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Átadták a Szakszerû Erdõgaz-
dálkodásért Díjat és a Kétmil-
liomodik hektár magyar erdõ

emlékérmet 
2013. október 4-én a Vidékfejlesztési
Minisztériumban, a XVII. Erdõk Hete
rendezvényeként megtartott „Erdészeti
támogatások a Vidékfejlesztési Prog-
ramban 2014-2020 között” címû szak-
mai konferencián adták át a NÉBIH által
adományozott Szakszerû Erdõgazdálko-
dásért díjat és a NÉBIH Erdészeti Igazga-
tóság és az Országos Erdészeti Egyesü-
let közös elismerését, a Kétmilliomodik
hektár magyar erdõ emlékérmet.

Bognár Lajos helyettes államtitkár kö-
szöntõ szavai és elõadása után a NÉBIH
által, az erdészeti hatóság szakmai mun-
káját tevékenyen támogató és a magyar
erdõgazdálkodásért végzett eredményes
szakmai életpályáért adományozott
Szakszerû Erdõgazdálkodásért díjat Ré-

pászky Miklós erdésztechnikus, erdésze-
ti szakirányító, az OEE egykori technikus
alelnöke vehette át. A kitüntetést Bognár
Lajos élelmiszerlánc-felügyeletért és ag-
rárigazgatásért felelõs helyettes államtit-
kár és Wisnovszky Károly, a NÉBIH Er-
dészeti Igazgatóság igazgatója adta át.

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság és az
Országos Erdészeti Egyesület a sajtó azon
képviselõinek alapította a Kétmilliomo-
dik hektár magyar erdõ emlékérmet, akik
aktívan és hosszú ideje vesznek részt a
magyar erdõkkel és erdõgazdálkodással
kapcsolatos média kommunikációban, a
társadalom tényszerû és kiegyensúlyozott
tájékoztatásában. 2013-ban az emlékér-
met – megosztva – Noszlopi Nagy Miklós
újságíró és Zétényi Zoltán, a Forestpress
hírportál fõszerkesztõje és egyben az

OEE Közönségkapcsolatok Szakosztály
elnöke kapta meg. A kitüntetést Bognár
Lajos helyettes államtitkár és Kiss László,
az OEE általános alelnöke adta át. 

Az Országos Erdészeti Egyesület nevé-
ben ezúton gratulálunk a kitüntetteknek!

Október 23-i elismerések 
átadása a Vidékfejlesztési 

Minisztériumban 
A magyarság a Szovjetunió ellen, fegy-
veres harccal beírta magát a világtörté-
nelembe – mondta Fazekas Sándor az
1956. október 23-ai eseményekre emlé-
kezõ ünnepségen a Vidékfejlesztési Mi-
nisztériumban. 

Az ünnepi beszéd után a miniszter
ünnepi elismeréseket, kitüntetéseket
adott át, többek között a következõ er-
dész, illetve erdészeti szakterületen dol-
gozó kollégáknak.

A miniszter Életfa Emlékplakett
ezüst fokozata kitüntetést adományo-
zott Tõkei Lajosnak, az Északerdõ Zrt.
nyugalmazott gazdasági igazgatójának,
hosszú idõn át végzett szakmai munká-

ja, megyei vadász szervezetekben kifej-
tett tevékenysége elismeréseként.

A miniszter Életfa Emlékplakett
bronz fokozata kitüntetést adomá-
nyozott Kató Sándornak, a Mecseker-

dõ Zrt. nyugalmazott erdõmûvelési
fõmunkatársának, az erdészeti nö-
vényvédõ szeres technológiák alkal-
mazása, az ágazat informatikai fejlesz-
tése terén végzett munkája elismeré-
seként.

A miniszter Miniszteri Elismerõ
Oklevelet adományozott:

Földesi Antal közmunka referens-
nek, az Északerdõ Zrt. nyugalmazott

osztályvezetõjének, a közmunka prog-
ramok sikeres megvalósítása érdeké-
ben végzett munkája elismeréseként.

Dr. Gaál Györgynének, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Erdészeti, Halá-

szati és Vadászati Fõosztály erdészeti
referensének, a fenntartható erdõgaz-
dálkodás fejlesztése, az erdei kisvasu-
tak mûködtetése érdekében végzett
munkájáért.

Tóth Gábornak, a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti

Igazgatósága adatfeldolgozó-elemzõjé-
nek, az Erdészeti Szakigazgatási Rend-
szer létrehozásáért, fenntartásáért, fo-
lyamatos fejlesztéséért, melyben elévül-
hetetlen érdemei vannak.

Az Országos Erdészeti Egyesület ez-
úton gratulál a kitüntetetteknek!
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Szakmai elismerések októberben


