
Az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc emléknapja,  

október 23-a alkalmából 

 

 

Agrárminiszter Úr a Kovács Béla Díjat adományozta  

 

1. Czinege Kálmán Lászlóné, a Tisza-menti LEADER Közhasznú Egyesület elnöke 

részére, a nagyiváni térség falusi turizmusának fellendítése érdekében végzett áldozatos 

munkájáért. 

 

2. Kis Józsefné, a Közép-Magyarországi Gazdák Szövetkezetének elnöke részére, a helyi 

gazdák érdekképviselete terén végzett áldozatos munkájáért, a termelői kör eredményes 

irányításáért. 

 

3. Szép Imre, az Újházi Tyúk Kft. ügyvezető igazgatója részére, az egyetlen hazai tyúk-

vágóhíd létrehozásában és működtetésében játszott szerepéért. 

 

Agrárminiszter Úr a Pro Aquacultura Hungariae Díjat adományozta 

 

1. Kovács Zoltán, a Tiszahalker Kft. ügyvezető igazgatója részére, az ágazati 

érdekvédelmi szervezet munkájának aktív támogatásáért, innovatív gépesítési módszereiért. 

 

2. Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója részére, a hazai halfogyasztás 

népszerűsítésében, az ágazati marketing kialakításában játszott szerepéért. 

 

Dr. Nagy István miniszter úr a Horgászatért Érdemérmet adományozta 

 

1. Devecseri Józsefné sporthorgász részére, a horgászat, a versenyhorgászat és a 

horgászszervezet érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért. 

 

2. Horváthné Végi Edit, a Magyar Országos Horgász Szövetség titkárságvezető-

helyettese részére, a szervezet megújítását és átalakulását támogató kiemelkedő munkájáért. 

 

Dr. Nagy István miniszter úr az Életfa Emlékplakett Arany fokozatát adományozta 

 

1.  Dr. Bodó Imre, az Állatorvostudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára 

részére, a magyar szürke szarvasmarha és egyéb őshonos magyar haszonállatfajták 

megmentéséért, megőrzéséért, valamint négy évtizedes oktatói tevékenységéért. 
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Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát adományozta 

 

1. Áncsán György, a Hajdúhadházi Erdőbirtokossági Társulat nyugalmazott 

ágazatvezetője részére, a nyírségi magánerdő gazdálkodás létrehozása, fenntartása érdekében 

végzett áldozatos munkájáért. 

 

2. Árva Károly, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott vadgazdálkodási 

műszaki vezetője részére, a Lenesi Fácán- és Fogolytelep közel négy évtizedes szakmai 

irányításáért. 

 

3. Bojtár Lajos, az EGERERDŐ Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a 

Felsőtárkányi Erdészet érdekében végzett áldozatos munkájáért, erdészettörténeti kutatásaiért, 

hagyományápoló tevékenységéért.  

 

4. Győri Szilveszter, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott vezető 

könyvelője részére, az erdőgazdaság eredményességének támogatása érdekében végzett négy 

évtizedes, lelkiismeretes munkájáért. 

 

5. Jeszenszki Ede, az ÉSZAKERDŐ Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a 

Sajó és Bódva folyók völgyeiben fásító- és kerületvezető erdészként végzett lelkiismeretes 

munkájáért. 

 

6. Korbonski Bogdánné, az IPOLY ERDŐ Zrt. nyugalmazott erdészetvezetője részére, a 

korszerű, természetgondozó erdőművelési eljárások rendszerszintű bevezetésében vállalt úttörő 

szerepéért. 

 

7. Mák József, a Vérteserdő Zrt. nyugalmazott erdészeti igazgatója részére, a Súri-

Bakonyalja tájegységhez kötődő, közel öt évtizedes, egy szolgálati helyhez hű szakmai életútja 

elismeréseként. 

 

8. Novák Imre, az ÉSZAKERDŐ Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, a 

Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság területén végzett kiváló erdészeti és vadászati munkájáért, 

elismert közéleti-közösségi tevékenységéért.  

 

9. Palatitz Ferenc, a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott erdőfelügyelője részére, 

a honvédelmi rendeltetésű erdők felügyelete érdekében végzett kiváló munkájáért, életútja 

elismeréseként. 
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10. Putnoki Bálint, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. nyugalmazott kerületvezető 

erdésze részére, a Sebes-Körös, annak holtágai és lápjai mentén élő erdők eredményes 

szolgálatáért, melyről a Kis-Sárrét erdőtömbjei tanúskodnak. 

 

11. Rózsa Imréné, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. nyugalmazott kerületvezető 

erdésze részére, a Békés megyei erdészetek adminisztratív támogatásáért, közösségépítő 

tevékenységéért. 

 

12. Tiffán Ede, a Tiffáns Pincészet ügyvezetője részére, a Villányi Borvidék átfogó 

fejlesztési stratégiájának megalkotásáért, közösségteremtő tevékenységéért. 

 

Agrárminiszter Úr az Életfa Emlékplakett Bronz fokozata elismerést adományozta 

 

1. Fekete György Béla, a NYÍRERDŐ Zrt. nyugalmazott műszaki vezérigazgató-

helyettese részére, a Nyíregyháza és Debrecen környéki erdők érdekében végzett négy 

évtizedes példaértékű munkájáért. 

 

2. Jakus László Mihály, a SEFAG Zrt. Szántódi Erdészetének nyugalmazott fővadásza 

részére, a somogyi vadgazdálkodás érdekében végzett több mint négy évtizedes kiváló 

munkájáért. 

 

3. Koppány Gábor, a Magyar Haszonállat Génmegőrző Egyesület elnöke részére, az 

őshonos és régen honosult mezőgazdasági állatfajok és fajták tenyésztésének irányításában 

végzett kiváló munkájáért. 

 

4. Dr. Kucsara Mihály, a Soproni Egyetem nyugalmazott egyetemi docense részére, több 

mint három évtizedes oktatói, kutatói, szervezési és szaktanácsadási tevékenységéért, valamint 

a Hidegvíz-völgyi mintavízgyűjtő létesítésében és fenntartásában játszott szerepéért. 

 

5. Lempel István, a Mecsekerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze részére, az 

erdőművelés terén végzett meghatározó szakmai munkájáért, közösségépítő tevékenységéért. 

 

6. Pokoly Béla, az Agrárminisztérium nyugalmazott vezető főtanácsosa részére, 

elkötelezett szakmai tevékenységéért, valamint a Földrajzinév-bizottság titkáraként 

végzett kiváló munkájáért 

 

7. Prácser Miklós, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának nyugalmazott elnöke 

részére, a Tokaji Borvidék minőségi megújulásában játszott kiemelkedő szerepéért. 
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8. Dr. Purnhauser László búzanemesítő, a Gabonakutató Nonprofit Kft. kutató mérnöke 

részére, a hazai kalászos gabona nemesítés, valamint az ehhez kapcsolódó biotechnológia és 

rezisztenciakutatás területén végzett kiváló munkájáért. 

 

9. Rafai Antal őstermelő, méhtenyésztő részére, a méhtenyésztés terén a technológiai és 

szakmai újdonságok sikeres alkalmazásával elért eredményeiért. 

 

10. Rácz Lászlóné, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott adóügyi előadója 

részére, az erdőgazdaság eredményes támogatásában végzett közel négy évtizedes kiváló 

munkájáért. 

 

11. Tarjáni Antal, a Nemzeti Földügyi Központ nyugalmazott erdészeti referense részére, 

a hagyományos erdészeti mélyépítés mellett a bányászati rekultiváció területén végzett kiváló 

munkájáért. 

 

Dr. Nagy István miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott 

 

1. Brlázs Róbert, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. területi felelőse részére, a helyi 

termelők részére biztosított folyamatos segítségnyújtásért, társadalmi szerepvállalásáért. 

 

2. Farkas László, a Farkas Kft. szakmai vezetője részére, a precíziós gazdálkodás terén elért 

eredményeiért, kutatási tevékenységéért. 

 

3. Frank Szilvia, a Gabonakutató Nonprofit Kft. vegyésztechnikusa részére, a napraforgó 

nemesítési, kalászos gabona kórtani és rezisztenciakutatási területén végzett, kutatást segítő 

tevékenységéért. 

 

4. Gódor Emőke, az Agrárminisztérium Irányító Hatósági Főosztályának 

főosztályvezetője részére, a Vidékfejlesztési Program és a Magyar Halgazdálkodási Operatív 

Program végrehajtását segítő több éves kiváló munkájáért. 

 

5. Kasparek Márta, az Agrárminisztérium Költségvetési Főosztályának osztályvezetője 

részére, a háttérintézmények költségvetésének tervezésében, végrehajtásában végzett 

kiemelkedő szakmai feladatellátásáért, lelkiismeretes vezetői tevékenységéért. 

 

6. Károly Margit, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság csoportvezető helyettese 

részére, a Tapolcai-tavasbarlangban végzett idegenvezetői munkájáért, valamint elhivatott 

környezeti nevelési tevékenységéért. 
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7. Kovács Ivett, az Agrárminisztérium Gazdálkodási Főosztályának osztályvezetője 

részére, hozzáértéssel és szorgalommal végzett munkájáért, a Pénzügyi Osztály lelkiismeretes 

vezetéséért.  

 

8. Kun Ildikó Kinga, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal HR kontrollere részére, 

a megalapozott humánpolitikai döntések támogatásában végzett lelkiismeretes munkájáért. 

 

9.  Lantos Gergely, az Agrárminisztérium Agrármodernizációs Főosztályának 

főosztályvezetője részére, a Magyar Digitális Agrár Stratégia előkészítése, elfogadása és 

megvalósítása érdekében végzett munkájáért. 

 

10. Lévárdi György, az IPOLY ERDŐ Zrt. erdészetvezetője részére, a Salgótarjáni 

Erdészet közel két évtizedes, magas színvonalú irányításáért. 

 

11. Lipták Tamás, az Agrárminisztérium Forrásgazdálkodási Főosztályának 

osztályvezetője részére, az agrár-vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos feladatok magas 

színvonalú ellátásáért. 

 

12. Dr. Mihalics Vivien, az Agrárminisztérium Irányító Hatósági Főosztályának 

osztályvezetője részére, a Magyar Halgazdálkodási Operatív program végrehajtását támogató 

több éves munkájáért. 

 

13. Molnár Attila, a Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának 

ingatlan-nyilvántartási szakügyintézője részére, a földügyi ágazatban végzett kiemelkedően 

eredményes szakmai munkájáért. 

 

14. Oláh Ivett, az Agrárminisztérium Személyügyi és Igazgatási Főosztályának 

személyügyi referense részére, nagyfokú hozzáértéssel, elkötelezettséggel és szorgalommal 

végzett szakmai munkájáért. 

 

15. Pálffi Éva Róza, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági Laboratórium Igazgatóságának vegyésztechnikusa részére, több mint két 

évtizedes a módszerfejlesztés, validálás terén végzett áldozatos munkájáért. 

 

16. Pethő Judit, a Magyar Államkincstár osztályvezetője részére, a Közös Agrárpolitika 

zöldítési támogatása kapcsán felmerülő feladatok során nyújtott kimagasló munkájáért. 

 

17. Petrik János, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgató-helyettese részére, a 2022-es 

Országos Erdészeti Egyesület 152. Vándorgyűlésének megszervezésében végzett áldozatos 

munkájáért. 
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18.  Dr. Potori Norbert, az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. kutatási igazgatója 

részére, a hazai agrárpolitikai intézkedések megalapozását szolgáló közgazdasági kutatások 

koordinálásában végzett több évtizedes munkájáért. 

 

19. Rácz Katalin, az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. Fenntarthatósági 

Kutatások Igazgatóságának igazgatója részére, a hazai vidékfejlesztési programok 

tervezésében, értékelésében, valamint az azokkal kapcsolatos monitoring tevékenységben 

végzett kimagasló munkájáért. 

 

20. Rostás Róbert, a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. kerületvezető erdésze 

részére, az erdőgazdaságnál végzett közel négy és fél évtizedes kiemelkedő színvonalú 

munkájáért. 

 

21. Sere Ferenc, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. nyugalmazott erdészeti főmérnöke 

részére, az Alsó Tisza-völgy erdőfelújításaiban végzett három és fél évtizedes, áldozatos 

munkájáért. 

 

22. Szczaurski József, a Gazdakör Kft. ügyvezetője részére, a családi gazdaságban végzett 

példamutató munkájáért, a növénytermesztésben elért eredményeiért. 

 

23.  Szekeresné Köteles Rita, az Agrárminisztérium Támogatáspolitikai Főosztályának 

tervezési referense részére, a 2023-2027 időszakra szóló hazai Közös Agrárpolitika Stratégiai 

Terv szakmai és pénzügyi tartalmának kialakítása során végzett kiváló munkájáért. 

 

24. Tótáné Lajkó Éva, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdásza részére, a Jász-

Nagykun-Szolnok megyei körzet vezetőjeként végzett lelkiismeretes munkájáért. 

 

25. Veres-Kun Ágnes, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője részére, a 

szervezet pénzügyi, számviteli feladatainak példaértékű irányításáért. 


