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Sódar Pál
erdőmérnök
Sódar Pál 1944. január 4-én született a Békés megyei Gádoroson, a család ötödik fiú gyermekeként.
Édesapja a helyi mezőgazdasági életben töltött be különböző vezető tisztségeket, édesanyja a háztartást
vezette. Az általános iskolát szülőfalujában, Gádoroson végezte, a középiskolát az orosházi Táncsics
Mihály Gimnáziumban, mindenhol kitűnő eredménnyel. 1962-67-ig az Erdészeti és Faipari Egyetem
hallgatója. A kitűnő minősítésű diploma megszerzése után választotta első és egyetlen munkahelyéül a
Kiskunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságot 1967-ben. Kezdetben gyakornok, majd 1969.
szeptemberétől a Dunavecsei Erdészet erdőművelési műszaki vezetője. 1986. márciusától kinevezik a
Nyárjasi Erdészet vezetőjévé.
Közben számos továbbképzésen vesz részt: 1975-ben és 1982-ben vezetőképző; 1983-’85 vezető
utánpótlásképző; az erdőmérnöki oklevél mellé 1996-ban megszerezte a közgazdasági szakokleveles
mérnöki, majd 1997-ben a mérlegképes könyvelői képesítést is.
Négyszer kapott „Kiváló Dolgozó” kitüntetést, egy ízben pedig igazgatói dicséretben részesült.
1989. novemberétől 2006. február 28-ig az erdőgazdaság vezérigazgatója, amely irányítása alatt gyökeresen
átalakult. A kor kihívásainak megfelelően átalakította a vállalat struktúráját: megszüntette a Műszaki
Erdészetet, a gépek egy részét eladta, de megtartotta a szállító kapacitást, amit egy leány kft-be vitt át.
Bevezette és általánossá tette a vállalkozói munkavégzést az erdőművelésben és a fakitermelésben.
Folyamatosan törekedett a vállalatirányítás költséghatékonyságának növelésére, az irányító létszámok
karcsúsítására. Az erdészeti és erdészkerületi összevonások eredményeként aktív közreműködésének
köszönhetően alakult ki a Részvénytársaság ma is korszerű erdészeti és erdészkerületi szerkezete. Más
erdőgazdaságoktól eltérően ragaszkodott a saját csemetetermelő kapacitáshoz, az egykori csemetekerteket
rendre saját kézben tartotta. 1992-ben megszervezte és létrehozta a KEFAG Rt.-t, amely mára egy európai
színvonalon gazdálkodó, közepes méretű vállalattá nőtte ki magát.
Mindig nagy hangsúlyt helyezett a különböző ágazatok fejlesztésére, igazi innovatív vezetője volt
részvénytársaságának, tevékenységének hatása az egész ágazatra, de különösen az alföldi térségre sugárzott
ki. A faipar fejlesztésénél figyelembe vette a saját erdőkből kitermelt faanyag minőségét. Így vált a KEFAG
Rt. Magyarország legnagyobb raklapgyártójává. Létrehozta a Juniperus Díszfaiskolát, amely ma DélMagyarország legnagyobb ilyen jellegű vállalkozása. Az alkalmazott tudomány és a folyamatos innováció
melletti elkötelezettségét mutatja az Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ 1997. évi létrehozása.
Vezetése alatt 2003 májusában nyílt meg a Vackor Vár Erdei Iskola, amely az Állami Erdészeti Szolgálat
közreműködése által a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium anyagi támogatásával épült fel. A
KEFAG Rt. célja – az Iskola létrehozásával – az volt, hogy az erdészhivatást, és az erdő szerepét minél
szélesebb körrel ismertesse meg. A ma már országosan is elismert objektumba hazánk minden
tájegységéből jönnek ide diákok erdészetet, természetet tanulni, az Alföldet megismerni.
Az ágazat oktatási és kutatási intézményeit közvetlenül és az egyesületen keresztül is aktívan támogatta,
mind az erdészeti szakközépiskolásokat, mind a soproni egyetemi hallgatókat gyakran fogadta
tanulmányútjaik során.
Beosztottjait is arra ösztönözte, hogy folyamatosan képezzék magukat. Mindig támogatta a továbbtanulási
szándékokat és az idegen nyelv tanulását. Ez a meggondolás vezérelte akkor is, amikor a vállalat vezetőit
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rendszeresen külföldi tanulmányútra vitte. Ezek a tanulmányutak a szakmai tapasztalatszerzésen túl jó
alkalmat teremtettek az egységes vezetői csapat kialakítására is.
Számos szakmapolitikai rendezvényt szervezett, mellyel országosan az erdész szakmára irányította a
politikus döntéshozók figyelmét. Ilyen volt az 1994 májusában a Kecskemét melletti Nyíri Erdőben
megrendezett Erdészeti Fórum Boross Péter miniszterelnök részvételével; Göncz Árpád köztársasági
elnök látogatása Bugacon 1996-ban, vagy László Csaba pénzügyminiszter látogatása Kecskeméten.
Fontosnak tartotta a kapcsolatok kiépítését és ápolását szomszédos országok erdőgazdaságaival,
szakembereivel, melynek kapcsán számos tanulmányutat szervezett Szlovákiába (Kassai Erdőgazdaság),
Romániába (Marosvásárhelyi és Suceavai Erdőgazdaság), Jugoszláviába, majd később Szerbiába (Pancsovai
Erdőgazdaság) területeire.
A KEFAG Zrt.- és jogelődeinél - gyakorlatilag egy munkahelyen - eltöltött 39 év munkaviszony után 2006.
február 23-án vonult nyugdíjba.
Szakmai életútjának elismeréseként 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje állami
kitüntetésben részesült.
Az Egyesület életét támogató tevékenysége:
Sódar Pál jelentős szerepet töltött be a Kecskeméti Helyi Csoport életében, melynek 1986-2006-ig
(nyugdíjba vonulásáig), 5 cikluson keresztül elnöke volt. Ezen nehéz idősszak alatt a HCs élete megújult,
színes szakmai rendezvények, bel- és külföldi tanulmányutak váltották egymást. A rendszerváltozás
zivataros éveiben a tagság és az erdész szakközönség részére országos jelentőségű szakmapolitikai
tájékoztatókat szervezett Kecskeméten, Bugacon, Kiskunhalason, stb. A pezsgő egyesületi életnek
köszönhetően ebben az időszakban, amikor Egyesületünk taglétszáma országosan harmadával csökkent, a
Kecskeméti HCs létszáma 120 főről 200 főre emelkedett, főként a volt Tsz és ÁG erdészek, a magánerdőgazdálkodók és sok nyugdíjas bevonásával.
Igazi sikertörténetként értékelhető a személyes kezdeményezésére a HCs-n belül 1998-ban elindított
Kecskeméti Erdészklub, amely havi rendszerességgel immár 14 éve esetenként 30-50 fő részvételével
folyamatosan működik, és kínál a résztvevőknek színvonalas szakmai és baráti együttlétet. Elnöksége alatt
szoros kapcsolat alakult ki az OMBKE kecskeméti szervezeteivel.
Nyugdíjba vonulása előtt még ő kezdte el a 2007. évi sikeres Kecskeméti Vándorgyűlés szervezési munkáit.
1998-ban kezdeményezésére megalakult az Alföldi Erdőkért Egyesület, melynek 2006 óta elnöke. Az AEE
azzal a céllal jött létre, hogy tulajdonformától függetlenül széles körben bemutassa a társadalom számára az
alföldi erdőgazdálkodást, az erdészeti szakmát, fejlessze az erdészeti kultúrát, elősegítse az erdészeti
kutatást, a természet- és a környezetvédelmi célok megvalósulását a 11 fős tagság több mint 600 000 ha-os
működési területén. Az AEE tevékenységének súlypontját az erdészeti és környezetvédelmi kutatások
legújabb eredményeinek bemutatása, a gazdálkodásba való beépítése adja.
Ötleteivel, szervező munkájával, kapcsolataival folyamatosan elősegíti az AEE és a tagjai által szervezett
nyílt fórumokat, rendezvényeket, Kutatói Napot. A Kutatói Napon elhangzó előadások szövegét
színvonalas kiadványban jelenteti meg évről évre az Egyesület.
Az Alföldi Erdőkért Egyesület tagsága az alföldi erdészeti oktatási intézményeiből - Kiss Ferenc Erdészeti
Szakközépiskola (Szeged), Bedő Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium (Ásotthalom), a
Nyugat-Magyarországi Egyetemből (Sopron), az Erdészeti Tudományos Intézetből (ERTI) Sárváron,
valamint a hasonló mostoha körülmények között, a síkvidéken gazdálkodó Állami Erdőgazdaságokból és
magán Erdőgazdálkodókból tevődik össze. Ennek köszönhetően a kutatás eredményei azonnal
beépülhetnek a gyakorlatba, míg a két szektor közös eredményeit az oktatás hasznosítja, és építi be a
tanrendjébe.
Sódar Pál munkássága, életútja méltó Kaán Károly szellemiségéhez. Az erdőgazdálkodás és a
természetvédelem terén elért gyakorlati, tudományos és gazdasági eredményei pont arra az Alföldre
koncentrálódtak, amelyet Kaán Károly is több munkájával érintett, ahol a trianoni Magyarország
legjelentősebb erdőtelepítései megvalósultak.
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