
A Pedagógusnap,  

június 5-e alkalmából 

 

Dr. Nagy István miniszter úr a Nagyváthy János Díjat adományozta 

 

1. Dr. Pék Zoltán, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kertészettudományi 

Intézetének egyetemi docens részére, több évtizedes, széleskörű szakmai 

tevékenységéért, valamint az oktatás és kutatás terén elért kimagasló eredményeiért. 

 

2. Dr. Rátky József, az Állatorvostudományi Egyetem Szülészeti Tanszék és 

Haszonállat-Gyógyászati Klinika tanszékvezetője részére, a nagyállatok 

szaporodásbiológiája területén kifejtett kiemelkedő oktatói-, és kutatói tevékenységéért, 

valamint az egyetemi haszonállatképzés fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú 

munkájáért. 

 

3. Dr. Schmidt Rezső, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Karának egyetemi tanára részére, a növénytudomány 

oktatásában, tudományos jövőképének alakításában végzett kiemelkedően eredményes 

munkájáért, a kar korábbi dékánjaként a szervezetépítésben, az együttműködés 

értékeinek, lehetőségeinek kimunkálásában kifejtett tevékenységéért. 

 

 

Dr. Nagy István miniszter úr a Tessedik Sámuel Díjat adományozta 

 

1. Bakó Kálmán Sándor, a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Toldi 

Miklós Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium műszaki 

oktatója részére, közel négy évtizedes eredményes pedagógiai munkájáért, a 

versenyekre felkészítés során tanúsított példaértékű hozzáállásáért. 

 

2. Balogh Imre, a Mátészalkai Szakképzési Centrum Kállay Rudolf Szakképző Iskola 

szakmai igazgatóhelyettese részére, a szakképzésben végzett kiemelkedő munkájáért, 

valamint a tanulók ökotudatosságra neveléséért. 

 

3. Kónyáné Tóth Mária, a Suliszervíz Pedagógia Intézet igazgatója részére, több mint 

két évtizedes, a pedagógia-szakmai szolgáltatások terén végzett munkájáért, az iskolai 

lovasoktatás beintegrálásában játszott szerepéért. 

 

4. Pataki János Tamás, az Északi Agrárszakképzési Centrum Mátra Erdészeti 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyettese részére, az 
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agrárszakképzés fejlesztésében végzett kiemelkedő, több évtizedes munkájáért, valamint 

az erdészeti oktatásban példaértékű tevékenységéért. 

 

5. Sisák Tibor István, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Galamb József 

Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola szakmai oktatója részére, 

kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkásságáért, valamint az oktatás és szakképzés 

terén elért eredményeiért. 

 

6. Talliánné Buza Mária Magdolna, a Déli Agrárszakképzési Centrum Kinizsi Pál 

Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese részére, a 

közoktatásban nyújtott, több évtizedes kiemelkedő szaktanári munkájáért, valamint az 

intézményben végzett közel másfél évtizedes igazgatóhelyettesi tevékenységéért. 

 

7. Taskovics Péter, a Déli Agrárszakképzési Centrum Jánoshalmi Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója részére, a közoktatásban 

nyújtott négy évtizedes kiemelkedő szaktanári munkája, valamint az intézményben 

végzett sikeres igazgatóhelyettesi, kollégiumvezetői, főigazgatói tevékenységéért. 

 

Dr. Nagy István miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott 

 

1. Fehérvári Éva, a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatója részére, több mint négy 

évtizedes, áldozatos oktatói-nevelő munkájáért, munkaközösség vezetőként végzett 

tevékenységéért. 

 

2. Dr. Foidl Laura Margit, a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Pesti 

Barnabás Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola oktatója részére, az 

agrárszakképzési középfokú oktatásban végzett több évtizedes példamutató, eredményes 

tevékenységéért. 

 

3. Hende Tamás, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Herman Ottó 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

oktatója részére, a 2018-2022. között megrendezésre kerülő EuroSkills és Worldskills 

versenyekre felkészítés során végzett kiváló munkájáért. 

 

4. Huszár Gabriella, a Déli Agrárszakképzési Centrum Kinizsi Pál Élelmiszeripari 

Technikum és Szakképző Iskola iskolatitkára részére, három évtizedes elkötelezetten, 

kiemelkedően végzett adminisztratív munkájáért, magas színvonalú, eredményes 

iskolatitkári tevékenységéért. 
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5. Kiss Irén, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Galamb József Mezőgazdasági 

Technikum és Szakképző Iskola oktatója részére, több mint három évtizedes oktató-

nevelői munkájáért, humánus és emberközeli módszertana méltán elismert tanítványai 

körében. 

 

6. Kiss Jenő, a Déli Agrárszakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szakmai oktatója 

részére, a gazda, állattartó szakmunkás és mezőgazdasági technikus képzések elméleti és 

gyakorlati oktatójaként végzett kimagasló munkájáért. 

 

7. Kónya Gábor, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium közismereti tantárgyat oktató tanára, 

nevelési igazgatóhelyettese részére, több mint két évtizedes elhivatott, kiemelkedően 

magas szakmai tudással végzett oktató-nevelő munkájáért, vezetői és közösségi 

tevékenységért. 

 

8. Mikó Miklósné, a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Toldi Miklós 

Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanára részére, a 

pedagóguspályán több évtizeden át nyújtott kimagasló teljesítményéért, kiemelkedő 

nyelvtanári és lelkes zenepedagógusi munkájáért. 

 

9. Molnár Csaba Lajos, Suliszervíz Pedagógia Intézet pedagógiai szakértője részére, 

több mint két évtizedes, a pedagógia-szakmai szolgáltatások terén végzett munkájáért, az 

iskolai lovasoktatás beintegrálásában játszott szerepéért. 

 

10. Pintér Gábor, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Herman Ottó 

Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

oktatója részére, a 2018-2022. között megrendezésre kerülő EuroSkills és Worldskills 

versenyekre felkészítés során végzett kiváló munkájáért. 

 

11. Róth Attiláné, Déli Agrárképzési Centrum Móricz Zsigmond Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium munkatársa részére, két évtizedes kiváló, precízen, 

pontosan végzett munkája elismeréseként. 

 

12. Soós Péter, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Herman Ottó Környezetvédelmi 

és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatója részére, a 

2018-2022. között megrendezésre kerülő EuroSkills és Worldskills versenyekre 

felkészítés során végzett kiváló munkájáért. 

 

13. Takács-Gubicza Melinda, a Veszprémi Egry úti Körzeti Óvoda óvodapedagógusa 

részére, a természetvédelem és állatvédelem területén végzett elhivatott pedagógiai 

tevékenységéért. 
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14. Tóth Judit Emma, a Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum nemzetközi 

koordinátora, VEKOP szakmai vezetője részére, az agrárszakképzésben végzett 

kiemelkedő munkájáért, az Erasmus és Erasmus+ programok megvalósításáért, a 

Worldskills Hungary programban való aktív munkájáért, pályázatírói tevékenységéért. 

 

15. Vincze Tamás Mátyás, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Fodor József 

Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatója részére, az 

élelmiszeripari szakképzésben, a testnevelés területén tanúsított kiváló munkájáért. 

 

 

A Környezetvédelmi Világnap, 

június 5-e alkalmából 

 

Dr. Nagy István miniszter úr a Környezetünkért Díjat adományozta 

 

1. A Barangoló Közhasznú Egyesület részére, a dél-békési környezet védelme és a 

felnövekvő ifjúság környezettudatos nevelésében végzett kiemelkedő tevékenységéért. 

 

2. Csiffáry Nóra, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Igazgatóság igazgatója részére, a környezetvédelem területén 

végzett több évtizedes, példamutató szakmai tevékenységéért, valamint a 

szemléletformáló kiadványok terén végzett szerzői munkájáért. 

 

3. Dr. Gellér Zita Márta, a mezőgazdasági tudományok doktora, az 

Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és Stratégiai Főosztályának stratégiai 

referense részére, a környezeti nevelés, a nemzetközi környezetpolitika, valamint a 

fenntarthatóság terén végzett több mint három évtizedes magas színvonalú, elhivatott 

munkájáért, példamutató közösségi tevékenységéért. 

 

4. Az Iskolakertekért Alapítvány részére, az Országos Iskolakert-fejlesztési Program 

magas színvonalú lebonyolításáért, valamint a fiatalok környezeti nevelésében vállalt 

értékteremtő munkájáért. 

 

5. Molnárné Galambos Mária, az Agrárminisztérium Nemzetközi Kapcsolatok 

Főosztályának nemzetközi koordinátora részére, a nemzetközi együttműködések terén 

a környezetvédelem érdekében odaadóan végzett több évtizedes kimagasló szakmai 

tevékenységéért. 
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Dr. Nagy István miniszter úr a Környezetünkért Emlékplakettet adományozta 

 

1. Bittner Zoltán, a Baranyai Megyei Kormány- hivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának levegővédelmi 

szakügyintézője részére, a levegőminőség javításáért kiemelkedő precizitással végzett 

három évtizedes, példamutató hatósági szakértői munkájáért. 

 

2. Fábry Szabolcs János, Nagyvázsony polgármestere részére, a fogatolt szemétszállítás 

ügyében és az Ökológiai Látogatóközpont megalapításában végzett elévülhetetlen 

érdemeiért. 

 

3. Kun Gabriella, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának 

levegőszennyezés-ellenőrzési referense részére, a levegőtisztaság-védelem terén az 

ipari kibocsátásokkal összefüggő Európai Uniós adatszolgáltatások, valamint a nemzeti 

emissziókataszter elkészítésében végzett kiemelkedő szakmai munkájáért. 

 

4. Prém Krisztina, az Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és Stratégiai 

Főosztályának stratégiai referense részére, az Európai Uniós tagsággal összefüggő és 

a hazai környezetpolitikai, valamint környezetstratégiai szakmai feladatok 

végrehajtásában nyújtott kiváló munkájáért. 

 

5. Semsey Sándorné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának 

környezetvédelmi szakelőadója részére, a levegőtisztaság-védelem szakterületén 

végzett közel három évtizedes kiemelkedő színvonalú hatósági szakértői munkájáért. 

 

6. Dr. Stenger-Kovács Csilla, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának egyetemi docense 

részére, a hazai felszíni vizek ökológiai állapotminősítésében végzett munkájáért, 

kiemelkedő oktatási és tehetséggondozási tevékenységéért. 

 

7. Szepesi Tibor, Karcag polgármestere részére, a város és a megye környezetének 

megóvásában, valamint a fiatalság sport és környezettudatos nevelésében végzett 

lelkiismeretes munkájáért. 

 

8. Szóráth Zoltán, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. környezetvédelmi 

szakreferense részére, a környezetvédelem területén végzett több évtizedes, 

példamutató szakmai tevékenységéért, valamint az elérhető legjobb technikákkal 

kapcsolatos útmutatók kidolgozásában végzett munkájáért. 

 

9. Tatár Antal, az Északi Agrárszakképzési Centrum Széchenyi István Mezőgazdasági 

és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumvezetője 

részére, a környezetvédelem, a fenntartható környezet védelme, valamint a 
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szemléletformáló programok területén végzett több évtizedes kiemelkedő pedagógiai, 

gyakorlati tevékenységéért, kutatómunkájáért. 

 

10. Dr. Varga Judit, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának 

levegőminőség-védelmi referense részére, az Európai Uniós tagsággal összefüggő, 

valamint a hazai levegőminőség-védelem érdekében végzett két és fél évtizedes 

példamutató munkájáért. 

 

Dr. Nagy István miniszter úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott 

 

1. Ádámné Sió Tünde Magdolna, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

laboratóriumvezetője részére, az agrár-környezet radioanalitikai méréseiben és a 

nukleáris létesítmények felügyeletében végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért. 

 

2. Balogh Ádám vadgazdamérnök, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Eötvös 

József Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium agrármérnöktanára részére, az 

intézmény ökoiskolai tevékenységében, valamint a természettudományok élményalapú 

oktatásában végzett elhivatott munkájáért. 

 

3. Bánlaki-Doma Eszter, az Agrárminisztérium Környezetfejlesztési és Stratégiai 

Főosztályának fejlesztéskoordinációs referense részére, a LIFE projektek 

megvalósítását célzó környezetvédelmi pályázatok, valamint a környezeti nevelési 

programok támogatásában végzett hatékony munkájáért. 

 

4. Dékány Andor József, a Déli Agrárszakképzési Centrum Kinizsi Pál Élelmiszeripari 

Technikum és Szakképző Iskola gondnoka részére, az iskola biztonságos és 

energiatakarékos üzemeltetésében végzett elkötelezett környezetvédelmi 

tevékenységéért. 

 

5. Dudás Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának környezetvédelmi 

szakügyintézője részére, a környezetvédelmi szakterületen a komplex engedélyezés 

területén végzett kiemelkedő hatósági munkájáért. 

 

6. Kis-Rózsa Valentina, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Kiss Ferenc Erdészeti 

Technikum oktatója részére, az intézmény Örökös Ökoiskola pályázatának 

elkészítésében, valamint a pályázati tartalmak folyamatos magas szintű előkészítésében, 

felügyeletében végzett munkájáért. 
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7. Koska Hedvig Dóra, az Agrárminisztérium Miniszteri Kabinetének tanácsadója 

részére, az állatvédelem terén végzett kimagasló tevékenységéért és elhivatottságáért és 

elhivatott munkájáért. 

 

8. Král Anikó, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. titkárságvezetői asszisztense 

részére, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat állandó titkárságán végzett kiemelkedő 

koordinációs és szervező tevékenységéért, példamutató munkájáért. 

 

9. Dr. Nőt Bálint kamarai jogtanácsos, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési 

Főosztályának környezetvédelmi hatósági és igazgatási referensének részére, a 

környezetvédelmi hatósági- és felügyeleti eljárásokkal kapcsolatos minisztériumi 

feladatok terén példamutató szorgalommal és precizitással végzett munkájáért. 

 

10. Ötvös Tamás, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bársony István Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium szakmai igazgatóhelyettese részére, a 

szakmai képzésben kimagasló odafigyeléssel, hozzáértéssel végzett szervezési, irányítási 

munkájáért, valamint a műszaki feladatok terén végzett eredményes tevékenységéért. 

 

11. Dr. Pocsai Zsuzsanna, az Agrárminisztérium Környezetmegőrzési Főosztályának 

környezeti hatásvizsgálat, környezet-egészségügyi referense részére, a stratégiai 

környezeti vizsgálatokkal kapcsolatos koordinációs és szakmai feladatok terén 

példamutató elkötelezettséggel végzett munkájáért. 

 

12. Turi László, a Visual Network Kft. ügyvezetője részére, az Agrárminisztérium 

környezeti nevelési programjainak és pályázatainak hatékonyabbá tételét segítő, magas 

szakmai színvonalon végzett weboldal fejlesztői és üzemeltetői munkájáért.  


