
Méltatás:  

Dr. Borovics Attila erdőmérnök, növénygenetikus szakmérnök 1994-óta dolgozik első 

munkahelyén, az  Erdészeti Tudományos Intézetben. Intézeti mérnökként kezdte kutatói 

pályafutását, majd tudományos munkatárs, főmunkatárs, tudományos osztályvezető, 

állomásigazgató lett, végül az országos hatáskörű, hat telephelyen működő Erdészeti 

Tudományos Intézet főigazgatójának nevezték ki. 2010-ben az ő kezdeményezésére költözött 

az Intézet központja Budapestről Sárvárra, megteremtve egy vidéki központú agrár-

kutatóintézet feltételeit. Egyik legfontosabb szakmai eredménye, hogy kiépíthette az első 

hazai erdészeti genetikai laboratóriumot, amelynek segítségével tudományosan alapozható 

meg őshonos erdeink genetikai erőforrásainak fenntartható használata, és amelynek 

alkalmazásával újrafogalmazhatók a minőségi szaporítóanyag előállításának feltételei. A 

kiépített kutatási háttér egyúttal alkalmas az illegálisan kitermelt faanyag DNS alapú nyomon 

követésére, hozzájárulva a kedvezőtlen jelenség visszaszorításához. Nemzetközi szinten 

jegyzett eredménye a Kárpát-medence őshonos tölgyfajainak és hibridjeinek numerikus 

módszerekkel történő taxonómiai elkülönítése, amely megfelelő alapot biztosít az egyik 

legjelentősebb fafaj-csoportunk ökológia, genetikai tulajdonságainak mélyebb 

megismeréséhez. További újdonságértékű eredménye az erdők változó klimatikus 

feltételekhez történő alkalmazkodásában szerepet játszó szelekciós folyamatok feltárása, a 

különböző erélyű gyérítések, nemesítési eljárások génkészletére gyakorolt hatásának 

kimutatása. Mindezen eredmények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy olyan erdőgazdálkodási 

módszereket dolgozzunk ki, amellyel aktívan tudjuk segíteni erdeinket a kedvezőtlenné váló, 

szárazodó ökológiai feltételek között. Borovics Attila részt vesz az ültetvényes 

gazdálkodásban meghatározó nemesnyár és akác fajtaelőállító nemesítésében, 

ültetvénylétesítési technológiák kidolgozásában és az ezzel kapcsolatban elért eredmények 

széles körű bemutatásában. A rövid vágásfordulóval és sarjaztatással kezelt energetikai 

faültetvények, valamint a minőségi iparifa ültetvények hazai bevezetésében és legjobb hazai 

gyakorlatok megalapozásában, elterjesztésében meghatározó szerepet vállalt. Ezzel 

összefüggésben az Intézet sárvári központi épület energiahatékony felújítása lehetőséget 

teremtett a teljes biomassza alapú fűtési rendszer bemutatására az alapanyag termelésétől a 

teljes technológiai sor és tényleges hőtermelés bemutatásáig. Irányításával elkészült a Kámoni 

Arborétum teljes növényi és turisztikai célú rekonstrukciója. Az elmúlt években több tucat 

hazai és nemzetközi tudományos program elnyerésében játszott szerepet, megteremtve egy 

sor erdőket érintő téma vitelének finanszírozási, szakmai és személyi hátterét. A szakmai 

pályafutása során mindenkor kiemelten foglalkozott a gyakorlatba bevezethető eredményeket 

hozó kutatásokkal, ezen belül is megkülönböztetett figyelemmel fordult a magyar magánerdő 

gazdálkodás problémái felé. Korán felismerte azt, hogy a magyar magánerdők problémáira 

adott tudományos igényű válaszok nemcsak a mindennapi gyakorlati erdőgazdálkodást 

könnyítik meg, de az elért eredmények minél szélesebb körű ismertetésével és publikálásával 

a döntéshozói kör figyelme is ráirányítható a felmerülő problémák megoldására. Ennek 

érdekében, irányítása alatt az Erdészeti Tudományos Intézet számos közös kutatási projektet 

indított, vitt végig sikeresen és folytat ma is a magánerdő gazdálkodás erre nyitott 

szakembereivel, vállalkozóival, cégeivel. Az országos méretű kutatási feladatokban kiemelt 

partnerként kezelték a MEGOSZ-t és együttműködésünk példaértékű volt akár a tesztüzem-

hálózattal, akár az erdőrészlet szintű felmérésekkel, a gazdálkodói elemzésekkel kapcsolatos 

feladatokra gondolunk. Dr. Borovics Attila vezetői elképzeléseinek köszönhető az is, hogy a 

magyar erdészeti kutatás talán még sohasem állt olyan közel a gyakorlathoz, mint 

napjainkban. Tudatosan gyűjti maga köré azokat a kutatókat, szakembereket, akik nyitottak a 

gyakorlatorientált kutatás-fejlesztések irányába. A kutatási és kutatásszervezési feladatain túl 

szerepet vállal a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán folyó erdészeti 



nemesítés, erdészeti genetika, evolúcióbiológia  oktatásában címzetes egyetemi tanárként, 

valamint több doktori cselekmény témavezetőjeként hozzájárul a kutatói utánpótlás 

neveléséhez is. Az 2014. március 21-én, az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából a korszerű 

erdészeti tudományos kutatás intézményrendszerének korszerűsítésében és fenntartásában 

végzett szakmai munkája és tudományos tevékenysége elismeréseként átvehette a Pro Silva 

Hungariae (Magyar Erdőkért) miniszteri díjat. Ismertetett munkássága elismeréseként, az 

erdészeti kutatás és a magánerdő gazdálkodás kapcsolatrendszerének és együttműködésének 

megerősítéséért adományozza a MEGOSZ Vezetősége Dr. Borovics Attila számára a Rimler 

Pál emlékérmet.  

 


