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Rangos elismerést kaptak október 23-a alkalmából

A díjazottak
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárba szervezett ünnepségen Nagy István agrárminiszter
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja alkalmából Kovács Béla-díjat adományozott
Bányai Tibornak, a Gazda Kontroll Kft. vezető szaktanácsadójának kiemelkedő szaktanácsadói
tevékenységéért, a szaktanácsadói szervezetek számára kialakított szoftverfejlesztésben való
munkájáért, valamint
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Kutni Józsefnek, a Green-Divízió Kft. ügyvezetőjének a hízott víziszárnyas termelés újraindítása,
fejlesztése területén végzett innovatív tevékenységéért
és dr. Lendvay Béla gyémántokleveles agrárközgazdásznak a zalai gazdák körében végzett kiváló
szakoktatási munkájáért, publikációs tevékenységéért.
Pro Aquacultura Hungariae Díjban részesült Prof. Dr. habil Késmárki István, a Széchenyi István
Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Növénytudományi Tanszék professor
emeritusa a halgazdálkodás területén végzett elévülhetetlen oktatói és kutatói tevékenységéért és
Puskás Nándor, a Biharugrai Halgazdaság ügyvezető tulajdonosa a Hortobágyon és Biharugrán az
akvakultúra értékeinek fenntartása és fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.
Nagy István a Horgászatért Érdemérem elismerést adományozta Láda Gáspárnak, a Horgász
Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnökének több mint két évtizedes
halgazdálkodási és horgászszervezeti vezetői tevékenységéért és
Nagy Attilának, az Exner Kft. ügyvezetőjének két és fél évtizedes versenyzői, sportvezetői, és magas
szintű horgászcikk-fejlesztési tevékenységéért.
Az Életfa Emlékplakett Gyémánt fokozatában részesült a 100 éves dr. Kerekes Istvánné, a volt
Kaposvári Cukor- és Édesipari Technikum nyugalmazott tanára több évtizedes eredményes
testnevelő tanári munkájáért, igényes pedagógusi oktató-nevelő tevékenységéért.
Az Életfa Emlékplakett Arany fokozatában részesült a 90 éves Keszthelyi István okleveles
erdőmérnök, a volt Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium nyugalmazott
főosztályvezetője, az erdőgazdálkodás, a tájvédelem területén végzett elévülhetetlen
eredményeiért, publikációs tevékenységéért.

2. oldal (összes: 11)

Rangos elismerést kaptak október 23-a alkalmából
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)
Az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatában részesült (80 évesek) dr. Béres Imre, a Pannon
Egyetem Georgikon Kar professor emeritusa a gyomnövények biológiája és ökológiája, gyomirtás,
gyomszabályozás-oktatásában és kutatásában betöltött meghatározó szerepéért;
Cserhalmi József, a volt Győri Erdőfelügyelőség nyugalmazott főerdő-felügyelője a kisalföldi erdők és
erdőgazdálkodás fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájáért, közéleti tevékenységéért;
Dobrovitz József nyugalmazott agrármérnök a magyar agráriumban és a hazai lovassportban végzett
több mint öt évtizedes szakmai munkájáért;
Fejes János, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. nyugalmazott kerületvezető vadásza a
vadásztatásban, a kerület vadállományának fenntartási, tenyésztési és védelmi feladataiban ellátott
tevékenységéért;

Keleti Emil György, a volt Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, illetve jogutódja, a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott főosztályvezető-helyettese a hazai
élelmiszeripar fellendítésében végzett elévülhetetlen érdemeiért;
dr. Marjai Zoltán Ferencné, az Országos Erdészeti Egyesület nyugalmazott ügyvezető titkára szakmai
és közéleti munkájáért, az egyesület titkárságának ügyviteli, szervezési, pénzügyi tevékenységének
irányításáért;
Puskás Pál, a Nyírerdő Zrt. nyugalmazott főerdésze közel hat évtizedes kiemelkedő szakmai
tevékenységéért, a debreceni Parkerdők közjóléti fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájáért;
Rozmann Antal, a Vértesi Erdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze Agostyán és Vértestolna
erdeinek kezeléséért, a Tatai Erdészet vadgazdálkodási tevékenységének szervezéséért;
Steierlein József, a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze az Ajkai
és Herendi Erdészeteknél végzett több mint négy és fél évtizedes erdőművelési és vadgazdálkodási
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tevékenységéért;
Tóth Ábel, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze több mint négy
évtizedes erdőgazdálkodási munkásságáért, új erdők létrehozásában, erdősítésekben való
kiemelkedő tevékenységéért és
Tóth Imre Pál, a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze, csemetekert
vezetője a Ravazdi Erdészet erdőfelújításaihoz szükséges szaporítóanyag előállításában végzett
jelentős szerepéért, vezetői munkájáért.
Az Életfa Emlékplakett Bronz fokozatában (70 évesek) részesült Bajai Béla, a Gemenci Erdő- és
Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott birtokpolitikusa közel négy évtizedes kiemelkedő erdőgazdasági
munkájáért, tanácsadói tevékenységéért;

Bárdos György lótenyésztő, edző, a hazai és a nemzetközi fogathajtósportban elért kimagasló
eredményeiért;
Csordás Nagy László, az ERDŐMESTER Szövetkezet nyugalmazott elnöke a Pusztavacsi Erdészetnél
az akác faipari hasznosításában végzett maradandó tevékenységéért, a magánerdő-gazdálkodásban
elért eredményeiért;
Égető Gábor, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium nyugalmazott erdőmérnök-tanára a felnövő
erdészgenerációk szakmai tudásának fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájáért;
dr. Felföldi Lászlóné, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium nyugalmazott tanára könyvtárosként
végzett munkájáért, melynek során megszerettette a diákokkal az olvasást, az írott szóban rejlő
világot;
Hartdégen Mátyás, a Vértesi Erdő Zrt. nyugalmazott vezérigazgató-helyettese az erdőgazdaság
bánya-rekultivációs tevékenységének irányításáért és a társaság erdőművelési tevékenységének
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gépesítéséért;
Lévai László, az ÉSZAKERDŐ Zrt. Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság nyugalmazott erdészeti igazgatója
közel három és fél évtizedes szakmai pályafutásáért, az erdővagyon gyarapítását elősegítő
munkájáért;
Menyhért Gábor János, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott stúdióvezető-főtanácsosa
a szervezet TV-stúdiójának kialakításában és működtetésében végzett informatikai, mérnöki
munkájáért;
dr. Práger Tamás, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott főosztályvezetője, a korszerű
megfigyelés alapjainak megteremtésében játszott szerepéért, oktatói tevékenységéért;
Sümegi József, a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott erdőművelési műszaki vezetője a Bakonyszentlászlói
Erdészetnél végzett több mint három évtizedes magtermelési, erdőtelepítési és vadászati munkák
irányításáért;
Szabó József Péterné, a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
nyugalmazott igazgatóhelyettese több évtizedes elhivatott pedagógusi munkájáért, az
agrárszakképzést és az iskolai életet meghatározó tevékenységéért;
Szabó László, a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott műszaki vezetője a Duna elterelése utáni
erdőgazdálkodás kialakításában játszott jelentős szerepéért, társadalmi szerepvállalásáért;
dr. Traser György Nándor, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának nyugalmazott
egyetemi docense kiemelkedő oktatói munkájáért, nemzetközi szinten is kiemelkedő faunisztikai és
rendszertani vizsgálataiért, publikációs tevékenységéért.
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Nagy István Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Baranyiné Kelemen Erzsébetnek, a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság megbízott osztályvezetőjének a szervezet leltárkezelési, ingatlanfenntartási, üzemeltetési, karbantartási, építési, tűzvédelmi és munkavédelmi feladatainak
koordinálásáért;
Bánáti László Krisztiánnak, a TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. parkerdei és kommunikációs
igazgatójának a rábízott Parkerdő természeti értékeinek megismertetésében, fejlesztésében játszott
kiemelkedő szerepéért;
Czeglédi Györgynek, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa hegybírójának a hegyközség
működőképességének megőrzésében, fejlesztésében végzett áldozatos munkájáért, nyugdíjba
vonulása alkalmából;
Csapó Józsefnek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások
Igazgatósága osztályvezetőjének a szántóföldi fajtakísérletezés és a fajtaelismerés területén több
mint negyed évszázadon keresztül végzett kiemelkedő munkájáért;
Deme János nyugalmazott agrármérnöknek a magyar agráriumban és a hazai lovassportban végzett
több mint hat évtizedes szakmai munkájáért;
Emmerlingné Köhler Mariettának, a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. birtokpolitikai
osztályvezetőjének négy évtizedes magas színvonalú birtokpolitikai, valamint a Fejér megyei
gyermekek körében, a környezeti nevelés terén kifejtett tevékenységéért;
Fekete Anettnak, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Agrárgazdasági Kutatóintézetének
titkárságvezetőjének a hazai agrárkutatás és innováció európai uniós kapcsolatainak erősödésében,
fejlesztésében játszott szerepéért; ű
Felföldiné Pálmai Gyöngyinek, a Baross Gábor Általános Iskola tanárának az iskolai környezeti
nevelés és tudatformálás, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén végzett kiemelkedő
munkájáért;
Gerencsér Annamáriának, az Agrárminisztérium Gazdasági Helyettes Államtitkárság titkársági
koordinátorának kiemelkedő színvonalú koordinációs munkájáért, az adminisztratív feladatok
kimagasló szorgalommal történő ellátásáért;
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Gudász Zoltánnak, az Agrárminisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály földforgalmi
főfelügyelőjének a földön fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetése területén végzett
kiemelkedő munkájáért;
Kassai-Molnár Andreának, az Agrárminisztérium Költségvetési Főosztály költségvetési referensének a
2020. évi költségvetés tervezésével összefüggő szakmai feladatok kiemelkedő ellátásáért;
Keszléri Józsefnek, a Pilisi Parkerdő Zrt. erdészetvezetőjének a Budakeszi erdészetnél végzett
kiemelkedő szakmai, gazdasági, és kapcsolatépítő tevékenységéért;
Kiss Katalinnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi és számviteli
osztályvezetőjének a pénzügyi és számviteli folyamatok fejlesztéséért, az állami vagyon megbízható,
valós nyilvántartásában végzett munkájáért;
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Az eseményen Nagy István agrárminiszter köszöntötte a drebkaui
világbajnokságon történelmi sikert elért kettes fogathajtó
válogatott tagjait: Hölle Martin egyéni és csapat aranyérmet is
szerző, ötszörös fogathajtó világbajnokot, a sportág legfiatalabb
világbajnokát, a kettesfogat díjhajtásban valaha volt legjobb
eredményt elérő versenyzőt; ifj. Dobrovitz Józsefet, az egyéniben
pónifogat-hajtásban ezüst érmes, csapatban négyes fogatban Eb- és
VB-ezüst és bronz érmes, kétszeres kettes fogathajtó világbajnokot;
Osztertág Kristófot, csapat új tagját, aki idén csatlakozott a
válogatotthoz és munkájával, eredményével nagyban segítette a
magyar csapatot abban, hogy újra elhódítsák a világbajnoki címet
és Szilágyi Zsolt csapatmenedzsert, akinek személyben a
fogathajtás minden területét ismerő, értő szakember és egyben a
fiatalok nyelvén beszélő és értő kiváló pedagógus vezeti a csapatot.
A fiatal csapat sorozatban negyedszerre hódította el Magyarország
számára az aranyérmet.
Könye Ferencnek, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság állatgondozójának az állatállomány szakszerű
ellátásában végzett kiemelkedő tevékenységéért;
Lőrinczi Sándornénak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi ügyintézőjének több mint
két évtizeden át végzett pontos, megbízható, lelkiismeretes munkájáért, nyugdíjba vonulása
alkalmából;
Ludván Andreának, a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala Földhivatali Főosztály
ingatlan-nyilvántartási szakügyintézőjének a földügyi ágazatban végzett kiemelkedően eredményes
szakmai munkájáért;
Mezőné Arady Csillának, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság bérszámfejtőjének több mint másfél
évtizeden át végzett pontos, megbízható, lelkiismeretes munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából;
Mlinárcsek Attilánénak, a Nemzeti Földügyi Központ humánpolitikai referensének kiemelkedő és
példaértékű szakmai munkájáért, mellyel elősegíti a humánpolitikai szakterület működését;
Papp Jánosnak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság halászmesterének elkötelezett, színvonalas,
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a természetvédelmi érdekeket mindenkor szem előtt tartó munkájáért, nyugdíjba vonulása
alkalmából;
Severa Lajosnak, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. üzemeltetési osztályvezetőjének nagy
szakértelemmel végzett kiemelkedő szervező tevékenységéért, a feladatai ellátása során tanúsított
lelkiismeretes és példaértékű munkájáért;
Szabó Csaba Zsigmondnak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének az
igazgatóság védett területeinek és természetvédelmi értékeinek védelme és gyarapítása érdekében
kifejtett közel két évtizedes eredményes munkájáért;
Tóthné Batiz Eszternek, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mezőgazdasági Genetikai
Erőforrás Igazgatóság szaporítóanyag felügyelőjének a zöldségpalánta és dísznövény
szaporítóanyagok hatósági ellenőrzésében és a GMO-mentes Magyarország fenntartása érdekében
végzett kiemelkedő munkájáért;
dr. Ursu Krisztinának, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóság Virológiai Laboratórium laboratóriumi referensének az állat-egészségügy, ezen belül a
molekuláris diagnosztika területén végzett több évtizedes magas színvonalú munkájáért és
Vajda Lászlónak, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. gépkezelőjének közel négy évtizedes szakmai
munkájáért, különösen a kérgező gép irányításáért, a faanyag szállításában végzett
tevékenységéért.
Miniszteri Dicséretet vehetett át Bibók Zsuzsanna, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési
Főosztály levegőszennyezés-ellenőrzési referense Magyarország Levegőterhelés-csökkentési
Programjának kidolgozása során a levegőminőség védelme érdekében végzett felelősségteljes és
kiemelkedő munkájáért;
Ferenczi Marina, az Agrárminisztérium Személyügyi és Igazgatási Főosztály kitüntetési referense
kiemelkedő színvonalú szakmai munkájáért;
dr. Gaál Györgyné Botár Andrea, az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztály erdőgazdálkodási
referense a hazai erdőgazdálkodásért, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésével,
pályázatokkal kapcsolatos precíz, lelkiismeretes, munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából;
dr. Grundtner Ákos, az Agrárminisztérium Közbeszerzési, Perképviseleti és Projektirányítási Főosztály
főosztályvezetője a jogi, közbeszerzési és projektirányítási területen végzett kiemelkedő színvonalú
munkájáért, vezetői tevékenységéért;
Jakubács Marianna, az Agrárminisztérium Biztonsági és Informatikai Főosztály titkos ügykezelője az
ügyvitel területén közel két évtizede végzett kiemelkedő és áldozatos munkájáért, különös
tekintettel a titkos ügyirat kezelési feladatok kimagasló ellátásáért;
Kertész Angéla, az Agrárminisztérium EU és FAO Ügyek Főosztálya EKTB referense az Európai Unió
mezőgazdasági, halászati és vidékfejlesztési döntéshozatalának hazai koordinációjáért és a magyar
érdekképviselet terén végzett több mint két évtizedes munkájáért;
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Kissné Dóczy Emília, az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály agrárkörnyezetgazdálkodási referense a Nemzeti Parki Termék Védjegy Rendszer fejlesztése és
működtetése érdekében végzett eredményes munkájáért;
Kmetykó Mónika, Agrárminisztérium Miniszteri Kabinet kabineti asszisztense a Kabinet működésének
szervezésében végzett áldozatos, segítőkész munkájáért;
dr. Laskai-Varga Botond, az Agrárminisztérium Agrármodernizációs Főosztály jogi referense az
Országos Levegőterhelés-csökkentési Program mezőgazdasági alprogramjának kidolgozásában
végzett kiemelkedő teljesítményéért;
Luigitschné dr. Jánosi Eszter, az Agrárminisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály
osztályvezetője a harmadik országokkal kapcsolatos export-import ügyek magas szintű intézéséért,
a szakértői látogatások kimagasló szintű előkészítéséért, valamint az EU által tervezett auditok példa
értékű szervezéséért;
Magda Balázs, az Agrárminisztérium Biztonsági és Informatikai Főosztály osztályvezetője a
közigazgatásban több mint egy évtizede végzett kiemelkedő munkájáért, különös tekintettel a
biztonsági és védelmi igazgatási területen végzett feladatok kimagasló ellátásáért;
Mezei Attila, az Agrárminisztérium Jogalkotási Főosztály földügyi és igazgatási referense az
Agrárminisztérium jogelődjének a Földügyi Főosztályán, valamint az Agrárminisztérium Jogi
Koordinációs Osztályán végzett több éves lelkiismeretes, kiemelkedő színvonalú munkájáért;
Németh Tamásné, az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztály koordinációs referense a
minisztérium és jogelődjei alkalmazásában végzett precíz, lelkiismeretes és kiemelkedő színvonalú
szervező és ügyintézői munkájáért;
Nyergesné Molnár Andrea Csilla, az Agrárminisztérium Költségvetési Főosztály költségvetési
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referense a fejezeti kezelésű előirányzatokból átadásra kerülő költségvetési támogatások során
felmerülő feladatokban nyújtott kimagasló szakmai tevékenységéért;
Rábai Lászlóné, az Agrárminisztérium Gazdálkodási Főosztály osztályvezetője a minisztérium
Bérszámfejtési és Számviteli Osztályán végzett kiemelkedő színvonalú vezetői munkájáért,
kimagasló szakmai tudásáért és gyakorlatáért;
dr. Tunyogi András Márton, az Agrárminisztérium Közbeszerzési, Perképviseleti és Projektirányítási
Főosztály osztályvezetője a közigazgatási államtitkár szakmai tevékenységének hatékony
támogatásáért, kiemelkedő színvonalú munkájáért, vezetői tevékenységéért és
Vigyázó Ildikó, az Agrárminisztérium Földvagyon-gazdálkodási Főosztály állami földvagyonfelügyeleti referense az Európai Uniós Halászati Operatív Program támogatásainak hatékony
felhasználásáért és az állami földvagyon gazdálkodás területen végzett kiemelkedő munkájáért.
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