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NAGYVÁTHY JÁNOS DÍJAT AD ÁT
4 személynek
1. Dr. Engler Péter főiskolai docensnek, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara
intézetigazgató-helyettesének,
a székesfehérvári földmérő és földrendező mérnök képzésben betöltött oktatás-szervezői
tevékenysége, a fotogrammetria oktatásában hosszú időn át végzett munkája, a selmeci
diákhagyományok megőrzését szolgáló intézkedései elismeréseként,
2. Dr. Helyes Lajos egyetemi tanárnak, dékán-helyettesnek, a Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar igazgatójának,
a Kertészeti Intézet keretein belül végzett több mint három évtizedes kiemelkedő színvonalú,
elkötelezett oktató és kutató munkája elismeréseként,
3. Dr. Kocsisné Dr. Molnár Gittának, a Pannon Egyetem Georgikon Kar egyetemi
docensének,
kiemelkedő oktatói, oktatásszervező munkája, különböző kertészeti kultúrák pl. alma és körte
gyümölcsminőségével, tárolásával kapcsolatos kutatásai, tudományos diákköri versenyekre
felkészítő munkája elismeréseként,
4. Dr. Urbányi Béla egyetemi tanárnak, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar Halgazdálkodási Tanszéke tanszékvezetőjének,
halgazdálkodási területén végzett kiemelkedői oktatói, oktatásszervezői munkája elismeréseként.
TESSEDIK SÁMUEL DÍJAT AD ÁT
6 személynek
1. Davidovics Angélának, a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium matematika-informatika szakos középiskolai tanárának, munkaközösség
vezetőnek intézményi BECS felelősnek,
több mint három évtizedes pedagógusi és munkaközösség-vezetői munkája, különösen, a sajátos
nevelési igényű tanulók felkészítése terén kifejtett tevékenysége, továbbá a „Határtalanul” program
kidolgozása és megvalósítása terén elért eredményei elismeréseként,
2. Heilmann Jánosnak, a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola műszaki tanárának,
földmérő és térinformatikai tagozatvezetőnek,
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a középfokú szakoktatásban végzett több évtizedes oktató-nevelő munkájáért, a szakközépiskolák
koordinációja, a szakoktatás megújítását szolgáló tevékenysége elismeréseként,
3. Maknics Zoltánnak, a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola
és Kollégium agrármérnök-tanárának,
közel négy évtizedes oktatói munkája, tanügyi dokumentációk kidolgozása, lektorálása, a halász,
haltenyésztő mester szakok tananyagának kidolgozása során végzett munkája elismeréseként
4. Nagy Csaba Ottónak, a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és Kollégium
erdőmérnök-mérnök tanárának, munkaközösség vezetőnek,
az erdészeti szakképzésben végzett magas színvonalú munkájáért, a környezetvédelmi OSZTV és
gyakorlati verseny döntőjében kiemelkedő eredményt elért tanulók felkészítéséért, erdőmérnök
tanárok pedagógiai felkészítése érdekében végzett tevékenységéért,
5. Pótor Ferencnek, a nyíregyházi Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola
pedagógusának,
a mezőgazdasági szakképzés terén végzett négy évtizedes tanári munkája, az iskola diákjait biológia
és innovációs versenyekre felkészítő tevékenysége elismeréseként,
6. Varga Árpádnak, az FM DASZK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája
és Kollégiuma műszaki tanárának, munkaközösség-vezetőnek,
a mezőgazdasági gépész és gépésztechnikus képzés terén végzett munkájáért, diákjainak
tanulmányi versenyekre való felkészítéséért, különösen a hat tanuló által elnyert első helyezésért a
Szakma Kiváló Tanulója Versenyen, valami további OSZTV-n elért sikeres helyezésekért.
MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET
ad át 19 személynek
1. Balázs Tibornak, az FM ASZK Pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és
Kollégiuma szakoktatójának,
lelkiismeretes oktató és nevelő munkájáért, a tehetséggondozás területén végzett tevékenységéért,
tanulmányi versenyeken résztvevő tanulók felkészítése terén elért eredményeiért,
2. Berta László Istvánnak, az FM ASZK Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
mérnöktanárának,
oktató-nevelő munkája, tehetséggondozás terén végzett tevékenysége, tanulmányi versenyeken
résztvevő tanulók felkészítése terén elért eredményei elismeréseként,
3. Bíróné Móricz Ágnesnek, a Soós István Borászati Szakképző Iskola tanárának,
magyar és német nyelv oktatása területén végzett két évtizedes munkája, közösségi tevékenysége
elismeréseként,
4. Czakó Sándornénak, a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola mérnök-tanárának,
munkaközösség-vezetőnek,
közel négy évtizeden át mezőgazdasági ismeretek oktatása és felnőttképzés terén végzett munkája,
tanulmányi versenyeken részt vevő hallgatók felkészítése érdekében kifejtett tevékenysége
elismeréseként,
5. Dömötör-Ladányi Évának, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskola pedagógusának,
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az iskola tanulóinak sikeres felkészítéséért a 2015. évben megtartott, az „Együtt szaval a nemzet”
című programban való részvételre, továbbá a kreatív alkotás díjának elnyerését szolgáló
tevékenysége elismeréseként,
6. Festő Lászlónak, a Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakképző Iskola műszaki tanárának,
a mezőgazdasági gépészeti szakképzés terén végzett kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért, a
tehetséggondozás területén kifejtett tevékenységéért,
7. Fricska-Nagy Jánosnak, a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző
Iskola és Kollégium nyugalmazott szaktanárának, mezőgazdasági munkaközösségvezetőnek,
több évtizeden át nyújtott magas színvonalú munkája, a mezőgazdaság szeretetére nevelő
tevékenysége, szakmai versenyekre felkészítés terén elért eredményei elismeréseként,
8. Fülöp Otíliának, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztálya
szakképzési referensének,
a tárca által fenntartott szakképző intézmények munkájának elősegítése érdekében kifejtett
tevékenysége, tanügy-igazgatási munkája elismeréseként,
9. Füzi Boglárka környezetmérnöknek, a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakközépiskola és
Kollégium, mérnök-tanárának,
a környezetvédelmi szakképzés területén végzett magas színvonalú munkája, a Környezetvédelmi
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjében kiemelkedő eredményt elért tanulók
felkészítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,
10. Juhász Andrásnak, a Kenderesi Mezőgazdasági Szakképző Iskola műszaki
szakoktatójának,
közel három évtizeden át végzett mezőgazdasági gépész szakoktatói munkája, tanulmányi
versenyekre felkészítő tevékenysége elismeréseként,
11. Kánvásiné Berényi Olgának, az FM ASZK Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola
gyakorlati oktatásvezetőjének,
a tanulók gyakorlati szemléletű képzésében kifejtett több évtizedes magas színvonalú munkája
elismeréseként,
12. Dr. Kormos Máriának, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztály
szakképzési referensének,
jogi és agrárszakképzési területen végzett jogi előkészítő munkája, koordinációs tevékenysége
elismeréseként,
13. Dr. Kovács Mártának, a Fodor József Élelmiszeripari Szakképző Iskola magyartörténelem szakos középiskolai tanárának,
az agrár középfokú szakképzés területén végzett két évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,
az elismerést Dobovári Tamás igazgató veszi át,
14. Kovácsné Fejes Erikának, az FM ASZK Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és
Vadgazdálkodási Szakképző Iskolája és Kollégiuma szakmai tanárának,
az erdészeti és vadgazdálkodási szakképzés területén végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként,
15. Kuslics Ágnesnek, az FM DASZK Lippai János Kertészeti Szakképző Iskolája és
Kollégiuma tanárának,
3

az 1. és 3. helyezést elért parképítő és fenntartó technikus tanulók Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyre felkészítésében végzett kiemelkedő munkája, a kertészeti szakmák oktatásában elért
eredményei elismeréseként,
16. Kutasné Harsányi Tünde élelmiszeripari üzemmérnöknek, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari
Szakképző Iskola mérnök-tanárának,
kiemelkedő szaktanári munkája, az iskola diákjainak tanulmányi versenyekre történő felkészítése
terén elért eredményei, a Diákönkormányzat munkájának segítését szolgáló tevékenysége
elismeréseként,
17. Mihálydeák Enikőnek, a Herman Ottó Intézet humánpolitikai témavezetőjének,
humánpolitikai területen, különösen kompetenciafejlesztési és kiválasztási,
szervezetfejlesztési területen végzett munkája elismeréseként,

valamint

18. Dr. Princz Zoltánnak, az FM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző
Iskolája és Kollégiuma agrár-mérnök tanárának,
gyakorlati oktatásvezetőként végzett munkája, országos szakmai tanulmányi versenyeken résztvevő
tanulók felkészítése terén elért eredményei elismeréseként,
19. Szalai Istvánnénak, az FM DASZK Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium nyugalmazott gazdasági főigazgatójának,
az intézmény gazdálkodásának összefogása, irányítása területén végzett munkája, költségvetés,
beszámolók, pályázatok elkészítése terén kifejtett tevékenysége elismeréseként.
a KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL
V. Németh Zsolt államtitkár
KÖRNYEZETÜNKÉRT DÍJAT AD ÁT
4 személynek
1. Dr. Gulyás Pál Bálint hidrobiológusnak, az Analitikai Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.
Hidrobiológiai és Ökotoxikológiai Osztálya osztályvezetőjének,
több mint öt évtizeden át a természet-, a környezet- és a vizek védelme érdekében végzett munkája,
kutatói, oktatói és ismeretterjesztő tevékenysége, a szakmai utánpótlás nevelésében elért
eredményei elismeréseként,
2. Mécs Csabának, a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége
elnökének, az Erdei Óvoda és Erdei Iskola Program Érdekegyeztető Tanácsa elnökének,
a környezeti nevelés fejlesztése érdekében hosszú időn át végzett munkája, az erdei és ökoiskola,
továbbá zöldóvoda programok fellendítését szolgáló tevékenysége elismeréseként,
3. Dr. Németh Ibolyának, a Jakabhegyi Bt. környezeti nevelőjének,
a környezeti nevelési területen hosszú időn át végzett munkája, módszertanának kidolgozása, a
természet-közeli élet megvalósítása érdekében a Mecsek Zöldút Egyesületben kifejtett
tevékenysége elismeréseként,
4. Dr. Pénzes Zsuzsannának, a Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztálya
főosztályvezető-helyettesének,
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a környezetügyi jogszabályok előkészítése, kidolgozása területén hosszú időn át végzett magas
színvonalú kodifikációs tevékenységéért.
KÖRNYEZETÜNKÉRT EMLÉKPLAKETTET AD ÁT
10 személynek
1. Dr. Babik István Andrásnak, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési
Főosztálya hulladékgazdálkodási referensének,
a környezetvédelem területén végzett közel húsz éven át végzett kiemelkedő munkájáért,
2. Dr. Barcsák Barbarának, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya hatósági ügyintézőjének,
a természetvédelem és a környezetvédelem területén végzett kiemelkedő, ügyfélközpontú szakmai
munkája elismeréseként,
3. Danyik Tibornak, a Herman Ottó Intézet osztályvezetőjének,
környezeti szemléletformáló munkája, a LIP IP projektek előkészítése, valamint Dél-Tiszántúl
gerinctelen állatvilágának megőrzése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,
4. Dézsi Viktornak, az Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia
Központja osztályvezetőjének,
az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat fejlesztésében és szakmai irányításában végzett
magas színvonalú munkájáért, valamint a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ vezetéséért,
5. Dr. Domokos Endre Gábor egyetemi docensnek, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara
Környezetmérnöki Intézete intézetigazgatójának,
a környezetvédelmi tudományok területén végzett kiemelkedő kutatási tevékenysége, doktori
képzésben elért eredményei, a mérnöki szakok tanterveinek összeállításában a környezetvédelmi
szempontok érvényesítését szolgáló munkája elismeréseként,
6. Kertész-Káldosi Zsuzsannának, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési
Főosztálya hulladékgazdálkodási referensének,
a környezetvédelem területén végzett közel két évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,
7. Őrfi Imre mérnöknek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya levegőtisztaság-védelmi emisszió
mérőjének,
levegőtisztaság-védelmi mérések során több évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkájáért,
nyugdíjba vonulása alkalmából,
8. Dr. Padisák Judit egyetemi tanárnak, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Limnológiai
Tanszéke intézetigazgatójának,
a limnológia területén végzett nemzetközi hírű kutatások vezetéséért, doktori képzésben elért
eredményeiért, a környezettan és környezettudomány szakok tanterveinek kialakításáért,
9. Pomozi Virág Hoa Binhnek, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetmegőrzési
Főosztály a környezeti hatásvizsgálati referensének,
a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárásokkal kapcsolatos minisztériumi feladatok magas
színvonalú ellátásáért,
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10. Dr. S. Nagy Lászlónak, a volt Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság nyugalmazott igazgató-helyettesének,
a környezetügy területén, különösen környezetvédelmi és természetvédelmi igazgatásban, továbbá
erdészeti társadalmi szervezetekben kifejtett hat évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET AD ÁT
16 személynek
1. Bajári Sándornak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztálya környezet- és természetvédelmi referensének,
az önkormányzatok és társadalmi szervezetek környezetvédelmi, természetvédelmi
tevékenységének támogatása, a települések környezetvédelmi állapotának szabályozása érdekében
végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,
2. Cseresznyák-Bognár Szilviának, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetmegőrzési
Főosztálya referensének,
a levegőtisztaság-védelem területén, különösen a kisméretű szálló por csökkentési program
végrehajtásában végzett kiemelkedő tevékenységéért,
3. Fazekas Gábor László analitikusnak, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya munkatársának,
a környezetvédelmi műszeres analitikai laboratórium működtetését és fejlesztését szolgáló
kiemelkedő munkája elismeréseként,
4. Gyulaváriné Mátés Anikónak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya laboratóriumvezetőjének, minőség-irányítási vezetőnek,
a környezetvédelem területén kifejtett két és fél évtizedes kimagasló szakmai munkájáért,
5. Hadfiné Laki Ildikónak, a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya térinformatikusának, rendszergazdának,
környezetvédelmi igazgatási területén végzett négy évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,
6. Horváth Lászlónak, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya ügyintézőjének,
az önkormányzatok, társadalmi szervezetek környezetvédelmi és természetvédelmi
tevékenységének támogatása, a települések környezetvédelmi állapotának szabályozása területén
végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,
7. Dr. Ötvös Tündének, a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya hatósági ügyintézőjének,
hulladékgazdálkodási, valamint környezethasználati engedélyezési és hatásvizsgálati eljárások
lebonyolítása során végzett kiemelkedő tevékenységéért,
8. Palatinus Istvánnak, a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya hatósági ügyintézőjének,
a környezetvédelem és a természetvédelem érdekeit maradéktalanul figyelembe vevő magas
színvonalú szakmai munkája elismeréseként,
9. Prohászka Tamásnak, a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztálya
környezetpolitikai szakreferensének,
hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként,
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10. Riesz Lórántnak, a Herman Ottó Intézet osztályvezetőjének, igazgató-helyettesnek,
környezeti állapotértékelési, kármentesítési területen végzett munkája, éghajlatváltozással
kapcsolatos pályázatok elkészítése, szemléletformáló kiadványok szerkesztése során kifejtett
tevékenysége elismeréseként,
11. Sándor Edinának, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztálya engedélyezési ügyintézőjének,
stratégiai környezeti vizsgálatok lefolytatása, települési környezetvédelmi programok
és
környezethasználati engedélyek kiadása terén végzett kiemelkedő munkájáért,
12. Suhayda-Bánszki Juditnak, a
Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési
Főosztálya környezetpolitikai szakreferensének,
környezetvédelmi stratégiaalkotási előkészítő munkája, a Nemzetközi Környezetvédelmi Program
és a Fenntartható Fejlődés Keretstratégia megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége
elismeréseként,
13. Szabó Erzsébetnek, a Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya levegőtisztaság-védelmi ügyintézőjének,
magas szintű hatósági tevékenysége, a környezetvédelem érdekeit maradéktalanul figyelembe vevő
munkája elismeréseként,
14. Szijártóné Szűcs Katalinnak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya ügyintézőjének,
közel két évtizedes kiemelkedő környezetvédelmi hatósági munkája, közlekedési létesítményekkel
kapcsolatos engedélyezési tevékenysége elismeréseként,
15. Tátrai Szabolcsnak, a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola környezetvédelem,
földrajz és környezettan szakos tanárának,
a környezetvédelmi oktatás területén elért eredményei, a környezettudatos magatartásra nevelés
érdekében kifejtett tevékenysége, rendezvények szervezése során végzett munkája elismeréseként,
16. Ujj Zsuzsannának, Földművelésügyi Minisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési
Osztálya tanácsosának,
az élelmiszerek és takarmányok GMO-mentes jelölését biztosító hazai jogszabályok kidolgozásában
végzett munkájáért, mellyel jelentősen hozzájárult a magyar mezőgazdaság GMO-mentességéhez és
a biológiai sokféleség megőrzéséhez.
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