
 

A díjazottak átvehették elismeréseiket  

 

A hagyományoktól jócskán eltérő időpontban, 2021. július 6-án, vagyis a nyár derekán adták át az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából Áder János köztársasági elnök által 

adományozott állami kitüntetéseket, és szintén akkor adták át az Erdők Világnapja, a Föld Napja, a 

Környezetvédelmi Világnap és a Pedagógusnap alkalmából az agrárminiszter által adományozott 

díjakat. A március 15. alkalmából állami kitüntetésben részesítettek névsorát lapunk március 24-én 

megjelent 12. számában, az Erdők Világnapja alkalmából kitüntetettek névsorát pedig április 14-én 

megjelent 15. számunk Erdőgazdaság és Faipar című mellékletében közöltük. Lapunk múlt heti, 28. 

számának Erdőgazdaság és Faipar című mellékletének júliusi számában folytattuk az Erdők 

Világnapja, a Föld Napja és a Környezetvédelmi Világnap alkalmából kitüntetett szakemberek 

névsorát. Ezúttal az agrárminiszter által március 15-e és április 22-e, a Föld Napja alkalmából 

kitüntetetteket mutatjuk be. 
 

 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, március 15-e alkalmából Nagy István 

agrárminiszter Fasching Antal-díjat adományozott Balázsik Valériának, az Óbudai Egyetem Alba Regia 

Műszaki Karának mestertanára részére hosszú időn át végzett elkötelezett oktatói-nevelői munkájáért, 

szakmai közéleti tevékenységéért; Homolya Andrásnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Általános- és Felsőgeodézia Tanszékének mestertanára részére a magyar geodézia és kataszteri 

ismeretek egyetemi oktatásáért, a földmérési jogszabályok kidolgozásában végzett több évtizedes munkájáért 

és dr. Sóvári Tibornak, a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatal Főosztály főosztályvezetője részére a 

földügyi ágazatban végzett munkájáért, eredményes vezetői tevékenységéért. 

Konkoly Thege Sándor-díjban részesült Bognár László, a Holstein-Fríz Tenyésztők Egyesületének 

ügyvezető igazgatója a holstein-fríz fajta hazai és nemzetközi népszerűsítésében, nemesítésében végzett 

munkájáért; dr. Flink Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal osztályvezetője az állattenyésztés-

szervezésben végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő munkájáért és Rombauer Tamás, a 

Magyarországi Arablótenyésztők Egyesületének nyugalmazott elnöke az arablótenyésztésben és annak 

szervezésében elért hazai és nemzetközi eredményeiért. 

Pro alimentis Hungariae Díjat kapott dr. Nguyen Duc Quang, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

egyetemi tanára az élelmiszeripar és biotechnológia területén kifejtett alkalmazott kutatásért és a tudományos 

eredmények ipari gyakorlatba való átültetéséért, tudományos szakmai utánpótlás-nevelésben betöltött aktív 

szerepvállalásáért. 

A miniszter Ujhelyi Imre-díjat adományozott dr. Németh Zoltánnak, a Capriovus Kft. ügyvezető 

igazgatójának az élelmiszermérnökök gyakorlati oktatásában, illetve az élelmiszeripar, ezen belül a 

tojásfeldolgozás nagy hozzáadott értéket teremtő, magas feldolgozottsági fokot eredményező új technológiai 

eljárásainak, termékfejlesztéseinek megvalósulása érdekében végzett munkájáért; Rizmajer Józsefnek, a 

Rizmajer Sörfőzde és Sörház ügyvezetőjének a kisüzemi sörfőzdék érdekképviseletében végzett sokéves 

eredményes munkájáért, valamint a kisüzemi sörgyártás területén végzett magas szintű szakmai 

tevékenységéért és Tóth Bálint Attilának, az Agrobál Kft. ügyvezetőjének a mezőgazdaság területén végzett 

több mint öt évtizedes kiemelkedő munkájáért, amelyet új eljárásokkal, korszerű módszerekkel és az egyik 

leginnovatívabb gépparkkal valósított meg. 

A zöld toll Díjat vehette át Susánszky Mátyás újságíró a környezet- és természetvédelmi tárgyú sajtóanyagok 

összeállítása terén végzett munkájáért; Tóth János, a Fagazdasági Országos szakmai szövetség főtitkára a 

FATÁJ-online erdészeti és faipari szaklap szerkesztésében végzett kiemelkedő munkájáért és Wenszky 

Ágnes, a Mediaworks Hungary Zrt. kiadó szerkesztője számos mezőgazdasági témájú szakkönyv 

megjelenésének előkészítésében végzett kimagasló munkájáért.az életfa Emlékplakett arany fokozatát 

vehette át dr. Antal Emánuel, az Országos Meteorológiai szolgálat nyugalmazott elnökhelyettese kiemelkedő 

vezetői, példaértékű szervezői és oktatói, valamint sok évtizedes kutatói és publikációs tevékenységéért; Ács 

Vilmosné az Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola nyugalmazott mérnöktanára a 

mezőgazdasági oktatás területén végzett közel három évtizedes kiemelkedő pedagógusi és gyakorlatvezetői 

munkájáért; dr. Popovics Ivánné, az Országos Meteorológiai szolgálat nyugalmazott munkatársa a 



klimatológia és a levegőtisztaság-védelem területén végzett több évtizedes példaértékű munkájáért és dr. S. 

Nagy László, a volt Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium nyugalmazott főmunkatársa a 

környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek megszervezésének és munkájának irányításáért, 

életútja elismeréseként. 

Az életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát kapta Bartha Péterné, az Országos Meteorológiai szolgálat 

nyugalmazott munkatársa az időjárás-előrejelzés területén kifejtett több évtizedes kiemelkedő 

tevékenységéért; dr. Gundel János, a Budapesti Gazdasági Egyetem professor emeritusa a mezőgazdaság-

tudomány magas rangú művelőjeként végzett áldozatos oktatói, kutatói munkásságáért; Tóth Béla 

szobrászművész a magyar mezőgazdaság és állattenyésztés pozitív társadalmi megítélésében játszott 

szerepéért, maradandó művészeti munkásságáért és dr. Voigt Erzsébet, a Gyümölcs-és 

Dísznövénytermesztési Kutatóintézet nyugalmazott kutatója több mint öt évtizedes kutatói munkásságáért, 

különösen a cseresznye, meggy, dió és szőlő környezetkímélő növényvédelmi technológiájának 

kidolgozásáért. 

Az életfa Emlékplakett Bronz fokozatában részesült Ádám Tibor, a Piggy Farm Kft. tulajdonosa a magyar 

nagyfehér sertésfajta fenntartása és nemesítése terén elért elévülhetetlen érdemeiért; Hajtun György, a 

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet felelős szerkesztője a magyar halászati 

szakújságírás területén végzett kiemelkedő tevékenységéért, felelős szerkesztői feladatainak ellátásáért; 

Ondrusekné Kiss Mária, az Országos Meteorológiai szolgálat nyugalmazott laborvezetője a levegőkörnyezet 

és Magyarország háttérszennyezettségének megfigyelésében és mérésében végzett kiváló tevékenységéért; 

dr. Pekli József, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

nyugalmazott tanszékvezetője az agrárgazdasági, környezetvédelmi és halászati technológiák fejlődő 

országbeli adaptációjának területén végzett kiváló munkájáért; Rábai Gábor pékmester a Rábai Sütöde Kft. 

ügyvezetője a magyar péktermékek hagyományos receptúráinak megőrzésében, több rangos hazai és 

nemzetközi pékversenyen elért eredményeiért; Stefanovitsné dr. Bányai Éva, a Magyar Agrár- és 

Élettudományi Egyetem Élelmiszertudományi Karának nyugalmazott egyetemi tanára a szakmai utánpótlás-

nevelés, továbbképzés területén végzett áldozatos munkájáért; Suvada János, a Magyar Lótenyésztők 

Országos Szövetség lótenyésztési szakértője a Közép-Dunántúl lótenyésztése és lovassportja érdekében 

végzett áldozatos munkájáért és dr. Vajda László Sándor, az Agrárminisztérium nyugalmazott 

főosztályvezetője a nemzetközi kapcsolatok terén több évtizeden át végzett eredményes munkájáért, 

közösségformáló tevékenységéért. miniszteri elismerő oklevelet vehetett át dr. Bézi-Farkas Barbara, az 

Agrárminisztérium Jogalkotási Főosztályának osztályvezetője a kodifikációs szakterület koordinációja során 

tanúsított színvonalas teljesítményéért; Borbély Gyula László, a Káptalantóti-Csobánc Hegyközség 

hegybírója a Badacsonyi borvidék hegyközségeiben végzett munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából; dr. 

Constantinescu Herman, a Kézdivásárhelyi Columba Galamb és Kisállategyesület tenyésztője kiállítások 

szervezésében végzett munkájáért, szakírói tevékenységéért; Dankovics Róbert, az Alba Régia Galamb- és 

Kisállattenyésztők Egyesületének galambásza a Magyar tájak galambfajtái című ismeretterjesztő könyv 

társszerzőjeként végzett áldozatos munkájáért; Fenes József Attila, a Nógrád Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály földművelésügyi szakügyintézője kiemelkedő munkabírással és 

eredményességgel végzett három évtizedes munkájáéért; Forgács Lehel, a székelyudvarhelyi Budvár 

Kisállattenyésztők Egyesületének elnöke az újonnan elismertetett székelyudvarhelyi pergő galambfajta 

népszerűsítéséért, a Székelyföldi Kiállítások szervezésében nyújtott tevékenységéért; Horváth Attila, a 

Csíkszeredai Hobby Kisállattenyésztők Egyesületének tenyésztője kimagasló szakmai tevékenységéért, az 

egyesületi életet előremozdító szervezési-, menedzseri munkájáért; Kolbl Nándorné, a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszerbiztonsági főfelügyelője a vendéglátás, közétkeztetés területén 

nyújtott több évtizedes lelkiismeretes munkájáért; Lakosi Szilvia, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumi szakasszisztense az állategészségügy 

területén végzett több évtizedes áldozatos munkájáért; Ráczné Medve Ibolya, az Agrár minisztérium 

Gazdálkodási Főosztály pénzügyi referense a kötelezettségvállalási, valamint az elszámolásköteles 

feladatokkal kapcsolatos pénzügyi tevékenységek terén végzett kiváló munkájáért; Simonné Szerdai 

Zsuzsanna, a Déli Agrárszakképzési Centrum, Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium főigazgatója a szakképzési centrum alakulása során végzett kiemelkedő munkájáért; Süle 

Krisztián, a Nemzeti Földügyi Központ főosztályvezetője a helyszínelési és területi agrárkapcsolati 

szakterület hatékony működése és fejlesztése érdekében végzett áldozatos munkájáért; Szénásné Ország 

Krisztina, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály osztályvezetője a földügyi 

szakterületen végzett két és fél évtizedes kiváló munkájáért; Tárbály István, a TIMPEX Kereskedelmi Ipari 

Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője a magyar lótenyésztésben elért kimagasló hazai és nemzetközi 



eredményeiért; Trecskó Sándorné, az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. Kecskeméti 

Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium analitikai részlegvezetője a fémanalitikai vizsgálatok terén végzett 

kiemelkedő munkájáért, szakbizottsági tevékenységéért; Tulit Imre, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Kisállat- 

és Fajbaromfitenyésztők Egyesületének korábbi elnöke több mint egy évtizedes szakmai munkájáért, 

szervezői tevékenységéért; dr. Vajtai Adrienn, az Agrár minisztérium Földügyi és Térinformatikai Főosztály 

földügyi főfelügyelője a földügyi szakterületen végzett kiemelkedő munkájáért, munkatársaival szemben 

tanúsított rendkívüli segítőkészségéért; dr. Vincze Anette, az Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és -

stratégiai Főosztály környezeti fejlesztéspolitikai referense a környezetvédelem területén végzett közel két 

évtizedes példaértékű munkájáér és Zséli János, a Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály 

ingatlan-nyilvántartási szakügyintézője a földügyi ágazatban végzett kiemelkedően eredményes munkájáért. 

Jubileumi Oklevélben részesült a szanyi Bokréta Néptánc Egyesület fennállásának 90. évfordulója 

alkalmából. Az elismerést Kontreczné Németh Nikoletta, a néptáncegyüttes vezetője vette át. 

A Föld Napja, április 22-e alkalmából Nagy István Pro Natura Díjat adományozott Bánfi Péternek, a Körös-

Maros Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettesének a Körös-Maros Nemzeti Park élőhely-

rekonstrukciós tevékenységének végrehajtásáért, valamint a hazai természetvédelem érdekében végzett több 

évtizedes kitartó szakmai munkájáért; Farkas István Tamásnak, a Magyar Természetvédők szövetsége 

társelnökének két évtizedes, a hazai zöld civil mozgalomban végzett tevékenységéért, valamint a környezet- 

és természetvédő szervezetek összefogása, fejlesztése terén elért érdemeiért; Gilly Zsolt Lászlónak, a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjének több 

évtizedes, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságán végzett környezeti nevelési, szemléletformálási és 

ökoturisztikai fejlesztő tevékenységéért; dr. Gyurácz Józsefnek, az ELTE Savaria Egyetemi Központ, 

Szombathely főiskolai tanára, tanszékvezetője részére a biológustudós-tanár pedagógusgenerációk magas 

színvonalú képzésében elért elévülhetetlen tevékenységéért, a madárökológiában elért tudományos 

eredményeiért és Tóth Lászlónak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetője részére, a 

természetvédelem terén nyújtott sokrétű, kimagasló tevékenységéért, a Dél-Hevesi Tájegység munkájának 

példaszerű irányításáért. 

Pro Natura Emlékplakettet vehetett át Alois Lang, a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti Park 

ökoturisztikai vezetője a magyar-osztrák természetvédelmi kapcsolatok fejlesztésében, a közös nemzeti park 

sikerei érdekében végzett közel három évtizedes önzetlen munkájáért, idei nyugdíjba vonulásának 

alkalmából; Bartók Katalin, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság közönségszolgálati munkatársa az 

Információs Iroda működését segítő szervező, valamint az Aggteleki-karszt értékeinek népszerűsítése terén 

végzett több évtizedes tevékenységéért; Bernáthné Szabó Gabriella, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

Pályakezelési Osztály osztályvezetője a Natura 2000 fajok és élőhelyek, védett természeti értékek megóvása 

érdekében végzett magas színvonalú munkájáért, természetvédelmi pályázatok példaértékű koordinálásáért; 

Biró Csaba, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője több évtizedes a 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságán végzett természetvédelmi célú térinformatikai fejlesztések terén 

végzett kiváló, innovatív szakmai munkájáért; dr. Nagy Lajos, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

Természetmegőrzési Osztályának osztály vezetője több évtizedes, a természetvédelmi munkában végzett 

fáradhatatlan közreműködéséért; Szmoradné Tóth Erika, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti 

nevelési munkatársa a környezeti nevelés és természetvédelmi szem léletformálás, valamint az Aggteleki-

karszt értékeinek népszerűsítése terén végzett tevékenységéért; Takáts Margit Éva, a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatóság nyugalmazott erdei iskola, oktatóközpont vezetője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

ökoturisztikai és környezeti nevelési tevékenységében végzett több évtizedes magas színvonalú, elkötelezett 

munkájáért, valamint a királyréti Hiúz Ház oktatóközpont vezetéséért. miniszteri elismerő oklevelet kapott 

Csirmaz Imre, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság fővadásza, halászat- és vadászati csoportvezetője több 

mint két évtizedes, az Igazgatóság különleges rendeltetésű vadászterületein a természetvédelmi célú 

vadgazdálkodásban, valamint a Hortobágyi Öregtavak halászati hasznosításában végzett tevékenységéért; 

Csór Sándor, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője a darányi 

borókás területén végzett vagyonkezelési feladatok, valamint a savanyú homoki gyepek legeltetéssel történő 

működtetésben végzett magas színvonalú szakmai munkájáért; Falucskai Gusztáv, az Aggteleki Nemzeti 

Park Igazgatóság gondnoka, telepvezetője az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságánál végzett két évtizedes 

áldozatkész munkájáért; Hegyi Tünde, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese, 

főosztályvezetője a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi, gazdasági, számviteli, üzemeltetési 

feladatainak példaértékű irányításáért; Klucsai Dávid, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság 

állattenyésztési koordinációs szakreferense a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságán az őshonos állattartás, 

állattenyésztés terén végzett példamutató, kimagasló szakmai munkájáért; Kovács Dániel az Őrségi Nemzeti 



Park Igazgatóság projektmenedzsere a természetvédelmi vagyonkezelés infrastrukturális fejlesztése terén 

végzett magas színvonalú, eredményes tevékenységéért; Kutschi Péter, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 

természetvédelmi területfelügyelője a Kőszegi Tájvédelmi Körzet gyepterületén végrehajtott élőhely-

helyreállítás során elért elévülhetetlen érdemeiért; Nagy Zoltán Ferenc, a Körös-Maros Nemzeti Park 

Igazgatóság gulyása, nyugalmazott állattenyésztője a kardoskúti magyar szürke marha és cigája juh 

törzstenyészeteinek fenntartása érdekében végzett közel két évtizedes, lelkiismeretes munkája 

elismeréseként, nyugdíjba vonulása alkalmából; Pétsch Nóra Ágota, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

tájvédelmi referense a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési, tájvédelmi tevékeny 

ségében hosszú ideje végzett magas szakmai színvonalú, elkötelezett munkájáért; Soós Edina Tünde, a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatói asszisztense, iratkezelője, iktatója az elektronikus 

iratkezelés megvalósítása kapcsán nyújtott kiemelkedő munkájáért; Tatai Sándor, a Fertő-Hanság Nemzeti 

Park Igazgatóság tájegységvezetője a veszélyeztetett fajok és a természetes élőhelyek megőrzése érdekében 

kifejtett két évtizedes eredményes munkájáért; Tóth Zsuzsanna, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság 

Bihari Madárvárta vezetője a Bihari Madárvárta működtetése érdekében végzett másfél évtizedes, magas 

színvonalú ökoturisztikai munkája, a Bihari Táj Napja rendezvényeinek szervezésében nyújtott tevékenysége 

elismeréseként és a Völgy-Híd Természetvédelmi Alapítvány az Észak-Mezőföld, a Velencei-tó és a 

Zámolyi-medence térségében végzett aktív természet megőrzési, tájvédelmi és szemléletformálási 

tevékenységének elismeréseként. 

KA: Hajtun György az Életfa Emlékplakett Bronz fokozatát érdemelte ki. 

KA: Zöld Toll Díjat vehetett át Wenszky Ágnes. 

KA: Bognár László Konkoly Thege Sándor-díjban részesült 

 


