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Pro Silva Hungariae díjak átadása
a minisztériumban
Az FM és az OEE közös ünnepi rendezvénye az Erdõk Nemzetközi Napján
Az ENSZ 61. plenáris ülésének döntése óta, 2013-tól a tavaszi napéjegyenlõség napján, március 21-én
ünnepeljük az Erdõk Nemzetközi
Napját, mely idén az erdõ és a víz
kapcsolatának fontosságára hívta
fel a figyelmet. A világnap alkalmából a Földmûvelésügyi Minisztériumban Fazekas Sándor miniszter és
Bitay Márton Örs államtitkár adta
át a 2016. évi Pro Silva Hungariae
erdész szakmai kitüntetéseket.
Az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából
rendezett jubileumi emlékév fontos
eseményének megnyitóján Fazekas
Sándor mondott ünnepi beszédet.
„Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt
Hölgyeim és Uraim!
Az Erdõk Világnapján tisztelettel köszöntöm a kitüntetetteket, az erdészszakma jeles képviselõit, a sajtó képviselõit; mindazokat, akiknek munkája,
hivatása egybeforrt természeti erõforrásaink megõrzésével, az erdõk fenntartható hasznosításával.
Az Erdõk Világnapját idén az Országos Erdészeti Egyesület fennállásának
150 éves jubileuma teszi igazán különlegessé. Az ágazatban ilyen jeles évfordulóra egyedül a magyar erdésztársadalom lehet büszke egész Európában.
A jubileumi évet tavaly decemberben
nyitottuk meg itt, a Darányi Ignác-teremben. A mai ünnep a rendezvénysorozat
egyik fontos állomása, hiszen a kitüntetések átadása mellett Bedõ Albert szobrát fogjuk felavatni és Oroszi Sándor, A
magyar erdõgazdálkodás képes története 1867–1918 címû könyvbemutatójának is részesei lehetünk.
A szoborállítás több mint puszta emlékezés; sokkal inkább útmutatás, hiszen idõszerûvé vált a 2009-es erdõtörvény újbóli áttekintése, újrafogalmazása, mivel zajlik az ágazat teljes megújítása. Az erdõgazdálkodásról szóló új törvény társadalmi vitája idén februárban
indult a Fegyver, Horgászat, Vadászat
Nemzetközi Kiállítás keretében rendezett szakmai konferencián. Az új jogszabály kidolgozása során érdemes szem
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elõtt tartanunk a nagy elõdök, köztük
Bedõ Albert példáját, akinek meghatározó szerepe volt az 1879-ben elfogadott új, korszerû, európai színvonalú,
polgári erdõtörvény megalkotásában.
A most készülõ jogszabály koncepcióját új szemlélet határozza meg. A hazai erdõk fenntartásában a magyar erdésztársadalom vesz részt a legaktívabban. Leginkább az erdészek tudnak
gazdálkodni az erdõvel. Helyben lehet
kialakítani a megfelelõ arányt és egyensúlyt az erdõk hármas: közjóléti, gazdasági és védelmi funkciója között.
Fontos, hogy a készülõ törvény igazodjon a klímaváltozás kihívásaihoz;
visszaszorítsa az invazív fajok terjedését; figyelembe vegye az erdõk tulajdonosi összetételét; kellõ különbséget
tegyen a természetes erdõ és az ültet-

vény erdõ között; és új szabályokat kell
alkalmazni az energiacélú ültetvényekre is, amelyeket lényegében nem is lehet erdõként kezelni. Meg kell találni az
összhangot az erdõgazdálkodás, a környezet és a természetvédelem között.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A magyar családoknak nemcsak az
Erdõk Világnapján, hanem az év minden napján fontos az erdõ. Az állami és
a magán-erdõgazdaságok soha nem látott mértékben valósítottak meg közjóléti fejlesztéseket, turisztikai beruházásokat. Ennek is köszönhetõen folyamatosan nõtt az erdõk látogatottsága, az
elmúlt esztendõkben. A tanösvények, a
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turistautak, az erdei iskolák, az erdei
vasutak, a kerékpáros utak és a kilátók
egyre több és jobb lehetõséget nyújtanak a kikapcsolódáshoz.
Néhány példa a már megvalósított és
tavaly átadott fejlesztések közül ide kívánkozik, erre az ünnepi alkalomra. Elkészült a Zselici Csillagpark, a Fertõdi
Esterházy-kastély parkrekonstrukció,a
Gróf Ambrózy-Migazzi István-kilátó, a
Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola, a Karapancsai kastély parkrekonstrukciója,
vagy a Dévényi Antal-kilátó és még
folytathatnánk ez t a sort.
A turisztikai attrakciók kínálatában
az erdei kirándulások egyre több embert vonzanak. Az erdeinkben eltöltött
látogatói napok száma összességében
évente mintegy 40 millió. Ez egy tízmilliós országban mindenképpen jelentõs
szám.
Sikeres a kormány által meghirdetett
Bejárható Magyarország Program,
amely egészséges életmódra nevel,
egyúttal fejleszti a belföldi turizmust. A
program ötvözi a természetjárást, a kerékpározást, a kenutúrázást, a vitorlázást és a lovaglást. Ma már lóháton is
bejárhatók erdeink.
Az elmúlt két évben állami erdészeti
társaságaink öt Erdei Delikátesz üzletet
nyitottak meg országszerte: Székesfehérváron, Miskolcon, Tatabányán, Debrecenben és Budapesten. Az üzletek az
erdõ által nyújtott javak gazdag választékát kínálják: kiváló minõségû fagyasztott vadhús, méz, fûszerek, csomagolt,
szárított és konzerv gombák, gyümölcslevek, szörpök, lekvárok közül
válogathatnak a vásárlók. Így egy új
márkaépítés is zajlik.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A tiszta levegõ és a tiszta ivóvíz alapjaiban meghatározza, hogy milyen minõségû életet élhetünk.
Az Erdõk Világnapja idén az erdõ és
a víz kapcsolatát emeli ki. Arra hívja fel
a figyelmet, hogy az erdõk kulcsfontosságú tényezõi a Föld friss vízzel történõ
ellátásának, amely az élet egyik alapeleme. Hiszen az erdõk természetes
vízszûrõkként mûködnek, az erdõsült
vízgyûjtõ területek és vizenyõs területek adják a világon a hozzáférhetõ friss
víz 75 százalékát. A világ nagy városai-
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nak harmada a védett erdõterületekbõl
kapja ivóvizének jelentõs részét.
A szárazföldi növénytársulások közül az erdõ alkotja a legnagyobb vízigényû ökoszisztémát. Az erdõ megjelenésének, létének feltétele, hogy kellõ
mennyiségben és idõbeli eloszlásban a
szükséges víz rendelkezésére álljon.
Ennek köszönhetõen biztosítani tudják a kedvezõ mikroklimatikus hatásokat is. A fák koronája beárnyékolja a talajt, ami így nem melegszik fel az erdõben. Kánikulában a lombkorona alatti
hûvösebb légtömeg segít a környezet
temperálásában, és az erdõk, a mezõvédõ erdõsávok, a fasorok csökkentik a
mezõgazdasági területekre ható szél
erejét, annak kedvezõtlen szárító és
más negatív hatásait.
Az Erdõk Világnapja a víz és az erdõ
elválaszthatatlan kapcsolatával arra hívja
fel a figyelmünket, hogy védjük és óvjuk
a természetet. Az utánunk jövõ nemzedékeknek akkor tudunk jobb életfeltételeket és élhetõbb környezetet biztosítani, ha az erdészekhez hasonlóan szakszerûen, természetközeli módon gazdálkodunk az erdõkkel valamennyien.
A Nemzeti Vidékstratégiában foglaltaknak megfelelõen továbbra is célunk,
hogy az erdõvel borított területek arányát a jelenlegi mintegy 21 százalékról
27 százalékra növeljük Magyarországon.
Ebben a munkában továbbra is számítunk az erdészek, az Önök szaktudására.
Köszönöm a kitüntetetteknek, hogy
munkájukkal óvják Magyarország megújuló erõforrásait, gyarapítják természeti
értékeit; ezáltal jobb életminõséget teremtenek mindannyiunk számára.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az ENSZ Közgyûlés 61. plenáris ülésén döntött arról, hogy 2013-tól kezdõdõen a tavaszi napforduló napja, március 21. legyen minden évben az Erdõk
Világnapja. A tavasz kezdete valamennyiünknek a megújulást is jelenti.
És ez a megújulás a közelmúltban az
összefogásban is megnyilvánult.
Bizakodó vagyok a jövõnk felõl, mert
a magyar társadalom szívén viseli az erdõk sorsát. Jól látható volt ez, amikor az
ónos esõ következtében 50 ezer hektárt
borított jég, és 30 ezer hektáron károsodott az erdõ, 2014-ben. A kormányzati
segítség mellett a magánszemélyek, cégek és a civilek összefogására is szükség
volt a jégkár felszámolásában.
Az Erdõk Világnapján szeretnék köszönetet mondani annak a 45 ezer adományozónak, akik az Országos Erdészeti Egyesület adományvonalán keresztül segítették az erdészek és erdõ-

gazdaságok munkáját, a károk elhárítását és a rendbetételt. Ez az összefogás
mutatja azt, hogy az erdõket mennyire
fontosnak tartja a magyar társadalom és
ebben a megbecsülésben benne van az
Önök munkája is. Köszönöm megtisztelõ figyelmüket! Szívbõl gratulálok a
kitüntetetteknek!”
Az ünnepi köszöntõt követõen dr.
Fazekas Sándor miniszter az Erdõk
Nemzetközi Napja alkalmából Pro Silva Hungariae díjat adományozott:
Dr. Csóka Györgynek, a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ
Erdészeti Tudományos Intézete osztályvezetõjének, tudományos tanácsadónak, az erdõgazdálkodásban, a magyar
erdõk egészségi állapotának vizsgálatában kifejtett tudományos kutatói, oktatói munkájáért, illetve ezek népszerûsítésében betöltött szerepvállalásért.

Csonka Tibornak, a Gemenc Zrt.
vezérigazgatójának, az erdõk közcélú,
közjóléti hasznosításának magas szintre
emeléséért, az árvízi védekezésekben
és az újjáépítésben végzett szakmai
munkájáért.

Lomniczi Gergelynek, a Pilisi Parkerdõ Zrt. szóvivõjének, az Országos Erdészeti Egyesület fõtitkárának, az erdészeti kommunikáció, és a környezeti
nevelés területén, az erdészeti ágazat
képviseletében betöltött, közvéleményt
formáló szerepvállalásért.

Nagy Imrének, a NAIK Erdészeti
Tudományos Intézet tudományos munkatársának, a gyakorlatorientált erdészeti kutatások és az erdészeti szakigazgatás területén végzett munkájáért,
több évtizedes kimagasló szakmai tevékenységének elismerésért.

Dr. Somogyvári Vilmosnak, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara erdõ- és vadgazdálkodási szakértõjének, az erdõgazdálkodással összefüggõ jogalkotással, valamint az ÚMVP
vidékfejlesztési erdészeti jogcímeinek
megnyitásában végzett szakmai munkájáért, a MEGOSZ-ban és Országos
Erdészeti Egyesületben nyújtott szerepvállalásáért.

Dr. Folcz Tóbiásnak, a Roth Gyula
Erdészeti és Faipari Szakközépiskola
igazgatóhelyettesének, az erdészeti szakoktatás területén három évtizeden keresztül végzett kimagasló pedagógia és
vezetõi munkájáért.
A miniszter az újonnan alapított Pro
Silva Hungariae Emlékplakettet
adományozta két szervezetnek:
A DALERD Dél-alföldi Erdészeti
Zrt.-nek, Csongrád és Békés megye területén az állami tulajdonú erdõterületeken végzett kiemelkedõ színvonalú
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gazdálkodásáért. Az elismerést Spiegel
Endre vezérigazgató vette át.

Keszi Lászlónak, a MECSEKERDÕ
Zrt. vezérigazgatójának, az erdõmûvelés iránti elkötelezett munkája, az erdeifenyõ és a tölgyesek felújítása terén
elért eredményei, továbbá a szakmai
szervezetekben végzett tevékenysége
elismeréseként.

Dr. Fodor Mártának, az ÉSZAKERDÕ Zrt. osztályvezetõjének, két és fél
évtizeden át az állami erdõgazdálkodás
területén végzett jogi tevékenysége elismeréseként.

A Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt.nek, az elmúlt évtizedekben megvalósított, a fenntartható gazdálkodásnak
megfelelõ erdõgazdálkodási tevékenységéért. Az elismerést dr. Jámbor
László vezérigazgató vette át.
A Miniszter az Erdõk Nemzetközi
Napja alkalmából Miniszteri Elismerõ
Oklevelet adományozott:
Biró Ferencnek, a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. gazdasági igazgatójának, az erdõgazdálkodás érdekében
végzett több évtizedes kiemelkedõ
munkája elismeréseként.

Gordán Gábornak, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Kaposvári Erdészete
igazgatójának, a fenntartható erdõgazdálkodás érdekében hosszú idõn át
végzett munkája elismeréseként.

A miniszter Pro Silva Hungariae
Emlékplakettet adományozott:
Barkóczi Istvánnak, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatójának, a
természetközeli erdõgazdálkodás, a síkvidéki erdõfelújítás során végzett munkájáért, valamint a szakmai szervezetekben végzett tevékenységéért.
Dalvári Vince Gábornak, a Földmûvelésügyi Minisztérium Erdészeti
és Vadgazdálkodási Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesének, az állam 100
%-os tulajdonában álló, erdészeti gazdasági társaságokkal kapcsolatban
végzett kiemelkedõ színvonalú munkájáért.
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Jagicza Attilának, a Bakonyerdõ
Erdészeti és Faipari Zrt. szakfelügyelõjének, az erdészeti szakigazgatás és
gazdálkodás terén végzett munkája, a
nyilvántartási rendszerek fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.
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során kifejtett tevékenysége elismeréseként.
Dr. Tornyos-László Petrának, a
Földmûvelésügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgazdálkodási Fõosztály jogi
referensének, az erdészeti társaságok
tulajdonosi joggyakorlásának biztosítását szolgáló kiemelkedõ munkája elismeréseként.

Lénártné Orliczki Juditnak, az
ÉSZAKERDÕ Zrt. kontrolling osztályvezetõjének, az erdõgazdálkodás érdekében közgazdasági és kontrolling területen végzett munkája elismeréseként.

Szentpéteri Sándornak, a Pilisi
Parkerdõ Zrt. pályázati és erdõtervezési
fõelõadójának, az erdõtörvény módosításának elõkészítése során végzett
munkája elismeréseként.
Molnár Gábornak, a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. birtokpolitikai munkatársának, a területkialakítás, a tulajdonviszonyok rendezése és a nyilvántartás
rendezése területén végzett munkája
elismeréseként.

Urbán Pálnak, az EGERERDÕ Zrt.
vezérigazgató-helyettesének, az erdõés vadgazdálkodás területén végzett
munkája, a vadállomány megõrzését
szolgáló tevékenysége elismeréseként.
Támba Miklósnak, a Napkori Erdõgazdák Zrt. elnökének, a magyar magánerdõ gazdálkodás fejlesztése érdekében
végzett kiemelkedõ munkája, valamint
a kapcsolódó jogszabályok kidolgozása

Olmosi Mariannának, a Földmûvelésügyi Minisztérium Erdészeti és
Vadgazdálkodási Fõosztálya erdészeti
referensének, az erdészeti társaságok
tulajdonosi joggyakorlásának biztosítását szolgáló kiemelkedõ munkája elismeréseként.

Az Országos Erdészeti Egyesület ezúton gratulál a kitüntetetteknek!
Forrás: FM, OEE
Képek: Nagy László,
Pelsõczy Csaba/FM
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