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EGYESÜLETI ÉLET

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2017. április
4-én megtekintette az egyesületi könyvtárat. A magas rangú
vendéget Zambó Péter, az OEE elnöke, Lomniczi Gergely, az
OEE fõtitkára, Bakon Gábor, a Wagner Károly Alapítvány ku-
ratóriumi elnöke, Boda Zoltán, a Pilisi Parkerdõ Zrt. Buda-
pesti Erdészetének igazgatója és dr. Sárvári János, a könyv-
tár õre fogadták.

Zambó Péter bevezetõjében az egyesület történelmi múltjá-
hoz kapcsolódóan mutatta be egykori székházunk és
könyvtárunk létrejöttét, mûködését. Székházunk vonatkozá-
sában külön kiemelte, hogy az tisztán a tagok közadakozá-
sából valósulhatott meg, és ismertette az államosításával
kapcsolatos eseményeket, valamint a kialakult jelenlegi
helyzetet is, kérve a támogatást az épület egyesületi tulaj-
donba való visszakerüléséhez. 

Dr. Sárvári János röviden ismertette a könyvtár történetét,
a könyvállomány összetételét és a jelenlegi mûködéssel kap-
csolatos legfontosabb tudnivalókat. 

Áder János nagy érdeklõdéssel forgatta a különlegesnek
számító bemutatott dokumentumokat, erdészeti jogszabá-
lyokat, és megtekintette a szakmánkhoz kapcsolódó tárgyi

emlékeket is. A kötetlen és rendkívül jó hangulatú látogatás
kiemelt jelentõségû könyvtárunk újkori történetében.

Dr. Sárvári János,
a könyvtár õre

Fotó: MTI

A Köztársasági elnök látogatása Könyvtárunkban

2017. évi elsõ ülésén a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Ta-
nács a fenntarthatóság szempontjából két lényeges terü-
lettel, a génmegõrzéssel és az éghajlatváltozással foglal-
kozott.

V. Németh Zsolt államtitkár és Mezõszentgyörgyi Dávid mi-
niszteri biztos az állam kiemelt szerepvállalásának fontossá-
gát mutatta be a génmegõrzés és génhasznosítás területén.
A génmegõrzés ugyanis élelmezési, mezõgazdasági szem-
pontból stratégiai fontosságú terület. Miközben a világon a
mezõgazdasági termelésbe vont fajták
75%-a eltûnt az elmúlt idõszakban, és a
világ élelmezésének 60%-át három faj
(rizs, búza és a kukorica) adja, a Kárpát-
medence igen fajgazdag területnek szá-
mít, amelynek megmentése, az agrobiodi-
verzitás növelése kiemelt feladat. 

Magyarország a növényi génmegõrzés
szempontjából megfelelõ infrastruktúrával és mûködõ rend-
szerrel rendelkezik, 50 ezer fajtát õriz a Növényi Diverzitás
Központ. Az állati génmegõrzés területén azonban komo-
lyabb elõrelépésre, több állami állomány létrehozására van
szükség, illetve együttmûködésre a magántulajdonosokkal,
civil szervezetekkel. Ez utóbbira jó példa a magyar kutyafaj-
ták megmentésére indított program. A Földmûvelésügyi Mi-
nisztériumban ezért készül egy koncepció, amely a megõr-
zés mellett a génmentésre, génhasznosításra is komoly
hangsúlyt helyez.  

A második Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégiát vitaindítójá-
ban dr. Makai Martina, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
helyettes államtitkára mutatta be. A stratégia arra keresi a vá-
laszt, hogy a párizsi megállapodással összhangban milyen lé-
péseket kell tennünk a hõmérséklet-emelkedés megállítására. 

Cél, hogy Magyarország EU-n belüli jó pozícióját az egy
fõre jutó üvegházhatású gázkibocsátás tekintetében meg
tudjuk hosszú távon is õrizni. Hiszen míg Európában az
éves ÜHG-kibocsátási átlag fejenként 8 tonna, addig ha-
zánkban ez az érték csak 6 tonna körül alakul. Mindeköz-
ben a kibocsátáscsökkentés a foglalkoztatottsági szint növe-
lésével együtt kell, hogy járjon. Ebben az egyes ágazatok
közül az épületenergetikai és a hulladékkezelési területen
mutatkozik komoly lehetõség. 

A szénelnyelés növelése szempontjából például az erdõ-
telepítés jelenthet elõrelépést, ahol cél a jelenlegi 21%-ról
26-27%-ra emelni a hazai mutatókat, ami mintegy 600 ezer
hektár új erdõ létrehozását jelenti. A témával kapcsolatos

vita során is kiemelt helyen jelent meg a
szemléletformálás és az oktatás kérdése,
hiszen a jövõt megalapozó körkörös gaz-
dasági modell mûködtetése területén
nem minden anyagi kérdés, a sok eset-
ben rendelkezésre álló források mellett
komoly szerepe van a társadalmi szán-
dék meglétének.

A NÉS ernyõstratégia, amely figyelembe veszi a témát
érintõ egyes ágazati stratégiákat, de nem módosítja õket. Így
nem módosítja a Nemzeti Energiastratégiát sem, bár annak
felülvizsgálata többször felmerült a tanácstagok hozzászólá-
saiban is. Az NFFT aktívan közremûködött a stratégia véle-
ményezésében, vizsgálta a Fenntarthatósági Keretstratégiá-
val való egyezést.

Bartus Gábor titkár az egyebek napirendi pontban be-
számolt az egyes munkabizottságok mûködésérõl, me-
lyek tárgyalták a NÉS és az erdõtörvény módosításának
tervezetét. Ez utóbbi témájában a munkabizottság és így
a Tanács sem látta szükségesnek állásfoglalás megfogal-
mazását.

Lomniczi Gergely
fõtitkár, OEE 

Ülésezett az NFFT


