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Az Erdõk Világnapja alkalmából ren-
dezett ünnepségen Fazekas Sándor
miniszter és Bitay Márton Örs, a föld-
mûvelésügyi tárca állami földekért fe-
lelõs államtitkára kitüntetéseket
adott át. Munkájuk elismeréseként
hatan a Pro Silva Hungariae-díjat, né-
gyen a Pro Silva Hungariae-emlék-
plakettet, tizenhatan pedig Miniszteri
Elismerõ Oklevelet vehettek át.

Fazekas Sándor a díjátadást megelõzõ
beszédében felhívta a figyelmet arra,
hogy Magyarország 90 év alatt megdup-
lázta erdõterületét, ami azt jelenti, hogy
az országban mintegy 2 millió hektár er-
dõ van; ez az ország területének több
mint 20 százaléka.

A tárca arra törekszik, hogy az erdõ-
gazdálkodás pozitív folyamatai tartósak
legyenek. Ezért az erdõtörvény módosítá-
sa egyszerûsíti az erdõtelepítéseket, a
magánerdõ-gazdálkodók számára köny-
nyítéseket, például kevesebb adminiszt-
rációs terhet ír elõ – mondta a miniszter. 

Pro Silva Hungariae-díjat kapott
Dézsma György, a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal, Erdészeti
Igazgatósága osztályvezetõje az erdé-
szeti igazgatás, valamint az Országos
Erdõállomány Adattár informatikai fej-

lesztéséért, a hazai és nemzetközi adat-
szolgáltatások lebonyolításában, az
ágazati döntések elõkészítésében, a
statisztikai elemzésekben hosszú távon
nyújtott kimagasló teljesítményéért.

Dr. Führer Ernõ, a Nemzeti Agrár-
kutatási és Innovációs Központ Erdé-
szeti Tudományos Intézet tudományos
tanácsadója a tartamos erdõgazdálko-
dás ökológiai feltételrendszerének,
környezetvédelmi jelentõségének újra-
értékelésében, továbbfejlesztésében
több évtizeden keresztül végzett tudo-
mányos tevékenységéért.

Gõsi István, a Pilisi Parkerdõ Zrt.
vezérigazgató-helyettese négy évtize-
des szakmai munkája, a vállalkozási
ágazat létrehozása, a gazdasági stabili-
tás megteremtése területén végzett ki-
váló vezetõi tevékenységéért.

Haraszti Gyula, az Ipoly Erdõ Zrt.
mûszaki és erdõgazdálkodási vezér-
igazgató-helyettese kitüntetésben ré-
szesült a korszerû természetgondozó
erdõmûvelési eljárások rendszerszintû

bevezetésében, a vadgazdálkodásban,
közjóléti és turisztikai beruházások
megvalósításában végzett kimagasló
tevékenységéért, az Országos Erdésze-
ti Egyesületben az Erdészeti Lapok kor-
szerûsítésében és megjelentetésében
végzett sajtótevékenységéért.

Pintér Csaba, a Gyõr-Moson-Sop-
ron Megyei Kormányhivatal Földmûve-

lésügyi Igazgatóság igazgatója a magán-
erdõ-gazdálkodás, vadgazdálkodás és
természetvédelem területén végzett ki-
magasló szakmai munkájáért.

Dr. Stark Magdolna, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar
egyetemi docense kiváló színvonalon
végzett oktatói, kutatói, szakírói tevé-
kenységéért.

Pro Silva Hungariae- 
emlékplakettet kapott

Bányai Péter, az ÉSZAKERDÕ Zrt.
Központ erdõmûvelési vezetõje két év-
tizedes erdõmûvelésben, erdõgazdál-
kodásban, továbbá informatikai és jog-

szabályi területen végzett kiváló szak-
mai munkájáért.

Nagy László, a ZALAERDÕ Zrt.
nyugalmazott erdészetigazgatója több
évtizedes Zalacsány és Zalaegerszeg

térségében végzett magas színvonalú
szakmai munkájáért és elkötelezettsé-
géért.

Sárközy Tamás, az Ártéri Erdõbir-
tokossági Társulat és Jászberényi Va-
gyonkezelõ és Városüzemeltetõ Non-
profit Zrt. hatósági és pályázati szakta-
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nácsadója kitüntetésben részesül az er-
dõgazdálkodással összefüggõ jogalko-
tásban, valamint az erdészeti támogatás
jogcímeinek megnyitásában végzett
munkájáért, a magán-erdõgazdálkodók

tevékenységét segítõ társadalmi sze-
repvállalásáért.

Szakács István, a Bakonyerdõ Zrt.
erdészetigazgatója három évtizedes er-
dõgazdálkodásban, közjóléti fejleszté-

sekben, a környezeti nevelés és kör-
nyezettudatosság növelésében végzett
kimagasló vezetõi tevékenységéért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
kapott

Berger Péter, a Bakonyerdõ Zrt. erdõ-
gondnoka a bakonybéli erdészet terü-
letén az erdõgazdálkodásban, az erdõ-
mûvelés és a fahasználat összhangjá-
nak megteremtésében végzett kima-
gasló szakmai tevékenységéért.

Bózsó Gyula, az ÉSZAKERDÕ Zrt.
Központ mûszaki osztályvezetõje az

Észak-magyarországi régió természeti
és kulturális értékeinek megõrzésében,
gyarapításában magas színvonalon
végzett tevékenységéért.

Csapó József, a TAEG Tanulmányi
Erdõgazdaság Zrt. erdészetvezetõje az
oktatás, a kutatás, a természetvédelem,
a közjólét és az erdõgazdálkodás terüle-
tén végzett kimagasló tevékenységéért.

Csirke László, a Földmûvelésügyi
Minisztérium Vadgazdálkodási és Táj-
egységi Fõosztály tájegységi fõvadá-
sza a vadgazdálkodási tájegységek és
vadászterületi ajánlások kidolgozásá-
ban, a tulajdonosi gyûlések elõkészí-
tésében végzett kimagasló munkájá-
ért.

Csólya Mihályné, a NEFAG Nagy-
kunsági Erdészeti és Faipari Zrt. Mono-
ri Erdészet vezetõ könyvelõje négy év-
tizedes magas színvonalon végzett
könyvelõi tevékenységéért.

Id. Fábián Béla, a Gyulaj Erdészeti
és Vadászati Zrt. kerületvezetõ erdész-
vadásza a természetes erdõfelújítások
terén elért kiemelkedõ és példaértékû
munkásságáért.

Gál László, a Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. erdõmûvelési és közjólé-
ti ágazatvezetõje az erdõmûvelési és
közjóléti ágazatban elért kimagasló
szakmai eredményeiért.

Kürti István, a Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. kerületvezetõ erdész-va-
dásza a zárttéri vadgazdálkodás terén
elért kiemelkedõ és példaértékû mun-
kásságáért.

Madácsi Sándor, a KEFAG Kiskun-
sági Erdészeti és Faipari Zrt. erdészeti
igazgatója három évtizedes kimagasló
szakmai munkájáért és példaértékû
közjóléti tevékenységéért.

Nagy Frigyes Vince, a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium Erdészeti és Vadgaz-
dálkodási Fõosztály erdészeti szakmai
referense az erdõrõl, az erdõ védelmé-
rõl és az erdõgazdálkodásról szóló tör-
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vény módosításában végzett kiváló te-
vékenységéért.

Radány Tibor, a Gyulaj Erdészeti és
Vadászati Zrt. kerületvezetõ erdésze a
társaság területének erdõgazdálkodásá-
ban végzett kiemelkedõ szakmai mun-
kájáért.

Skultéti Mária, a NEFAG Nagykun-
sági Erdészeti és Faipari Zrt. munkatár-
sa, titkárnõ négy évtizedes kimagasló,
elhivatott vezérigazgatói titkársági ügy-
viteli tevékenységéért.

Tõkei Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal Miskolci
Járási Hivatal nyilvántartási szakügyin-
tézõje hosszú ideje az erdészeti szak-
igazgatásban, az erdõgazdálkodás és
természetvédelmi elvárások összehan-
golásában végzett magas színvonalú
munkájáért.

A földmûvelésügyi miniszter és az
állami földekért felelõs államtitkár a
ceremóniát követõen felavatta a Deb-
receni Fafaragókör Életfa dombormû
alkotását, amely a Darányi Ignác Te-
rem elõterében tekinthetõ meg.

Az Országos Erdészeti Egyesület gra-
tulál a kitüntetett kollégáknak!

Forrás: FM Sajtóiroda
Fotók: Nagy László
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Kedves Olvasónk!
• Ha fontos számodra az Erdészeti Lapok megjelenése;
• Ha fontos a Vándorgyûlés, az erdészbarátság;
• Ha fontos az erdõkért végzett szakmai munka és még szá-

mos kiemelt ügy az érdekeink képviseletében,

akkor kérjük, adód 1%-ának 
felajánlásával támogasd Egyesületünket!

A fel nem ajánlott 1% számunkra 
egy elvesztett lehetõség.

Reméljük, támogatásra méltónak találod a munkánkat!

Felajánlásodat, támogatásodat hálásan köszönjük!
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