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Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-fel-
ügyeletért és agrárigazgatásért fele-
lõs államtitkár az 1848/49-es Forra-
dalom és Szabadságharc évfordulója
és az Erdõk Nemzetközi Napja alkal-
mából elismeréseket adományozott a
Vidékfejlesztési Minisztériumban.

Életfa Emlékplakett Arany 
Fokozata kitüntetést adott át

Hopp Józsefnek, a ZALAERDÕ Zrt.
vadászati felügyelõjének, a zalai gím-
szarvas-gazdálkodás világhírnevének
megõrzése érdekében évtizedeken át
végzett munkája, az erdõ, a vad, a vadá-
szat szeretetére tanító tevékenysége
elismeréseként. A kitüntetést egy ké-
sõbbi idõpontban veszi át.

Szeverényi Istvánnak, a KEFAG
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
nyugalmazott erdészetvezetõjének, a
nyárjasi erdészet területén hosszú idõn
át végzett kiemelkedõ erdõgazdálkodá-
si munkájáért.

Életfa Emlékplakett Ezüst 
Fokozata kitüntetést adott át

Frazon Ferencnek, a MECSEKERDÕ
Zrt. nyugalmazott kerületvezetõ erdészé-
nek, a szászvári erdészkerület vezetõje-
ként hosszú idõn át végzett kiemelkedõ
erdõgazdálkodási munkájáért. A kitünte-
tést egy késõbbi idõpontban veszi át.

Pál Lászlónak, a TAEG Tanulmányi
Erdõgazdaság Zrt. nyugalmazott erdé-

szetvezetõjének, az iváni erdészet terü-
letén, valamint az erdésztanulók oktatá-
sa terén hosszú idõn át végzett munká-
ja elismeréseként.

Reményfy Lászlónénak, az EGER-
ERDÕ Zrt. nyugalmazott osztályvezetõ-
helyettesének, erdõmûvelési területen
a Mátra és a Nyugat-Bükk térségében
végzett kiemelkedõ munkájáért.

Életfa Emlékplakett Bronz 
Fokozata kitüntetést adott át

Balsay Sándornak, a Kisalföldi Erdõ-
gazdaság Zrt. nyugalmazott erdészeti
igazgatójának, az észak-hansági erdé-
szet területén hosszú idõn át végzett
példaértékû munkájáért.

Hornyászky Antalnak, a volt Álla-
mi Erdészeti Szolgálat Miskolci Igazga-
tósága nyugalmazott igazgató-helyette-
sének, erdõgazdálkodási, erdõtervezési
területen hosszú idõn át végzett mun-
kájáért, az erdészeti hagyományok ápo-
lásáért.

Az Erdõk Világnapja alkalmából
adományozott Pro Silva 
Hungariae Díjat adott át

Bodor Dezsõ Károlynak, az Ihartû-
2000 Erdészeti és Faipari Kft. tulajdono-
sának, ügyvezetõ igazgatójának, a
Veszprém megyei magán-erdõgazdál-
kodás érdekében végzett kiemelkedõ
munkájáért.

Dr. Borovics Attilának, NAIK Er-
dészeti Tudományos Intézete megbí-
zott igazgatójának, a korszerû erdészeti
tudományos kutatás intézményrend-
szerének korszerûsítéséért végzett
munkája elismeréseként.

Dr. Náhlik Andrásnak, a Nyugat-
magyaroszági Egyetem Erdõmérnöki
Kara általános rektorhelyettesének, az
erdõ és vad kapcsolatára, a hazai vad-
gazdálkodás ökológiai megközelítésére
épülõ oktatói és tudományos munkás-
sága elismeréseként, különösen tekin-
tettel a nagyvadfajok vizsgálatára.
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Kitüntetett erdészkollégák 
az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából

2014. március 21-én adták át az állami elismeréseket
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Dr. Oroszi Sándornak, a Magyar
Mezõgazdasági Múzeum fõmúzeológu-
sának, erdészettörténeti kutatásai, az
erdészeti hagyományok megõrzése, az
ágazat népszerûsítése érdekében vég-
zett kiemelkedõ munkájáért.

Papp Gyulának, az ÉSZAKERDÕ
Erdõgazdasági Zrt. erdészeti vezérigaz-
gató-helyettesének, erdõfelújítási, erdõ-
gazdálkodási területen hosszú idõn át
végzett munkája elismeréseként.

Varga Lászlónak, a BAKONYERDÕ
Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgató-
jának, a Balaton-felvidék és a Bakony
erdõgazdálkodása terén hosszú idõn át
végzett kiemelkedõ munkájáért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adott át

André Zoltánnak, a NEFAG Nagykun-
sági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugalma-
zott kerületvezetõ erdészének, a Jászsá-
gi erdészkerület területén végzett több
mint négy évtizedes lelkiismeretes

munkája, magán-erdõgazdálkodókat
segítõ tevékenysége elismeréseként,
nyugállományba vonulása alkalmából.

Élõ Zoltánnak, a Nemzeti Agrár-
szaktanácsadási, Képzési és Vidékfej-
lesztési Intézet szakreferensének, az er-
dész- és vadász szakképesítések doku-
mentumainak, erdészeti, vadgazdálko-
dási és mezõgazdasági géptan tananya-
gainak kidolgozása terén hosszú idõn
át végzett kiemelkedõ munkájáért.

Kiss Bélának, az ÉSZAKERDÕ Zrt.
mûszaki osztályvezetõ-helyettesének,
az erdõgazdálkodás mûszaki hátteré-
nek biztosítása, minõségügyi és kör-
nyezetvédelmi területen végzett mun-
kája elismeréseként.

Krauzer Ernõnek, a Belügyminisz-
térium Oktatási, Képzési és Tudomány-
szervezési Fõigazgatósága továbbkép-
zési igazgatójának, a Vidékfejlesztési
Minisztérium illetékességi körébe tarto-
zó ágazatok, különösen a vadgazdálko-
dás, erdõgazdálkodás, természetvéde-
lem és mezõõri szolgálat rendészeti fela-
datait ellátó szakemberek képzése érde-
kében végzett munkája elismeréseként.

Németh Tamásnénak, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Erdészeti Halásza-
ti és Vadászati Fõosztálya koordinációs
referensének, erdészeti és erdõvédelmi
szakterületen végzett kiemelkedõ mun-
kája elismeréseként.

Rencsi Gábor Józsefnek, az ÉSZAK-
ERDÕ Zrt. erdészeti igazgatójának, a
Tállyai erdõterületen a természetvéde-
lem, a fakitermelés, az erdõfelújítás és a
vadgazdálkodás összehangolásával
végzett munkája elismeréseként.

Szolnyik Csabának, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdé-
szeti Igazgatósága természetvédelmi re-
ferensének, az erdészeti igazgatásban a
Natura 2000 erdõterületekkel kapcsola-
tos ügyek intézése során végzett ered-
ményes munkájáért.

Váradi Gábornak, az ÉSZAKERDÕ
Zrt. erdészeti igazgatójának, a Zrt. egy-
séges arculatának kialakítása, a Kelet-
Bükk erdõszerkezet-átalakítása érdeké-
ben végzett munkája, kárelhárítási tevé-
kenysége elismeréseként.

Az Országos Erdészeti Egyesület
ezúton gratulál és elismerését feje-
zi ki a kitüntetett kollégáknak!

Forrás: VM Sajtóiroda
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