkári székben
ülve bizonyára vannak elképzeléseid az Egyesület életével, mûkö-
désével kapcsolatban, az elnökség által megfogalmazottakkal
összhangban, vagy éppen azokon is túl. Melyek ezek?

– Az elnökséggel közösen megfogalmazott jövõképünk
egy minden tekintetben egységes és erõs egyesület megte-
remtése, amihez elengedhetetlen a Helyi csoportok munkája,
programjaik anyagi lehetõségeink szerinti támogatása, a szak-
osztályok aktív mûködtetése. 

Kiemelt feladatnak tartom az egyre fontosabb szakmai
alapokon nyugvó ágazati érdekképviseletet, gondoljunk
csak az erdõtörvény és végrehajtási rendeleteinek megalko-
tására. 

Természetesen ehhez a biztos anyagi hátteret is elõ kell te-
remteni, amihez elengedhetetlen az állami és magánerdõ-gaz-
dálkodás, valamint a tagság arányos részvétele az Egyesület
finanszírozásában. Mindezek mellett folyamatosan törekedni
kell külsõ források bevonására is, többek között az egyes prog-
ramok pályázati úton történõ finanszírozására.

– Hogyan látod, a négyéves elnökségi ciklusból hátralévõ
bõ egy évben melyek lesznek a legfontosabb célkitûzések, fel-
adatok? 

– Folytatni kell ágazatunk szakmai érdekképviseletét az
erdõtörvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek megal-
kotásában, hiszen ez alapvetõen és hosszú távra meghatá-
rozza erdõgazdálkodásunk feltételrendszerét. 

A következõ négy évet határozza majd meg az új elnök-
ségi ciklus, amelyhez a választásokat idõben kell elkezde-
nünk és rendben lefolytatnunk. Emellett természetesen fon-
tosak azok a rendezvényeink, amelyekrõl már korábban
említést tettem. Új egyesületi eseményként mindjárt év ele-
jén debütál az Országos Erdészbál. A hagyományos Ván-
dorgyûlés a nyár elején Gyulán kerül megrendezésre, kibõ-
vített tartalommal, és a soron következõ jelentõs
rendezvények sem maradnak el, mint az Erdõvarázs, az Er-
dõk hete, az Erdésznõk Országos Találkozója. Nem beszél-
ve arról, hogy az erdészeti erdei iskola minõsítések ügyével
is foglalkozni kell jövõre. Mind-mind fontos feladat, és bi-
zonyára lesz még új is, amely egy-egy pályázaton keresztül
valósulhat majd meg.

– Köszönöm a beszélgetést, kitartást, erõt és sok sikert kí-
vánok az egyesületi munkádhoz!
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