
A találkozó évek óta a hazai környezet-
védelem, környezetipar fejlődésében 
jelentős szerepet vállaló döntéshozók, 
vállalkozások hagyományos rendezvé-
nye, amelynek 2019-ben Áder János 
köztársasági elnök volt a fővédnöke. Az 
eseményen részt vett a szakmai véd-
nökséget ellátó Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium és az Agrárminisz-
térium több magas rangú vezetője is. 

Itt írták alá a KSZGYSZ megújított 
Környezeti Felelősségvállalási nyilatko-
zatát, amelyben – napjaink környezeti 
kihívásaira válaszolva – a szövetség 
tagjai és partnerei kinyilvánítják, hogy 
aktív részesei kívánnak lenni mindazon 
folyamatoknak, amelyek a környezet-
védelem területén elősegítik Magyaror-
szág versenyképességének megőrzé-
sét, a fenntartható fejlődés elveinek ér-
vényesülését.  

A legnagyobb érdeklődéssel várt ese-
mény a KSZGYSZ által 19 éve alapított 
„A környezet védelméért” Díjra beérke-
ző pályázatok eredményhirdetése és az 
el ismerések átadása volt. Ágoston Csa-
ba elnök elmondta, hogy minden koráb-
bit meghaladó számú jelölés érkezett 
az elismerésekre, ami nemcsak a díj er-
kölcsi értékét jelzi, hanem azt is, hogy 
jelentősen növekedett a hazai innováci-
ók száma az ágazatban. 

Magánszemély kategóriában „A környe-
zet védelméért” Díjat kapott kiemelkedő 

agrár-környezetvédelmi és vízgazdálko-
dási tudományos és oktató munkájáért 
Ligetvári Ferenc professor emeritus, aki-
nek munkássága elsősorban a szenny-
vizek és a szennyvíziszapok mezőgaz-
dasági felhasználhatóságának vizsgá-
la tára, a talajok szervesanyag-tartal-
má nak pótlási lehetőségeire, ener gia nö-

vények termesztési feltételeire terjed ki. 
Számos más társadalmi szerepvállalá-
sa mellett rövid ideig a környezetvédel-
mi tárca vezetője is volt. 

Vállalkozás kategóriában „A környezet 
védelméért” Díjat kapott a Recobin Kft., 
amely alig öt év alatt az irodaházak, ok-
tatási intézmények elkülönített hulla-
dékgyűjtésének jelentős szereplőjévé 
vált. Ügyfelei igényei alapján egyedileg 
tervezi meg számukra az irodai elkü-
lönített hulladékgyűjtést és -szállítást, 
komplex szelektív hulladékgazdálkodá-

si modellt ajánlva partnereinek. Ferenczi 
Attila ügyvezető elmondta, hogy a mo-
dell részeként már a helyszínen hulla-
dékválogató munkatársakat alkalmaz-
nak, akik a szállításra és a későbbi fel-
dolgozásra készítik elő a hulladékot. Ki-
emelkedő az együttműködésük a Bu-
dapesti Módszertani Szociális Központ 
és Intézményei álláskereső irodájával, 
amelynek részeként – munkahelyi rein-
tegrációs programjukban – hajléktalan 
munkavállalókat is alkalmaznak. Ezzel 
nemcsak állást, hanem képesítést is 
biztosítanak nekik. 

„A környezet védelméért” oklevelet ka-
pott – vállalkozás kategóriában – az 
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet 
jelentős hozzájárulásáért a hazai öko-
lógiai mezőgazdaság fejlődéséhez, az 
on-farm hálózati rendszer kialakításá-
ért és fejlesztéséért. Az on-farm kutatá-
si hálózat az ökológiai és integrált gaz-
daságokban megvalósuló üzemi kísér-
letek rendszere, összekapcsolva a ku-
tatást és a gyakorlati gazdálkodást a 
gazdálkodók által meghatározott ter-
melési célokhoz illeszkedve. Lényege 
a környezeti, szociális és gazdasági 
szempontból egyaránt fenntartható 
öko lógiai termelés. Az oklevelet átvevő 
Dr. Drexler Dóra ügyvezető elmondta, a 
legnagyobb siker számukra az, hogy 
eredményeiket már a gyakorlatban is 
használják. Céljuk a talaj termékenysé-
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gének hosszú távú megőrzése, előtér-
be helyezve a növények, az állatok és a 
talaj ökológiai rendszerekben betöltött 
természetes szerepét, a helyi erőforrá-
sokat és a természetes folyamatokat.

„A környezet védelméért” oklevelet ka-
pott Palotai Zoltán üzletágvezető és 
Bordós Gábor projektvezető (Wessling 
Hungary Kft.), a mikroműanyagok mé-
rési és vizsgálati módszereinek fejlesz-
tése, környezeti hatásaik vizsgálata és 
elemzése terén elért eredményeik és 
ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő te-
vékenységük elismeréseként.

„A környezet védelméért” oklevelet ka-
pott Bozókiné Szabó Ildikó, a Hódmező-
vásárhelyi Egyesített Óvoda szakmai 
vezetője, tehetségfejlesztő óvodapeda-
gógusa, regionális klímareferens a kör-
nyezeti nevelés területén kifejlesztett 
pedagógiai innovációiért. 

Az általa kidolgozott, komplex Klíma-
nócska programcsomag alapján vég-
zett képzések kiterjednek a fenntartha-
tóságtól a klímatudatosságra való ne-
velésen át az erdei óvoda foglalkozáso-

kig, amelynek híre már határainkon is 
túljutott. 

„A környezet védelméért” díjban része-
sülő vállalkozásokat a KSZGYSZ az 
Európai Környezetvédelmi Üzleti Díj 
(EBAE) hazai országzsűrije elé terjeszti, 
javasolva nevezésüket az uniós elisme-
résre. A bizakodásra okot ad az, hogy a 
legutóbbi EBAE-pályázat döntőjébe – a 
HBLF 2017-es Üzleti élet a környeze-
tért Díját elnyerő – két magyar vállalko-
zás is bekerült: a Biofilter Kft. és a 
Water and Soil Kft.

A díjátadót a Réthy Fashion tematikus 
divatbemutatója követte, amelyben új-
rahasznosított, újraálmodott farmerru-
hákat mutatták be, majd kötetlen han-
gulatban, éjszakába nyúlóan folytató-
dott a 19. Országos környezetvédelmi 
találkozó.

A 19. Országos Környezetvédelmi Ta-
lálkozó támogatói

» Arany fokozatú támogató:
az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium, a Textrade Kft., az Envirotis Hol-
ding Zrt. és Green Collect Kft. konzorci-
uma.

» Ezüst fokozatú támogató az Alcu fer 
Kft., a Bálint Analitika Kft., a Septox Kft. 
és a Wessling Hungary Kft.

» Bronz fokozatú támogató a 3B 
Hungária Kft., az Agriapipe Kft. az En-
vecon Kft., az Eurofins KVI-Plusz Kft., 
az Észak-Magyarországi Környezetvé-
delmi Kft., az FKF Nonprofit Zrt., a Pa-
lota Környezetvédelmi Kft. és a Trene-
con Kft. 

A rendezvény további támogatói a Gere 
Pincészet, az Oázis Kertészet és a Szent-
királyi-Kékkúti Ásványvíz Kft. voltak.
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