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Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja
alkalmából kaptak elismerést

Fotó: Zsoldos Alexandra

Farkas Sándor beszédében emlékeztetett: a magyar agráriumnak az elmúlt időszakban számos
kihívást kellett leküzdenie, s most, amikor a koronavírus-járvány második hullámával kell
szembenéznünk, minden eddiginél nagyobb szükség van a mezőgazdaságban dolgozókra.
"Az ágazat jelenleg is bizonyítja, hogy teljesítményére stabilan támaszkodhatunk. Az
Agrárminisztérium feladata, hogy minden támogatást megadjon a magyar mezőgazdaság, a
gazdatársadalom, a vidéki polgárság megmaradásához, megerősödéséhez"
- emelte ki a miniszterhelyettes a díjátadón, melynek a Magyar Mezőgazdasági Múzeum adott helyet.
Farkas Sándor ünnepi beszédében azt is hangsúlyozta, hogy a kitüntetettek kiváló szakmai
munkájukkal nemcsak a gazdatársadalom érdekeit és a vidék gyarapodását, hanem egész
Magyarország megerősödését szolgálják.
A díjazottak
Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést
adományozta Kozma Huba muzeológusnak, volt országgyűlési képviselőnek, a Magyar Demokrata
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Fórum és a Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetségének alapító tagjának a
rendszerváltoztatás demokratikus folyamatainak előkészítésében vállalt kimagasló szerepe, az
1956-os forradalom és szabadságharc emlékének megőrzését szolgáló munkája, valamint országos
szintű közösségszervező tevékenysége elismeréseként.
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A köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta Frittmann
Jánosnak, a Frittmann Pincészet tulajdonosának, a Magyar Bor Akadémia alelnökének a hazai
szőlészet-borászat területén elért sikerei, valamint aktív szakmai közéleti tevékenységéért és
Kerék Imre József Attila-díjas költő, műfordító, pedagógusnak felnőtteknek és gyermekeknek szóló
verseket is magába foglaló, gazdag szépirodalmi életműve, valamint pedagógusi pályafutásáért.
Áder János a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Balogh Sándor, a BaloghFarm Tépe Kft. ügyvezetője részére a hazai mezőgazdasági termelés hatékonyságának növelése,
valamint a precíziós gazdálkodás népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként;
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Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, a Magyar Professzionális Méhészek
Egyesületének társalapítója részére a hazai termesztésű méz nemzetközi elismertségének
erősítésében, valamint a magyar méhészek érdekképviseletében vállalt szerepe elismeréseként;
Buda István, az Országos Meteorológiai Szolgálat gazdasági elnökhelyettese részére több mint két
évtizede elkötelezetten végzett munkája elismeréseként;
Dobri Lajos lótenyésztő, a Zala Megyei Lovas Szövetség elnöke részére a magyar lovassport
népszerűsítését, valamint a huszár hagyományok ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként;
Horváth Gyula, az Országos Meteorológiai Szolgálat szakmai elnökhelyettese részére az Országos
Meteorológiai Szolgálat mérőhálózatának, illetve megfigyelési tevékenységének modernizálását
szolgáló innovációs tevékenysége elismeréseként;
Kovács Antal, Csátalja község polgármestere részére Csátalja község fejlesztését, értékeinek
megóvását, valamint a lakosság életkörülményeinek javítását szolgáló településvezetői munkája
elismeréseként;
Kurucz Ferenc, a Kurucz Agro Kft. ügyvezetője részére a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar
fejlesztése érdekében "a termőföldtől az asztalig" elv jegyében végzett tevékenysége
elismeréseként;
Némedi József mesterszakács, az Egal-Team Kft. minőségügyi vezetője részére a hazai közétkeztetés
megreformálása, illetve minőségének javítása érdekében végzett munkája elismeréseként;
Dr. Solti Gábor, a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetségének elnöke, a Sárközy Péter
Alapítvány a Biokultúráért kuratóriumi elnöke részére a bio- és ökogazdálkodás Kárpát-medencei,
illetve magyarországi meghonosítása, valamint fejlesztése érdekében végzett munkája
elismerésként és
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Dr. Szabó Jenő, az Agrárminisztérium nyugalmazott szakmai főtanácsadója részére több mint négy
évtizedes köztisztviselői pályafutása során agrárközgazdászként végzett magas színvonalú munkája
elismeréseként.
Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Dr.
Kopek Annamáriának, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének a Balatonfelvidéki ökoturisztika és a természetvédelem területén végzett szervezőmunkája elismeréseként;
Dr. Láng Magdolnának, a Dr. Láng és Társa Bt. fogszakorvosának az orvosi alapellátás területén
végzett több mint négy évtizedes munkája elismeréseként;
Mihalik Csabának, a Békés Postagalamb Versenykerület vezetőjének, a Magyar Postagalamb
Sportszövetség elnökségi tagjának, a Pannon Maraton Klub elnökének a hazai galambtenyésztés és a
postagalambsport területén elért sikerei elismeréseként és
Tölgyesi Lászlónak, az Országos Meteorológiai Szolgálat hivatali főtanácsosának az Országos
Meteorológiai Szolgálat fejlesztését segítő informatikai alkalmazások kialakításában végzett
színvonalas munkája elismeréseként.
Áder János a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta Debreczeni Lajos, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott laboratóriumvezetője részére a takarmány- és
élelmiszer-vizsgálat területén végzett több évtizedes munkájáért;
Gárdosi László, az Agrárminisztérium nyugalmazott muzeális pincevezetője részére a hazai borászat
területén végzett négy évtizedes munkája elismeréseként és
Sitkei András István, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott szakmérnöke részére
a hazai élelmiszer-minőség és -biztonság fejlesztése területén végzett sokoldalú munkája
elismeréseként.
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Nagy István agrárminiszter a Kovács Béla-díjat adományozta Szilágyi Dezsőnek, a Dél-Pest Megyei
Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatójának a térségi kis- és családi gazdaságok segítésében,
integrálásában elért eredményeiért, a posztregisztrációs fajtakísérletek újraindításában vállalt
tevékenységéért.

Pro Aquacultura Hungariae Díjat kapott Dr. Németh István, a Tógazda Halászati Zrt. elnök
vezérigazgatója a halászati kutatás, termelés és halkereskedelem terén végzett kiemelkedő
munkájáért és
Dr. Váradi László, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézet nemzetközi
főtanácsadója a hazai halászati és aquakultúra érdekében végzett kiemelkedő tevékenységéért.
Horgászatért Érdemérmet vehetett á Barna Szilárd, a Maros Mix Kft. tulajdonosa a magyar
horgászat, az utánpótlás-nevelés, élversenyzés terén elért eredményeiért és
Zákonyi Botond, a Maros Mix Kft. újságírója horgász szakújságírói, televíziós szerkesztői kiváló
tevékenységéért.
Nagy István az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát adományozta Beliczay Istvánnak, a
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalmazott erdészetvezetőjének az erdőművelésben és a
csemetetermesztésben hosszú évtizedeken át végzett áldozatos munkájáért, példamutató
nemzettudatos szakmai életútjáért.
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Az agrárminiszter az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozta Domokos Gergely, a
Nyírerdő Zrt. nyugalmazott csemetekert vezetője részére az erdőgazdálkodás, különösen a
csemetenevelés terén végzett áldozatos munkájáért;
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Dr. Horváth László, a Szent István Egyetem professzor emeritusa részére, a halgazdálkodás területén
elért eredményeiért, sikeres oktatói és szakírói tevékenységéért;
Káplár Sándorné, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott munkatársa részére, több
évtizeden át felelősséggel és odaadással végzett munkájáért;
Dr. Pécsi Tamás, az Országos Mesterséges Termékenyítő Zrt. nyugalmazott állomásigazgatója
részére az állattenyésztés terén elért eredményeiért, öt évtizedes gyakorló állatorvosi, oktató és
fejlesztő tevékenységéért;
Popovics Mihály, a Nyírerdő Zrt. nyugalmazott erdészeti- és üzemigazgatója részére az erdőfelújítás
és erdőgazdálkodás területén elért eredményeiért;
Váczi Ernőné, az Agrotec Mezőgazdasági Gépellátó Vállalat nyugalmazott munkaügyi előadója
részére a magyar lovaskultúra fejlesztése érdekében végzett munkájáért, szakírói tevékenységéért
és
Weingartner Ferencné, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott munkatársa részére több
évtizeden át végzett áldozatos és felelősségteljes laboratóriumi tevékenységéért.
Az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést vehette át Birck László, a Gemenci Erdő és
Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott erdészetvezetője több mint három évtizedes sikeres erdőfelújítási és
erdőtelepítési munkájáért, példaértékű vezetői tevékenységéért;
Bozóki István, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott munkatársa több évtizedes, a rádió
és írott sajtó meteorológiai kiszolgálásában nyújtott kiemelkedő munkájáért;
Prof. Dr. Csapó János, Debreceni Egyetem egyetemi tanára a biokémia és az élelmiszer-analitika
területén közel három évtizedes oktatói és kutatói munkájáért;
Juhász László lótenyésztő a fogathajtás területén egyéniben és csapatban elért eredményeiért; Dr.
Kátai János, a Debreceni Egyetem egyetemi tanára a talajtan terén végzett kiváló oktatói, hazai és
nemzetközi szinten is elismert kutatói tevékenységéért;
Kövesdi László, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott munkatársa több évtizedes
meteorológiai munkásságáért, az időjárás megfigyelőrendszer fejlesztésében játszott szerepéért;
Dr. Kukovics Sándor, a Juh- és Kecske Terméktanács és Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója
a kiskérődző ágazat fejlesztése és érdekeinek képviselete érdekében végzett kiváló munkájáért;
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Lévai Ferenc, az Aranyponty Halászati Részvénytársaság vezérigazgatója a multifunkcionális
halgazdálkodás koncepciójának fejlesztése és a halfogyasztás népszerűsítése érdekében végzett
munkájáért;
Sipos Péter Tamás, a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott erdészeti igazgatója a bakonyi bükkösök
termesztés felújításának bevezetése, az ugodi vadászhagyományok sikeres folytatása érdekében
végzett több mint három évtizedes munkájáért és
Szitta Tamás, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott élővilágvédelmi osztályvezetője a
természetvédelemben, különösen a ragadozómadár-védelem területén elért kimagasló
eredményeiért.
Nagy István Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Angyal László, a Magyar Államkincstár
főosztályvezetője részére a járványhelyzet agrártámogatási intézkedésein belül a Nemzeti
Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program végrehajtásában nyújtott kiemelkedő munkájáért;
Bakó Attila István, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Pécs Vidéke Hegyközség hegybírója részére a
hegyközség területén végzett lelkiismeretes tevékenységéért, a helyi szőlőtermelők és borászok
szakmai munkájának segítéséért, nyugdíjba vonulása alkalmából;
Dr. Borbás Zsuzsanna, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője részére a birtokügyi
feladatok adminisztrációjának fejlesztésében, a bombatéri területek haszonbérbeadásának pályázati
lebonyolításában végzett munkájáért;
Gruber Ágnes, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelője részére az
Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálata érdekében végzett magas színvonalú őrszolgálati és
gyakorlati természetvédelmi munkájáért;
Kis Józsefné, a Jászapáti Családsegítő és Gyermekjóléti Központ nyugalmazott munkatársa részére a
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közösség fejlődésében, a vidéki társadalom megerősítésében vállalt szerepéért;
Dr. Kiss Marianna, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság pályázati koordinátora részére "Az egykori
bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban" című projektek megvalósítása során
nyújtott kimagasló tevékenységéért;
Dr. Kollár Mária Enikő, az Agrárminisztérium földforgalmi és ellenőrzési osztályvezetője részére az
állami földtulajdon hasznosítása, valamint az átlátható földtulajdoni struktúra kialakítása terén
végzett kiemelkedő munkájáért;
Mezeiné Szanyi Magdolna Judit, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság adminisztrátora részére az
Igazgatóság általános irodai adminisztrátoraként végzett lelkiismeretes munkájáért, nyugdíjba
vonulása alkalmából;
Mezőné Vakhal Margit, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság csoportvezetője részére a Tiszakürti
Arborétumban végzett több mint két és félévtizedes lelkiismeretes munkájáért, nyugdíjba vonulása
alkalmából;
Molnár Zsolt, az Agrárminisztérium költségvetési referense részére az Agrárminisztérium 2019. évi
zárszámadásának elkészítése, az agrár- és környezetvédelmi, természetvédelmi civil szervezetek,
valamint az állatvédelmi feladatok támogatásával kapcsolatos költségvetési feladatok ellátása során
nyújtott színvonalas munkájáért;
Nagy Anikó, a Sellyei Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szakácsa részére
három évtizedes elkötelezett munkavégzéséért, aki magatartásával követendő kiváló példakép az
intézményben tanuló fiatal generáció számára;
Pécs Márton, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szakrendszeri referense részére a
fajtakísérleti rendszerek működtetéséért, informatikai fejlesztéséért és az egységes szervezeti
honlap megteremtéséért;
Rédey Ágnes Ildikó, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. osztályvezetője részére az iratkezelés,
nyilvántartás területén végzett kiemelkedő és példaértékű munkájáért, vezetői tevékenységéért;
Dr. Riskó Andrea Eszter, az Agrárminisztérium ökológiai osztályvezetője részére a természetvédelem
érdekében végzett kiváló munkájáért, a területi természetvédelmi hatóságok jogalkalmazásának
egységes szemléletű kialakításáért;
Sári Ferenc, Pusztamonostor volt polgármestere részére Pusztamonostor község érdekében végzett
eredményes településvezetői munkájáért;
Somodiné Kis Beáta, az Agrárminisztérium számviteli referense részére az Agrárminisztérium
igazgatás analitikus és kontírozó könyvelői feladatainak kimagasló hivatástudattal, precizitással és
szorgalommal végzett munkájáért;
Szebeni Márton, az Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. rendezvény- és kiállításszervezési
koordinátora részére a hazai agrármarketing és kiállításszervezés előmozdítása terén végzett
áldozatos munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából;
Tóth Andrea, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal személyügyi elektronizációs referense
részére az elektronikus humánpolitikai ügyvitel kialakítása és fejlesztése érdekében végzett több
éves elkötelezett munkájáért;
Tóth-Havasi Virág, az Agrárminisztérium agrár-vidékfejlesztési jogorvoslati osztályvezetője részére
az agrár-vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó jogorvoslati területen végzett kiemelkedő
szakmai munkájáért;
Dr. Török László, a Kabala-Ménes Kft. ügyvezető igazgatója részére az ügető- és sportlovak
tenyésztése területén végzett sok évtizedes kiváló munkájáért és
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Varga Gabriella, a Nemzeti Földügyi Központ vagyongazdálkodási elnökhelyettese részére a
vagyongazdálkodás területén végzett példaértékű munkájáért, innovatív vezetői tevékenységéért.
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A tárcavezető Miniszteri Dicséretet adományozott Aratóné Drotár Zsuzsannának, az
Agárminisztérium költségvetési referensének a nemzeti támogatásokat, valamint a Mezőgazdaságért
és Vidékfejlesztésért felelős Államtitkárság egészét érintő költségvetési feladatok magas színvonalú
ellátásáért;
Dr. Barad Andrea Katalinnak, az Agárminisztérium környezetügyi osztályvezetőjének az uniós
tagságból eredő feladatok teljesítése és a magyar érdekképviselete területén végzett két évtizedes
munkájáért;
Böngyikné dr. Sós-Tóth Adriennnek, az Agrárminisztérium jogorvoslati referensének az
agrártámogatásokhoz kapcsolódó jogorvoslati feladatok ellátásában nyújtott kiemelkedő munkájáért;
Csernátoni Tímeának, az Agrárminisztérium költségvetési referensének a Szakképző Centrumok
kialakításával kapcsolatos költségvetési témájú felmérések, kimutatások, valamint a Nemzeti
Földügyi Központ és Nemzeti Földalap 2021. évi költségvetésének és 2019. évi zárszámadásának
elkészítése során nyújtott kiemelkedő munkájáért;
Demjén Brigittának, az Agárminisztérium titkos ügykezelőjének az ügyvitel területén, különösen a
titkos ügyirat kezelési feladatokban végzett több mint másfél évtizedes kiemelkedő és áldozatos
munkájáért;
Felkai Krisztinának, az Agrárminisztérium közszolgálati osztályvezetőjének a főosztály szakmai
tevékenységének hatékony támogatásáért, vezetői tevékenységéért;
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Gazdag Gyula Istvánnak, az Agrárminisztérium agrárbiztosítási referensének a kárenyhítési és
kockázatkezelési kapcsolatrendszer szakmai tartalmának támogatása terén végzett elévülhetetlen
érdemeiért;
Gőghné Balázs Györgyinek, az Agrárminisztérium főkönyvi könyvelőjének az Agrárminisztérium
igazgatás főkönyvi könyvelői feladatainak kimagasló színvonalú ellátásáért;
Háda Attila Elemérnek, az Agrárminisztérium vezető- kormányfőtanácsosának a hungarikumok és a
nemzeti értékek népszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, a Védjegy
Szakbizottságban ellátott titkári tevékenységéért;
Herbent Gergőnek, az Agrárminisztérium szőlő-bor referensének a járványhelyzet agrártámogatási
intézkedésein belül a szőlő-bor ágazatban megvalósuló támogatások kialakítása és megvalósítása
során végzett kiemelkedő munkájáért;

Fotó: Zsoldos Alexandra

Kalmár Lászlónak, az Agrárminisztérium sajtótitkárának az Agrárminiszter sajtótitkáraként végzett
kiemelkedő és elhivatott munkájáért;
Dr. Kozma Károlynak, az Agrárminisztérium projektirányítási osztályvezetőjének a Minisztérium
beszerzéseinek és közbeszerzéseinek lebonyolítása érdekében végzett kimagasló színvonalú
munkájáért,
Kristóf Ákos Lászlónak, az Agrárminisztérium agrárkutatási osztályvezetőjének a hazai agrárkutatás
és innováció, valamint annak intézményi fejlesztése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő
és lelkiismeretes munkájáért;
Dr. Lukács Ilona Cecíliának, az Agrárminisztérium belső ellenőrének több mint egy évtizedes
áldozatos és lelkiismeretes munkájáért, a vizsgálatok során tanúsított kiemelkedő szakmai
tevékenységéért;
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Madarász Lászlónak, az Agrárminisztérium környezetpolitikai szakreferensének a hazai
környezetpolitika és környezetvédelmi stratégiaalkotás területén végzett több évtizedes kiemelkedő
munkájáért;
Dr. Molnár Mártának, az Agrárminisztérium illetékes hatósági referensének az Európai Unió
mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási rendszeréhez kapcsolódó feladatokban ellátott
munkájáért;
Pádárné Dr. Török Évának, az Agrárminisztérium tájvédelmi és ökoturisztikai osztályvezetőjének a
hazai natúrpark hálózat, a tájvédelem érdekében végzett áldozatkész, kitartó munkájáért;
Sávoly János Gábornak, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ ügyvivő szakértőjének a
Közös Agrárpolitika 2021-2027 közötti uniós pénzügyi időszakához kapcsolódó keretről folytatott
tárgyalások előkészítésével járó feladatainak ellátásáért;
Dr. Szőnyegi Zsuzsannának, az Agrárminisztérium jogszabály-előkészítőjének a Nemzeti
Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program keretében megvalósított támogatási konstrukciók
kidolgozásában végzett kiemelkedő munkájáért;
Tegzes Tamarának, az Agrárminisztérium parlamenti titkárának az Országgyűlés ülésein az
Agrárminisztérium részvételének előkészítésében, szakmai anyagok összeállításában végzett
kiemelkedő munkájáért;
Tordai Nórának, az Agrárminisztérium földvagyon-gazdálkodási főosztályvezetőjének az állami
földvagyon-gazdálkodás terén, különösen a nemzeti birtokrendezést megalapozó törvénycsomag
összeállításában végzett elhivatott munkájáért és
Dr. Vásáry Miklósnak, az Agrárminisztérium EU agrárpolitikai referensének a Közös Agrárpolitika
reform tárgyalásainak előkészítésében, valamint az ehhez kapcsolódó modellszámítások
elvégzésében nyújtott kimagasló munkájáért.
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