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KITÜNTETETTJEINK

A Magyar Érdemrend Lovagkereszt-
jét adta át dr. Bach Istvánnak, a Nem-
zeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növénytermesztési és Kertészeti Igazga-

tósága nyugalmazott osztályvezetõjé-
nek, az erdészeti fajtakísérlet és fajtaelis-
merés terén hosszú idõn át végzett ki-
emelkedõ munkája elismeréseként.

Az Életfa Emlékplakett Arany fo-
kozatát adományozta a miniszter Dr.
Firbás Oszkárnak, a Roth Gyula Gya-
korló Szakközépiskola és Kollégium

nyugalmazott erdõmérnök-tanárának, a
középfokú erdészeti szakképzés terüle-
tén végzett kiemelkedõ munkájáért. Lu-
tonszky Zoltánnak, a volt Erdõgazda-
sági Tervezõ Iroda nyugalmazott fõosz-

tályvezetõ-helyettesének, erdei létesít-
mények, kirándulóközpontok, sétautak
megvalósítása területén végzett munká-
ja elismeréseként. Sajti Gábornak, a

Dél-Alföldi Erdészeti Zrt. nyugalmazott
kerületvezetõ erdészének, a békéscsa-
bai véderdõk kialakítása, fenntartása ér-
dekében hosszú idõn át végzett tevé-
kenységéért. Dr. Szász Tibornak, az

Erdészeti Tudományos Intézet nyugal-
mazott tudományos fõosztályvezetõjé-
nek, a biztonságos erdõgazdálkodást és
fakitermelést biztosító kutató munkájá-
ért, szakmai versenyek szervezéséért.
Ván Lászlónak, a KEFAG Kiskunsági
Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott
erdõmûvelési osztályvezetõjének, a Du-
na-Tisza közi homokhát korszerû erdõ-
gazdálkodásának megvalósítása érde-
kében végzett kiemelkedõ munkájáért.

Az Életfa Emlékplakett Ezüst fo-
kozata kitüntetést adományozta a mi-
niszter Mufics Ferencnek, a MECSEK-
ERDÕ Zrt. nyugalmazott kerületvezetõ

erdészének, a Vokányi erdészkerület
megújítása, fenntartása érdekében vég-
zett munkájáért.

Az Életfa Emlékplakett Bronz fo-
kozatát adományozta Liptai Gábor-
nak, az Északerdõ Zrt. Szini Erdészete
nyugalmazott igazgatójának, az erdé-
szet és vadgazdálkodás területén vég-
zett eredményes munkájáért. Németh

Sándor Miklósnak, a Bakonyerdõ Zrt.
nyugalmazott vezérigazgató-helyettesé-
nek, erdõfelújítási, erdõvédelmi tevé-
kenysége, az erdõgazdálkodás és a fa-
ipar munkájának összehangolása terén
elért eredményei elismeréseként. Raj-
nai Nándornak, a MECSEKERDÕ Zrt.

nyugalmazott, erdészeti igazgatójának a
kisvaszari erdészet megújítása, fenntar-
tása érdekében végzett munkájáért.
Rozsnyai Aladár rendezõ-operatõr-

nek, szerkesztõnek, itthon és külföldön
egyaránt elismert természet- és doku-
mentumfilmjeiért, az erdõket, erdésze-
ket, természeti értékeket megörökítõ, a
nagyközönséggel megismertetõ mun-
kásságáért. Dr. Tóth Józsefnek, az Er-
dészeti Tudományos Intézet nyugalma-
zott tudományos osztályvezetõjének, a
magyarországi erdõk monitoring háló-

Erdész kitüntettek Szent István napján
Ismét számos erdész kolléga mun-
káját, életútját ismerte el állami
vagy minisztériumi kitüntetéssel a
vidékfejlesztési miniszter. Dr. Faze-
kas Sándor államalapító Szent Ist-
ván király ünnepe alkalmából, az
augusztus 21-én rendezett minisz-
tériumi ünnepségen többek között a
következõ kitüntetéseket adta át.



Mint arról az Erdészeti Lapok hasábjain
már beszámoltunk, az Erdõmérnöki Kar
kétéves futamidejû TÁMOP-4.2.2.A-
11/1/KONV pályázatot nyert el  „Silva
naturalis – A folyamatos erdõborítás
megvalósításának ökológiai, konzervá-
cióbiológiai, közjóléti és természetvé-
delmi szempontú vizsgálata” címmel. A
projekt végéig több monográfiát is meg
kell jelentetni a támogatás értelmében.
A projekt vezetése ezért úgy döntött,
hogy önálló periodikát indít Silva natu-
ralis néven, bízva abban, hogy a prog-
ram lezárása után is folytatni tudják a
kutatást ezen a téren, s lesznek eredmé-
nyek a további kötetek kiadásához. A
periodika alcíme „A folyamatos erdõbo-
rítás elméleti alapjainak és gyakorlati

megvalósításának sorozata” nevet vise-
li. Ez arra utal, hogy nemcsak az egye-
temeken, kutatóintézetekben elért

eredmények publikálása a céljuk, ha-
nem a tõmelletti erdészkedés során
nyert gyakorlati tapasztalatok közrea-
dásától sem zárkóznak el.

A most megjelent elsõ kötet a Pro Sil-
va Hungaria hathatós segítségével ké-
szülhetett el, s „A folyamatos erdõborí-
tás fenntartása melletti erdõgazdálko-
dás alapjai” címet viseli. Ez az akár tan-
könyvnek is beillõ 251 oldalas mû 15
szerzõ tollából született, s a gyakorlati
szakemberek aktuális ismeretanyaggal
való ellátását célozta meg. A szerzõk
között egyaránt találunk egyetemi okta-
tót, kutatót, nemzeti parki dolgozót és
gyakorlati szakembert, akiknek az írá-
sait 5 lektor minõsítette és tette jobbá.
Bár a folyamatos erdõborítás eszméje új
keletû, régóta igény van ilyen monogra-
fikus összeállításra, amely most vala-
mennyi érdeklõdõhöz eljuthat.

Dr. Bartha Dénes
Dr. Puskás Lajos

a periodika szerkesztõi

ÚJ PERIODIKA INDULT 
AZ ERDÕMÉRNÖKI KARON
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zatának létrehozása területén kifejtett
tevékenysége, erdõvédelmi kutató-
munkája elismeréseként. Viharos
Zsoltnak, a Viharos és Társa ERDÕ-

TERV Bt. munkatársának, erdõfeltárási
létesítmények elõkészítése és megvaló-
sítása érdekében hosszú idõn át végzett

munkája, közösségi tevékenysége elis-
meréseként.

Az erdõgazdálkodás és a gyü-
mölcstermesztés területén elért ered-
ményeiért miniszteri elismerõ oklevelet
vehetett át Gaál Zoltán családi gazdál-
kodó, a Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alel-
nöke.

Lomniczi Gergely
Fotók: VM Sajtóiroda

  

Mátyás Csaba akadémikus a
Magyar Érdemrend 

középkeresztje kitüntetettje

A Magyar Tudományos Akadémia elnö-
kének elõterjesztésére az állami ünnep
alkalmából tudósok, kutatók - köztük
akadémikusok és az MTA doktorai -
vehettek át állami kitüntetést az Akadé-
mia Székházában. A Magyarország köz-
társasági elnöke által adományozott
elismeréseket Pálinkás József adta át a
díjazottaknak. A Magyar Tudományos
Akadémia a díjakkal a legkiválóbb ku-
tatóknak a hazai tudomány eredmé-
nyeihez való hozzájárulását köszöni
meg. „Olyanokat ismertünk el, akik vi-
lágra szóló eredményeket értek el, gaz-
dagították az emberiség közös tudását”
– méltatta a kitüntetetteket az akadémia
elnöke.

Prof. Dr. Mátyás Csabának, az MTA
rendes tagjának, a Nyugat-magyaror-

szági Egyetem egyetemi tanárának a ge-
netikai sokféleség megõrzése és a klí-
maváltozásra való felkészülés terén ki-
fejtett tevékenységéért, iskolateremtõ
munkásságáért az államfõ a Magyar
Érdemrend középkeresztjét adomá-
nyozta.

„Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hiszen megérhettem, hogy ered-
ményeimre nemzetközi szinten is felfi-
gyeltek, ma pedig már kutatási alapul
szolgálnak. Evolúcióökológiai kutatá-
saim, az erdõtakarók genetikai alapú
nyomon követése hozzájárulhat a jövõ
aggasztó kérdéseinek megoldásához,
hogy unokáink élhetõ környezetben
nõhessenek föl”

Forrás, kép: MTA

Az Országos Erdészeti Egyesület ne-
vében ezúton is gratulálunk a kitünte-
tett kollégáknak!
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