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2013. július 12-13-án tartotta az Egyesü-
let az immár 144. Vándorgyûlését, Tata-
Tatabánya központi helyszíneken.
Több mint négy évtized telt el 1972 óta,
amikor utoljára látogathattak el a Vértes
erdeibe az OEE vándorgyûlés résztve-
või. Az egyesületi tagok hagyományos
éves országos találkozójának idei házi-
gazdái a Vértesi Erdõ Zrt. és az OEE
Vértesi Helyi Csoportja és szakmai part-
nerként a HM Budapest Erdõgazdaság
Zrt. voltak. A rendezõk a Vértesbe és a
Gerecsébe szervezett programok során
a múlt felidézésével együtt kívánták be-
mutatni az itt gazdálkodó erdészek
munkáját, aktuális feladatait és térségi
szerepvállalásuk eredményeit.

A július 12-i ünnepélyes megnyitóra
a vándorgyûlésnek helyet adó tatai
Öreg-tó Kemping területén felállított
rendezvénysátorban került sor. Ott
Lomniczi Gergely fõtitkár üdvözölte a
megjelenteket, a színpadon felsorako-
zott meghívottakat és a Kínai Állami Er-
dészeti Szolgálat vezetõit, köztük Chen
Shuxian igazgatóhelyettest.

Az ország minden szegletébõl
összesereglett erdészeket elsõként – a
rendezõk nevében – Kocsis Mihály ve-
zérigazgató köszöntötte.

„A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
valamennyi dolgozója nevében nagy
tisztelettel köszöntöm Önöket Tatán!

Elszántan és lelkesedéssel szerveztük
meg az elkövetkezõ másfél napot. Bízom
benne, hogy mindenki számára emléke-
zetes programot sikerült összeállítanunk. 

A Vértesi Erdõ és Fafeldolgozó Gaz-
daság 1972. augusztus 11-12-én, tehát
41 évvel ezelõtt volt házigazdája a ván-
dorgyûlésnek. 

A mai nap helyszínei mindennapi
munkánk bizonyos részleteit mutatják be,
de utalnak a múltbeli tevékenységekre és
a jövõbeli szakmai elképzeléseinkre is. 

Erdészettörténeti meglepetéssel is
szeretnénk színesíteni az idei találko-
zónkat. Megemlékezünk a Magyar Er-
dészeti és Vadászati Mûszaki Segédsze-
mélyzet Országos Egyesületérõl, rövi-
den a MEVME-rõl. Lehetõséget biztosí-
tunk az említett alerdész egyesület utol-
só elnöke, Vitéz Szekeres Károly emlé-
két felidézõ kiállítás megtekintésére az
Esterházy-kastélyban. Köszönjük Ino-
kai Balázs erdõmérnök kollégánknak,
az unokának segítõ közremûködését. 

Az említett egyesület történetének
feldolgozásában kulcsszerepet vállaló
Schweighardt Ottó tagtársunknak innen
is elismerésemet fejezem ki a Helyi Cso-
port nevében.

A vándorgyûlés közönsége megis-
merheti a MEVME jelképeit is. A ma dél-
utáni programunk végén kerül sor a va-
lamikori székház elõtti emlékkõ avatá-
sára. Holnap az ünnepi közgyûlésen
pedig tiszteleghetünk az 1938-ban fel-
szentelt eredeti zászló elõtt. A vándor-
gyûlés résztvevõi ajándékcsomagjuk-
ban megtalálják az egyesület jelvényé-
nek hiteles másolatát emlékül. 

Bizonyára vannak Önök között né-
hányan, akik részt vettek a 41 évvel
ezelõtti vértesi vándorgyûlésen. Õket
külön köszöntöm! Számukra 41 év után
valószínûleg még nagyszerûbb ez a mai
nap. 

Bizonyítani szeretnénk nekik, hogy
a mai aktív kollégáik méltó örökösei az
elõdöknek. 

Az OEE 144. Vándorgyûlését ezúttal
hivatalosan megnyitom.

Érezzék jól magukat, minden részt-
vevõnek kellemes idõtöltést kívánok!”

Ezt követõen Dr. Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes tartotta meg ün-
nepi beszédét, melynek elsõ részében
arra utalt, hogy a seregszemlének he-
lyet adó tájon és egyben az itt megjelent
erdészek között is, mindenkor otthon
érzi magát. Kiemelte, hogy az erdészek
a válságos történelmi idõszakokban
mindig bebizonyították hazaszeretetü-
ket és önfeláldozásukat. Egyben vezetõ
szerepet vállaltak a magyar vidék életé-
ben, hagyományának és kultúrájának
megõrzésében. Hangsúlyozta az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület szakmán belül
betöltött feladatának fontosságán túl, a
határon átnyúló erdész kapcsolatok
ápolásában betöltött elévülhetetlen sze-
repét és ezzel a magyar nemzet össze-
tartozását erõsítõ törekvéseit. Beszédé-
ben megemlítette, hogy a vidéki életfor-
ma, a természet harmóniája, az elõdök
tisztelete, a munka alapú gazdaság és a
gyermekvállalásra épülõ hagyományos
családmodell az, amely az erdészeket
mindig is jellemezte. Ezt az életformát
akarja a nemzeti kormányprogram is
erõsíteni. „A ma erdészei komplex, sok-
szor önellentmondásos társadalmi
igényrendszer szolgálatában állnak.
Úgy gondolom ennek Önök kiválóan
képesek megfelelni” – hangsúlyozta a
miniszterelnök-helyettes. Beszédét vé-
gül az idei vándorgyûlés jelmondatára
utalva fejezte be, mely szerinte egyszer-
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re tükrözi a múlt tiszteletét és a jövõbe
vetett bizakodást. Ennek fényében sze-
mélyesen igyekszik majd elõsegíteni,
hogy az erdészek munkája és eredmé-
nyeik megkapják az értékükhöz méltó
elismerést.

A miniszterelnök-helyettes beszéde
után dr. Kardeván Endre, a Vidékfejlesz-
tés Minisztérium élelmiszerlánc-felügye-
letért és agrárgazdálkodásért felelõs ál-
lamtitkára köszöntötte a résztvevõket.

„Tisztelt Vándorgyûlés! Tisztelt El-
nök Úr! Tisztelt Erdésztársadalom!

A Vidékfejlesztési Minisztérium ve-
zetõsége és a magam nevében is meg
szeretném köszönni megtisztelõ meghí-
vásukat a magyar erdésztársadalom
eme jeles eseményére, az Országos Er-
dészeti Egyesület 144. vándorgyûlésére.

Fenntartható erdõgazdálkodás,
mondjuk nap, mint nap az erdõgazdál-
kodással kapcsolatos közérdekû elvá-
rások összefoglalásaként. „Fenntartha-
tó megélhetés”, hirdeti a rendezvény
mottója.

Az üzenet érthetõ. A vidékfejlesztés
fontos része az erdõgazdálkodás, így
nem mindegy, hogy az erdõ javait mi-
lyen mértékben, és hogyan lehet hasz-
nosítani. Nem mindegy az erdõ tulajdo-

nosának és gazdálkodójának, az erdei
kétkezi munkásnak, az erdõ javait fel-
használó vállalkozásoknak, a helyi la-
kosságnak, illetve nem mindegy magá-
nak a társadalomnak sem.

Az elmúlt két évtized az erdõ három
legfontosabb közérdekû funkciója, a gaz-
dasági, a védelmi és a közjóléti funkciók
közötti helyes arány kialakításáról szólt.

Küzdelmes folyamatnak lehettünk és
lehetünk részesei. Az erdõgazdálkodók
igyekeznek a korábbi gazdálkodási le-
hetõségeik közül minél többet megõriz-
ni, a környezet- és természetvédelem
hivatalos és civil szereplõi pedig igye-
keznek a nemzetközi szinten is elfoga-
dott védelmi célokat hazánkban mind
magasabb szinten érvényesíteni, de a
társadalom különbözõ szereplõi is egy-
re növekvõ közjóléti igénnyel fordul-
nak az erdõk felé.

A folyamat eredménye, hogy az er-
dõgazdálkodók összességében egyre
nagyobb mértékben alkalmazzák a ter-
mészetkímélõ erdõgazdálkodási mód-
szereket, szélesítik közjóléti tevékeny-
ségüket. Ehhez nagyban hozzájárult a
magas színvonalú erdészeti közigazga-
tás, valamint az állami erdészeti társasá-
gok példamutatása is. 

Ahhoz, hogy ez a fejlõdés tovább foly-
tatódjon, az erdészeti ágazat, a termé-
szetvédelem és a társadalom képviselõi
közötti párbeszédben a kategorikus kije-
lentéseket egyre inkább a megfelelõ ada-
tokkal alátámasztott szakmai érvelések-
nek kell felváltaniuk. Ebben a munkában
a minisztérium kiemelten számít az Egye-
sület aktív közremûködésére is.

Az új évszázad további kihívása a
megújuló, illetve megújítható alap-
anyag- és energiaforrások kérdésköre. 

A faanyag olyan természeti erõfor-
rás, amelyet rendkívül széleskörûen le-
het felhasználni, és emellett újra lehet
termelni. Használatával sok káros kibo-
csátással járó, vagy szûkösen rendelke-

zésre álló ipari, illetve energetikai alap-
anyag kiváltása válik lehetõvé.

Ebben a tekintetben is fontos azonban
a komplex szemlélet. A faanyag megnö-
vekedett energetikai hasznosítása mellett
az energetikai hasznosítás hatásfokának
növelése, valamint a faanyag tartós be-
építésével járó egyéb hasznosítási módok
fejlesztése terén is elõbbre kell lépnünk.

Engedjék meg, hogy néhány gondo-
lat erejéig kitérjek az erdõkhöz és az er-
dõgazdálkodáshoz szorosan kapcsoló-
dó, aktuális, nemzetközi eseményre is.
Európa az erdõkre vonatkozó egységes
szabályozással, az õsz folyamán elfoga-
dásra tervezett Európai Erdõegyez-
ménnyel ismét példát mutathat a világ-
nak. Európa egésze úgy tûnik elkötele-
zett abban a tekintetben, hogy egy jog-
hatással bíró nemzetközi egyezmény-
ben fogalmazza meg, mit várunk ezen a
kontinensen a fenntartható erdõgazdál-
kodástól, miben látjuk az erdõk védel-

mét. Az egyezmény megnyithatja az
utat az erdõk világméretû problémáira
is választ keresõ legszélesebb körû
egyezmény megalkotása elõtt is, ame-
lyen eddig több mint 20 éve hiába dol-
goznak. Az egyezmény elfogadása a
hazai erdõgazdálkodás szerepét és je-
lentõségét is meg fogja erõsíteni.

Végül visszatérve a mai nap jeles ese-
ményéhez, azt kívánom, hogy a Vándor-
gyûlés a szakmai feladatok ellátása mel-
lett szolgálja a kikapcsolódást, az új szak-
mai ismeretek megszerzését és a baráti
összetartozás erõsítését! A Vándorgyûlést
követõ hétköznapokra pedig kívánok
Önöknek erõt, kitartást és jó egészséget!

Jó szerencsét! Üdv az erdõnek, üdv
az erdésznek!”

Ezután Popovics György, Komárom-
Esztergom Megyei Közgyûlés elnöke és
dr. Medgyasszay László, a Magyar Nem-
zeti Vidéki Hálózat elnöke tartott üd-
vözlõ beszédeket.

Nagy László
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Dr. Kardeván Endre államtitkár


