Budapest, 2015. június 2., kedd, 11.00 óra
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Földművelésügyi Minisztérium
Környezetvédelmi Világnapi és Pedagógusnapi
kitüntetési ünnepsége
A Környezetvédelmi Világnap alkalmából
V. Németh Zsolt
környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelős államtitkár úr
Környezetünkért Díjat ad át
4 személy részére
1. Dr. Nádai Magda környezetvédelmi és természetvédelmi szakírónak, a Balatoni
Gyermekközpont nyugalmazott vezető-tanárának,
környezet- és természetvédelmi szakírói munkájáért, környezeti nevelési, kutatói tevékenységéért
– legújabb könyve most pénteken jelent meg – ehhez külön is gratulálunk,
2.
Nemes Szidóniának, a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya engedélyezési ügyintézőjének,
hulladékgazdálkodási hatósági eljárások területén végzett kiemelkedő teljesítménye
elismeréseként,
3. Schmidt Ottónénak, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Nyugdíjasok Klubja elnökének, nyugalmazott pénzügyi
főelőadónak,
környezetügyi és vízügyi területen végzett hat és fél évtizedes szakmai munkássága, két és fél
évtizedes, kiemelkedő klubtitkári és klubelnöki munkája, az aktív nyugdíjas-élet elősegítését
szorgalmazó fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként, 80. születésnapja alkalmából
4. Dr. Vásárhelyi Tamásnak, a Magyar Természettudományi Múzeum nyugalmazott
főmúzeuológusának, szakmai kurátornak,
a Herman Ottó Emlékév szervezése során végzett kiemelkedő tevékenységéért
– külföldi kiküldetése miatt az elismerést lánya, Vásárhelyi Zsóka veszi át.

Államtitkár Úr
az újságírók elismerésére alapított
Zöld Toll Díjat adja át
3 személynek
1. Panulin Ildikó gazdasági rovatvezetőnek, az Inforadió újságírójának,
rendszeres zöld tematikájú interjúiért, a magyar közvélemény környezettudatos
szemléletformálásáért, a szelektív hulladékgyűjtést elősegítő, az eredményeket és a megoldásra
váró problémákat egyaránt bemutató tudósításaiért,
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2. Szenner Mónika Anettnek, a Földművelésügyi Minisztérium Sajtóirodája
sajtóreferensének,
a környezetvédelemhez kapcsolódó kiemelkedő kommunikációs munkájáért, a médiával
megteremtett élő kapcsolatért, a természetmegőrzés, a hazai és az európai uniós szakpolitika, a
szelektív hulladékgyűjtés, a víz kérdésköre, a nemzeti parkok tevékenysége eseményeiről
egyaránt,
3. Vida István újságírónak, a Kisalföld című lap szerkesztőségvezetőjének,
nemzeti elkötelezettséget tükröző írásaiért, a tájhoz, az egyszerű emberekhez való hűségért, tenni
akarásért, a Szigetköz megmentéséért, a Dunáért, a megye gazdasági életéért, mezőgazdaságáért, a
térségben élő gazdálkodók életének bemutatásáért, a Nyugdíjas Egyetem megvalósításáért kifejtett
tevékenységéért.

Államtitkár Úr
Környezetünkért Emlékplakettet ad át
10 személy részére
1. Dr. Bagi András Leventének, a Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztálya
szakmai tanácsadójának,
környezetügyi jogszabály-alkotási szakterületen végzett munkájáért,
2. Balaton Tihamérnak, a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya osztályvezetőjének,
hosszú időn át végzett, kiemelkedő levegőtisztasági, zajvédelmi és kárelhárítási hatósági munkája
elismeréseként,
3. Básthy Bélának, a Magyar Natúrpark Szövetség elnökének, Kőszeg város
Alpolgármesterének,
a Szövetség elnökeként végzett munkájáért a natúrparkok fejlesztése, térségi, országos és
nemzetközi együttműködése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,
4. Erdélyiné Szalóki Judit Nemzeti Környezetügyi Intézet kármentesítési referens a vízvédelem és
kármentesítés területén végzett magas színvonalú munkájáért,
5. Hajduné Víg Katalinnak, a volt Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség nyugalmazott osztályvezetőjének,
hosszú időn át a környezetügy területén végzett példamutató és szorgalmas munkájáért,
6. Dr. Izsáné dr. Somogyi Lillának, a Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztály
közigazgatási tanácsadójának,
a környezetvédelmi jogalkotás területén hosszú időn át végzett magas színvonalú,
kompromisszumkereső, lelkiismeretes munkájáért,
7. Dr. Juhász Dezsőnek, a Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztálya
közigazgatási tanácsadójának,
a környezetvédelmi jogalkotás területén hosszú időn át végzett magas színvonalú,
kompromisszumkereső, lelkiismeretes munkájáért,
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8. Kajári Lászlónak, a Győr-Moson- Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya felügyelőjének,
levegőtisztasági és zajvédelmi területen hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként,
9. Kissné Petró Máriának, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya referensének,
környezetvédelmi hatósági területen kifejtett két és fél évtizedes felelősségteljes munkájáért,
10. Molnár Sándornak, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és
Gazdálkodási Főosztálya ügyintézőjének,
a korábbi felügyelőség stabil gazdasági alapjainak megteremtése, a kormányhivatali integráció
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében végzett munkája elismeréseként.
Államtitkár Úr
Miniszteri Elismerő Oklevelet ad át
14 személy részére
1. Dr. Bodó Enikőnek, a Földművelésügyi Minisztérium Intézményfelügyeleti és
Perképviseleti Főosztály referensének,
a felügyelt költségvetési szervek alapító okiratai, szervezeti és működési szabályzatai kiadásra
történő előkészítésével kapcsolatos kiemelkedő munkájáért,
2. Bujtor Tibornak, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
tanácsosának,
az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer fejlesztésében való közreműködéséért, az
Egységes Hulladékgazdálkodási Rendszer kialakítása során végzett kimagasló szakmai
munkájáért,
3. Czigány Andrásnak, a
Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya engedélyezési ügyintézőjének,
a környezetvédelem területén végzett két és fél évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,
4. Csermák Dórának, a Nemzeti Környezetügyi Intézet projektvezetőjének,
a Herman Ottó Emlékév szervezése során végzett kiemelkedő tevékenységéért,
5. Laczkóné Fekete Évának, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és
Gazdálkodási Főosztálya pályázati referensének,
gazdasági területen hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,
6. Magyar Eszternek, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya igazgatási ügyintézőjének,
a települések környezetvédelmi állapotának szabályozása érdekében végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként,
7. Nagy Attilának, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya laborvezetőjének,
a környezetvédelem területén kifejtett több mint két évtizedes magas színvonalú munkája
elismeréseként,
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8. Nagyné Bodor Bernadett Magdolnának, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és
Koordinációs Főosztálya humánpolitikai ügyintézőjének,
személyügyi és igazgatási területen végzett másfél évtizedes eredményes, elkötelezett munkája
elismeréseként,
9. Némethné Németh Csillának, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és
Gazdálkodási Főosztálya informatikusának,
környezetügyi informatikai rendszerek üzemeltetése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként,
10. Puskás Eszternek, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanárának,
a környezetvédelem területen több mint húsz éven át nyújtott kiemelkedő szaktanári, pedagógiai
munkája elismeréseként,
11. Szabó Tamásnénak, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya igazgatási ügyintézőjének,
a hatósági és szakigazgatási feladatok folyamatos ellátását szolgáló kiemelkedő munkája
elismeréseként,
12. Dr. Szalayné dr. Kiss Georginának, a volt Észak-dunántúli Környezetvédelmi és
Természet védelmi Felügyelőség hatósági ügyintézőjének,
környezetvédelmi hatósági eljárások, és peres ügyek intézése során végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként,
13. Szentpéteri-Bíró Jánosnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Pénzügyi
és Gazdálkodási Főosztálya ügyintézőjének,
költségvetési, gazdasági, pénzügyi területen végzett kiemelkedő munkája, a kormányhivatalba
integrálódás megvalósítása területén kifejtett tevékenysége elismeréseként,
14. Vadász Enikőnek, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztálya
környezetirányítási szakértőjének,
hulladékgazdálkodás területén végzett kiemelkedő színvonalú, megbízható munkája
elismeréseként.
Államtitkár Úr
Miniszteri Dicséret elismerést ad át
1 személynek
1. Balázs Jánosné titkárnőnek, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért Felelős
Helyettes Államtitkársága munkatársának,
négy évtizedes, főként a környezet- és természetvédelem területén végzett példamutató munkája,
kiemelkedő titkársági szervező tevékenysége elismeréseként.
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A Pedagógusnap alkalmából
Dr. Simon Attila István
közigazgatási államtitkár úr
Nagyváthy János Díjat ad át
6 személy részére
1. Dr. Ligetvári Ferenc nyugalmazott környezetvédelmi és vízügyi miniszternek, a Debreceni
Egyetem egyetemi magántanárának,
a mezőgazdasági öntözés hazai kiszélesítése érdekében végzett több mint négy évtizedes
kiemelkedő oktató munkája és a mezőgazdasági vízgazdálkodási BSc szak újbóli bevezetésében
elért eredménye elismeréseként,
2. Dr. Pénzes Bélának, a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar egyetemi
tanárának,
kiemelkedő oktatói munkája, valamint az Országos Tudományos Diákköri Tanácsban végzett
tevékenyége elismeréseként;
3. Dr. Posta Katalin Andrea dékánnak, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar Növényvédelmi Intézet egyetemi tanárának,
mikrobiológiai és környezet-toxikológiai területen itthon és külföldön is elismert kiemelkedő
oktatói, kutatói tevékenységéért, sikeres pályázati munkájáért,
4. Dr. Szakál Pálnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara oktatási dékán-helyettesnek, egyetemi tanárnak,
a mezőgazdasági és környezetvédelmi területen végzett közel négy évtizedes kiemelkedő kutatói
munkája, egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként,
5. Dr. Takácsné dr. György Katalinnak, a Károly Róbert Főiskola egyetemi tanárának,
az agrár felsőoktatás terén végzett három évtizedes kiemelkedő oktatói munkája, tehetséggondozói
tevékenysége, tudományos eredményei elismeréseként,
6. Dr. Tóth Tamás egyetemi tanárnak, a Szent István Egyetem Regionális Gazdaságtani és
Vidékfejlesztési Intézet rektor-helyettesének,
közel két évtizedes, az ágazati mérnökképzés érdekében végzett kiemelkedő oktatási, kutatási és
fejlesztési munkája elismeréseként – az elismerést később veszi át.

Államtitkár Úr
a Tessedik Sámuel Díjat adja át
6 személynek
1. Ács Antalnak, az FM KASZK Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző
Iskolája vezető tanárának,
közel három és fél évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkája, a kertész tanárképzést segítő
tevékenysége elismeréseként,
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2. Andrésiné Dr. Ambrus Ildikónak, a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatójának,
közel három évtizede végzett kiváló oktató-nevelő munkájáért, két évtizede, az iskola
hagyományait megőrző intézményvezetői tevékenységéért,
3. Héjjas Lászlónak, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola gyakorlati oktatás
vezetőjének,
az agrár-élelmiszeripari szakoktatásban hosszú időn át nyújtott kiemelkedő munkája, gazdasági
vezetői tevékenysége elismeréseként,
4. Kádár-Németh János László Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola
szakoktatójának,
a húsfeldolgozó szakmai képzés területén végzett három évtizedes kiemelkedő munkája
elismeréseként,
5. Némethné Paksi Irén Gabriellának, a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola
igazgató- helyettesének,
másfél évtized alatt kifejtett kimagasló szakmai teljesítményéért és példaértékű oktató-nevelő
munkájáért,
6. Szalóki Rezsőnek, az FM ASZK Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási
Szakképző Iskolája és Kollégiuma gépészmérnök-tanárának,
az erdészeti gépészeti szakképzés területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkája
elismeréseként.
Államtitkár Úr
Miniszteri Elismerő Oklevelet ad át
20 személynek
1. Ácsné Varga Erikának, az FM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium agármérnök-tanárának,
kiemelkedő szaktanári munkája elismeréseként,
2. Benyó Károlynak, az FM KASZK – Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző
Iskolája tanárának,
közel három és fél évtizedes szakmai munkája, az iskolai szövettenyésztési laboratórium
létrehozása és működtetése érdekében kifejtett tevékenysége, tankönyvírói munkássága
elismeréseként,
3. Bolla Lászlónak, az FM ASZK Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és
Kollégiuma szaktanárának,
kiemelkedő oktató és nevelő munkájáért, valamint a tehetséggondozás területén és az iskola
szakmai megújulásáért végzett tevékenységéért,
4. Covic Juditnak, az FM KASZK Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskolája
és Kollégiuma tanárának,
kiemelkedő színvonalú oktatási tevékenységéért, az iskola nemzetközi kapcsolatainak
megteremtéséért, bővítéséért, fenntartásáért végzett munkája elismeréseként,
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5. Czankné Csatlós Éva Erikának, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola
szakoktatójának,
a középfokú agrárszakképzésben két évtizeden keresztül végzett kiemelkedő szakmai, oktatói,
vezetői munkája elismeréséül,
6. Csamári Gábornak, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola szakmai tanárának,
a pék szakoktatás területén végzett kiemelkedő oktatómunkája elismeréseként,
7. Dömötör Csaba Attila főosztályvezetőnek, a Földművelésügyi Minisztérium
Agrárszakképzési Főosztálya vezetőjének,
az agrárszakképzés megújítása érdekében, a Tessedik Sámuel Agrárszakképzési koncepció
kidolgozásában végzett kiemelkedő és lelkiismeretes munkája elismeréseként,
8. Éder János FM ASZK Kelet-magyarországi Agrár-szakképző Központ Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium szaktanárának,
eredményes oktató és nevelő munkájáért, a tehetséggondozás és az oktatásfejlesztés területén
végzett tevékenységéért,
9. Farkas Mariannának, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztálya
szakképzési referensének,
az agrárszakképzés megújítása érdekében, a Tessedik Sámuel Agrárszakképzési koncepció
kidolgozásában végzett kiemelkedő és lelkiismeretes munkája elismeréseként,
10. Holuné Sóti Arankának, a Pálóczi Horváth István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium tanárának,
közel négy évtizedes tanári pályafutása, kollégiumi nevelői és közismereti oktatói munkája,
életútja elismeréseként,
11. Kelemen Sándornénak, az FM DASZK Szakképző Iskola – Apponyi Sándor
Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma gazdasági ügyintézőjének,
három és fél évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, szervező tevékenysége elismeréseként,
12. Kocsondi Antónia Mártának, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola igazgatóhelyettesének,
az agárszakképzés területén végzett közel három évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,
13. Kovács Károlynak, a Galamb József Szakképző Iskola tanárának,
a mezőgazdasági gépészeti szakképzés területén végzett közel két és fél évtizedes kiemelkedő
munkája elismeréseként,
14. Dr. Lénárd Bélánénak, a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola
igazgatóhelyettesének, egészségügyi szaktanárának,
negyven éves tanári pályafutása elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,
15. Dr. Medina Viktor adjunktusnak, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Műszaki
Menedzsment Intézet munkatársának, Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos
Szövetsége igazgatójának,
a minisztériumi fenntartású intézmények beiskolázási kampányában végzett kiemelkedő munkája,
a fiatal generációk figyelmének az agrárszakképzésre, a mező- és élelmiszergazdaságra, a
mezőgépész szakmára irányítását szolgáló tevékenysége elismeréseként,
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16. Pólyáné Csernyus Ágnes Ritának, az FM DASZK Csapó Dániel Középiskola,
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Villányi Tanintézménye mérnök-tanárának,
két és fél évtizedes, a mezőgazdaság és a kertészet területén végzett munkája, osztályfőnöki
tevékenysége elismeréseként,
17. Szabó Jánosnénak, az FM ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskolája
dísznövénykertészének,
több évtizeden át végzett magas színvonalú szakmai munkájáért, a dísznövénytermesztés oktatása
területén kifejtett tevékenységéért,
18. Szűcs Lászlónak, a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakképző Iskola műszaki tanárának,
a gépészeti szakképzés területén végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő munkája
elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából,
19. Vujic Renátának, az FM DASZK Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium Villányi Tanintézménye kollégiumvezetőjének,
több mint két évtizedes oktatói, kollégiumvezetői munkájáért, különös tekintettel a hátrányos
helyzetű diákok érdekében kifejtett tevékenységére,
20. Zakariás Zoltánnak, az Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
igazgató-helyettesének,
hosszú időn át végzett tanári munkája, iskolavezető-helyettesi tevékenysége elismeréseként.
Köszönöm szépen, ezzel a pedagógusnapi kitüntetések átadásának végére értünk.
Kérem Államtitkár Urakat, hogy maradjanak még.
Bizonyára sokan tudják, hogy a felsőoktatásban tanulók részvételével kétévente rendezik az
Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. A hallgatók dolgozatokkal pályázhatnak, melyet
különböző szekciókban értékelnek.
Miniszter Úr az agártudományi szekcióban első helyezést elérő felsősoktatási hallgatók közül a
legkiemelkedőbbek részére különdíjat alapított, melyek átadására most kerül sor első alkalommal.
Államtitkár Úr
OTDK Agrártudományi Különdíjat ad át
5 személynek
1. Garamvölgyi Eriknek, a Kaposvári Egyetem Agrár és Környezet-tudományi Kar volt
hallgatójának,
a tojó hibridek tartásmódjának és tartástípusának hatásával foglalkozó dolgozatáért,
2. Kovács Imrének, a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézet ügyvivő
szakértőjének,
a kukorica egyes vadkárbecslési módszereinek összehasonlítását elemző dolgozatáért,
3. Papp Ágnesnek, a Budapesti Corvinus Egyetem volt növényorvos hallgatójának,
a birs kórokozójának, a monilinia linhartianának elemzésével és a növényvédő szerekkel szemben
tanúsított érzékenységével foglalkozó dolgozatáért,
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4. Patalenszki Adriennnek, a Debreceni Egyetem volt hallgatójának, a Fertő-Hanság
Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának,
nappali lepkék két fontos fajával, a vérfű- és a sötétaljú hangyaboglárkákkal foglalkozó
dolgozatáért,
5. Ta Phuong Linh-nek, a Budapesti Corvinus Egyetem volt
élelmiszermérnök
hallgatójának,
a funkcionális élelmiszerek fejlesztését szolgáló laktulo-oligoszacharinok szintézisével foglalkozó
dolgozatáért.
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