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Fazekas Sándor 
miniszter 

 
a Környezetvédelmi Világnap alkalmából 

Környezetünkért  Díjat adományozott: 
 

1. A Boston Consulting Group Szolgáltató Kft-nek, 
„A közös többlet kihasználása a hazai Nemzeti Parkok országos szintű együttműködésére 
építve projekt” magas színvonalon elkészített munkájáért, amely során a társaság 
tapasztalatát, szaktudását, és tanácsadói kapacitását anyagi ellenszolgáltatás nélkül, a 
társadalmi felelősségvállalás és a közösségi célok szolgálatába állításával valósította meg, 

 
2. Dr. Gondi Ferencnek, a  BGT Hungaria Környezettechnológiai Kft.  

irodavezetőjének, 
a felszín alatti vizek védelme és a szennyezett területek kockázati alapú kezelése terén 
végzett előremutató, kimagasló és sokoldalú szakmai, tudományos és oktatói 
tevékenysége elismeréseként, 

 
3. Dr. Koós Erzsébetnek, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jogi csoportvezetőjének, 
környezetvédelmi hatósági munkája, a kiemelt kormányzati és magánbefektetői projektek 
engedélyezési eljárásai során végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, 

 
4. Maincz Tamás Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, 
vízimunka és vízilétesítmény engedélyezések során kifejtett tevékenységek 
elismeréseként, 

 
5. Dr. Pájer József egyetemi docensnek, a Nyugat-Magyarországi Egyetem 

Erdőmérnöki Kara munkatársának, 
a környezetvédelmi és természetvédelmi oktatás és tudatformálás területén folytatott, 
országosan elismert munkájáért, kutatási eredményeiért. 

 
 
 

A miniszter  
Zöld Toll Díjat adományozott: 

 
1. Beregi-Nagy Editnek, a Lánchíd Rádió szerkesztő műsorvezetőjének, 

a vidék Magyarországáról szóló hiteles tájékoztatásáért a Kalauz és a Kilátó című 
műsorokban, a vidéken élő családok gazdálkodását, a hazai agrárium jelenét és jövőjét, a 
tájak természeti, kulturális értékeit ismertető munkájáért, az értékteremtő, értékőrző 
emberek bemutatásáért, 

 
2. Jókuthyné Fehérváry Krisztina újságírónak, a Magyar Demokrata c. közéleti 

hetilap, szerkesztőjének, 
a hetilap Zöld Jövő c. mellékletének szerkesztéséért, a www.zoldjovo.eu c. honlap 
gondozásáért, „a zöld életvitel” megvalósításáért végzett tevékenységéért, a 
környezetvédelmi és a fenntarthatósági témájú publikációért, pl. klímaváltozás, 
zöldpolitika, szelektív hulladékgyűjtés, a víz kérdésköre,  

http://www.zoldjovo.eu/
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3. a Zöld Tea Televíziós Ökomagazin alkotói csoportjának, 

a hetente főként a fiataloknak, de  valamennyi korosztálynak szóló, a környezettudatos 
szemléletmódot népszerűsítő, a környezeti problémák megjelenítését és a hiteles 
tájékoztatást biztosító műsoraikért, 

 
 
 

A miniszter 
Környezetünkért Emlékplakettet adományozott: 

 
 

1. Felföldi Erikának, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség felügyelőjének, 
 hosszú időn át végzett vízügyi és környezetvédelmi hatósági munkájáért, 
 

2. Gálné Chrenko Nórának, Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-dunántúli 
Kirendeltsége ügyintézőjének, 
a hatékony és környezetkímélő szennyvízkezelés érdekében végzett munkájáért, 

 
3. Kopcsákné Lakatos Ildikó Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége ügyintézőjének, 
környezetvédelmi, vízvédelmi, és természetvédelmi hatósági munkájáért, 
 

4. Kovács Kálmánnak, a REMEDIEN Zrt. ügyvezető igazgatójának, 
környezetvédelmi kárfelszámolási projektek  - Tungsram/GE, Ikarus, Kontavill, Elzett, 
Ajkai Meddőhányó – rekultivációk, hulladék-újrahasznosítási munkájáért, 

 
5. Kovács Zoltánnénak, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, 
 a környezetvédelmi és vízügyi ágazatban, pénzügyi területen végzett kettő és fél 
évtizedes munkája elismeréseként, 
 

6. Dr. Makó Andrásnak, a  Pannon Egyetem Georgikon Kara Növénytermesztési és 
Talajtani Tanszék egyetemi docensének, 
a környezetvédelem érdekében a talajtan tudományág területén végzett kiemelkedő 
oktatói, kutató, közösségi tevékenységéért, a talajtani bemutatóterem létrehozásáért, 
 

7. Szabó Andreának, az Országos Hulladékügynökség Nonprofit Kft. 
osztályvezetőjének, 
hulladékgazdálkodási területen, valamint az új típusú termékdíj szabályozása 
érdekében végzett munkájáért, 
 

8. Szalai Antalnak, a  Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, 
szennyvíztisztító telepek, hulladéklerakók rekultivációja területén elért eredményeiért, 
 

9. Szalontai Tamás felügyelőnek, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársának, 
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az épített környezet védelme érdekében végzett munkája, hatósági tevékenysége 
elismeréseként, 
 

10. Temesi Györgynek, az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, 
 levegőtisztaságvédelmi területen végzett másfél évtizedes munkájáért. 

 
 

A miniszter  
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott: 

 
1. Dézsi Irénnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős 

Államtitkári Titkársága főmunkatársának, 
a titkárság adminisztrációs munkájának szervezése, ügyintézése terén végzett munkája 
elismeréseként, 
 

2. Erdős József mérőállomás vezetőnek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, 
környezetvédelmi és levegőtisztaságvédelmi munkájáért, 
 

3. Juhász Zoltánnak, a Nemzeti Környezetügyi Intézet Dél-dunántúli Kirendeltsége 
ügyintézőjének, 
környezetvédelmi és víziközmű területen végzett munkája elismeréseként, 
 

4. Kulcsár Krisztinának, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, 
vízügyi és környezetvédelmi hatósági munkája elismeréseként, 
 

5. László Beatrixnek, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség csoportvezetőjének, 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági munkát segítő másfél 
évtizedes ügyviteli munkája elismeréseként, 
 

6. Légrádi Attila szakrendszer üzemeltetőnek, a Közép-Tisza-vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség munkatársának, 
a felügyelőség informatikai munkáját biztosító kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként, 
 

7. Mácsár Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai 
Főosztálya referensének, 
hulladékgazdálkodási területen végzett munkája, EU szabályok alkalmazása terén 
kifejtett tevékenysége elismeréseként, 
 

8. Molnár Attilának, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, 
zaj- és rezgésvédelmi, területen hosszú időn át végzett munkájáért, 
 

9. Muntyánné Zobb Ibolyának, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Környezetmegőrzési Főosztálya referensének,  
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az önkéntes környezetvédelmi minősítőrendszerekkel (EMAS, környezetbarát termék, 
ökocimke)  kapcsolatos feladatok koordinálása területén végzett munkájáért, 
 

10. Palotai Zoltánnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai 
Főosztálya osztályvezetőjének, 
környezettechnológiai, ökoinnovációval, vegyi anyagokkal kapcsolatos feladatok 
koordinációja, EU és nemzetközi ügyek intézése területén végzett munkája 
elismeréseként, 
 

11. Takács Ádám koordinációs referensnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
Környezetügyért Felelős Államtitkári Titkársága munkatársának,   
a környezetügyi szakterületek feladatainak koordinációja érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, 
 

12. Tóth Adrienn felügyelőnek, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltsége munkatársának, 
környezetvédelmi és vízvédelmi hatósági területen végzett kiemelkedő munkájáért, 
 

13. Urbán Tamásnak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, 
vízügyi és környezetvédelmi felügyeleti munkája elismeréseként, 
 

14. Víg Lívia főosztályvezető-helyettesnek, Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség munkatársának, 
EU támogatások felhasználására irányuló projektek kidolgozása, megvalósítása 
érdekében végzett munkája, emisszió-kereskedelemhez kapcsolódó tevékenysége 
elismeréseként, 

 
 

A miniszter 
a Pedagógusnap alkalmából 

 
Nagyváthy János Díjat adományozott: 

 
1. Kiss Zsigmondnak,  a baktalórántházi Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola 

Szakiskola és Kollégium gyakorlati oktatásvezetőjének, 
a környezettudatos gazdálkodásra nevelő  iskolarendszerű és a felnőttképzés területén, 
főként a méhészképzésben elért eredményeiért, az országos szántóverseny 
szervezésében kifejtett tevékenységéért, közelgő nyugállományba vonulása 
alkalmából, 
 

2. Mészárosné Mácsár Zsuzsanna középiskolai tanárnak, a budapesti Varga 
Márton Kertészeti és Földmérési Szakképző Iskola, Kollégium és VM 
Gyakorlóiskola munkatársának,  
dísznövény- és zöldségtermesztési területen végzett két és fél évtizedes munkája, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Szakképzés Fejlesztési Bizottságában kifejtett 
tevékenysége elismeréseként, 
 

3. Dr. Pupos Tibor tanszékvezető egyetemi tanárnak, a  Pannon Egyetem 
Georgikon Kara munkatársának, 
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több évtizedes kiemelkedő oktatómunkájáért, a gazdasági szakok elindításában, 
meghonosításában kifejtett tevékenységéért, a gyakorlati oktatásban szerzett 
elévülhetetlen érdemeiért, 
 

4. Szabó Tibornak, a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium nyugalmazott 
középiskolai tanárának, 
közel hat évtizedes tanári munkája, a középfokú agrárszakképzésben végzett 
kiemelkedő tevékenysége, a térség fiataljainak egészséges életmódra nevelése 
területén elért eredményei elismeréseként, 
 

5. Tarnócziné Nagy Mária Valéria középiskolai tanárnak, a  szekszárdi Csapó 
Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
munkatársának, 
az agrárszakoktatás, a gazdaképzés, kertészeti és állattartó-telepi gyakorlati oktatás  
területén végzett három évtizedes munkája elismeréseként, 
 

6. Udvardi István Tibornak, a szentesi Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 
igazgatójának,  
a magyar kertészképzés nemzetközi szintű ismertté tétele érdekében kifejtett 
tevékenysége, a mezőgazdasági szakképzésben végzett eredményes munkája 
elismeréseként. 
 
 

A miniszter 
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott: 

 
 

1. Bakonyiné Radványi Erikának, a lengyeli Apponyi Sándor Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium tanárának, 
három évtizedes pedagógusi munkája, a magyar nyelv és irodalom  oktatása terén elért 
eredményei elismeréseként, 
 

2. Cser Tünde iskolatitkárnak, a szentlőrinci Ujhelyi Imre mezőgazdasági és 
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium munkatársának, 
az iskola működését szolgáló, kiemelkedő színvonalú, lelkiismeretes adminisztrációs 
munkájáért, 
 

3. Csiharné Jerola Zsuzsannának, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet vizsgaszervezési szakreferensének, 
az agrár-szakképesítések iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli vizsgáinak 
szervezése, irányítása területén végzett munkája elismeréseként, 
 

4. Dzsudzsák Szilviának, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és 
Vidékfejlesztési Intézet kertészeti szakreferensének, 
a kertészet és növénytermesztés oktatásához szükséges tankönyvek biztosítása, 
vizsgakövetelmények kidolgozása, szakmai tanulmányi versenyek szervezése terén 
végzett munkája elismeréseként, 
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5. Elek Gyulánénak, a pétervásárai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 
gazdasági referensének, 
az intézmény gazdasági tevékenységének felelősségteljes irányítása, a vidékfejlesztés, 
közösségépítés területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként, 
 

6. Juhász Zoltánnak, a jánoshalmai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium  
mérnök-tanárának, 
a mezőgazdasági gépész képzés területén végzett három évtizedes oktatói munkája, a 
környékbeli gazdák munkáját segítő szaktanácsadói tevékenysége elismeréseként, 
 

7. Kámán Árpádnak, a Gyöngyös-mátrafüredi Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és 
Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium tanárának,  
az iskola hagyományainak megőrzése, ápolása, kulturális életének fejlesztése, a 
tehetséggondozás területén elért eredményei elismeréseként, 
 

8. Király Sándor Józsefnek, a Király és Társa Kft. ügyvezetőjének, 
a mezőgazdasági szakképzés, főként a falusi vendéglátás és a vidékfejlesztés 
szakmacsoportok oktatása, a tanulók életkörülményeinek, sport és kulturális 
tevékenységének támogatása érdekében végzett munkája elismeréseként, 
 

9. Dr. Lévai László egyetemi docensnek, a Debreceni Egyetem Növénytudományi 
Intézete tanszékvezetőjének, 
az agrár-felsőoktatás terén végzett kimagasló oktatói, kutatói tevékenysége 
elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából, 
 

10. Dr. Póti Péter egyetemi docensnek, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és 
Környezettudományi Kar, Állattenyésztés-tudományi Intézete intézet-igazgató 
helyettesének, tanüzemvezetőnek, 
az állattenyésztési tantárgyak elméleti és gyakorlati oktatása terén elért eredményei, 
kutatói munkája és szaktanácsadói tevékenysége elismeréseként, 
 

11. Dr. Slezák Katalin Angélának, a Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kara Zöldség- és Gombatermesztési Tanszéke egyetemi 
docensének, 
oktatásszervezési munkájáért, a szabadföldi zöldségtermesztés kutatás fejlesztésében, 
valamint a gyakorlati helyek szervezésében elért eredményeiért 
 

12. Szalai Istvánnénak, a szekszárdi Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola és Kollégium gazdasági igazgatójának, 
a nyolc intézményből álló szakképző központ  gazdálkodásának irányítása, 
koordinálása, szervezése érdekében végzett munkájáért. 
 
 

  


