
Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 9. szám (2009. szeptember) 279

Immár évtizedes hagyománya van az
erdészeti igazgatásban dolgozók
szakmai versenyének, az Erdõrende-
zési versenynek. Az eseményt kété-
vente rendezi meg az MgSzH és az Or-
szágos Erdészeti Egyesület Erdõren-
dezési Szakosztálya. Az idei küzdelem
a Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH Er-
dészeti Igazgatóságának szervezésé-
ben a Pilisi Parkerdõ Zrt. Visegrádi
Erdészetének területén folyt. 

A verseny keretében erdõfelügyelõk,
erdõtervezõk az erdõrendezés tárgykö-
rében elméleti és gyakorlati felkészültsé-
gükrõl, szakmai ismereteik mélységérõl,
és nem utolsósorban, problémamegoldó
képességükrõl adtak tanúbizonyságot. 

A megoldandó feladatok az erdészeti
igazgatás mindennapi tevékenységéhez,
munkafolyamataihoz kapcsolódtak. Egy
részük azonban azon túl is mutatott, hi-
szen az agrárigazgatásban az elmúlt
években lezajlott integráció – különösen
a támogatások ügyintézése terén – min-
denki által ismert szervezeti változást és
feladatbõvülést hozott magával. 

A versenyben az MgSzH kilenc me-

gyei Erdészeti Igazgatóságának és a Pi-
lisszentkereszti Erdészetnek 3-3 fõs csa-
pata indult. A vártnál is kiélezettebb
versengés elképesztõen szoros ered-
ményt hozott. A színvonalat, a verseny-
zõk felkészültségét jól jellemzi, hogy az
elsõ három helyezés sorsát csak néhány
tíz pontnyi különbség döntötte el. 

Végül az elsõ helyet a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei MgSzH Erdészeti Igaz-

gatóságának csapata (tagjai: Lászlók
András, Szûcs Zoltán, Veres Tibor), a
második helyet a Vas Megyei MgSzH
Erdészeti Igazgatóságának csapata (tag-
jai: Lócsi Gyula, Simon Norbert, Szabó
Károly), míg a harmadik helyet a Heves
Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatóságá-
nak csapata (tagjai: Õsz Gusztáv, Vajda
Zoltán, Verók Tamás) szerezte meg. 

A rendezvény a nemes, és mindvé-
gig sportszerû versengés mellett az ága-
zat jelentõs szervezetei vezetõinek in-
formális találkozójául is szolgált. 

A versenyhez kapcsolódóan az elsõ
nap elhangzott elõadások, a két és több
oldalú szakmai eszmecserék, mintegy
megalapozták a második nap terepi be-
mutatóját, ahol a Pilisi Parkerdõ Zrt.
képviseletében, Csépányi Péter terme-
lési és természetvédelmi fõmérnök mu-
tatta be az erdõgazdaság folyamatos er-
dõborításos gazdálkodás terén elért ki-
tûnõ eredményeit. 

Gratulálunk a nyerteseknek, köszön-
jük a szervezõk munkáját, s a vendéglá-
tók vendégszeretetét!
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