
Erdészeti Lapok CL. évf. 9. szám (2015. szeptember) 273

Augusztus 20., az államalapítás és
Szent István királyunk ünnepe alkalmá-
ból szakmai munkájuk elismeréseként
idén is számoserdész kolléga vehetett
át magas rangú állami kitüntetést. 

Áder János, Magyarország köztársasági
elnökének megbízásából Balog Zoltán,
az emberi erõforrások minisztere ki-
emelkedõ színvonalú munkája elisme-
réseként a Magyar Érdemrend Tisztike-
reszt polgári tagozat kitüntetésben ré-
szesítette prof. dr. Náhlik Andrást, a
Nyugat-magyarországi Egyetem rektor-
helyettesét, egyetemi tanárt. 

Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter a Magyar Érdemrend Lovag-
keresztjét adta át Kiss Józsefnek, a So-
proni Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt.
vezérigazgató-helyettesének a magyar
erdõgazdálkodás korszerûsítése terén,
valamint a közép- és felsõfokú erdésze-
ti és vadászati gyakorlati oktatásban
végzett több évtizedes kiemelkedõ
munkája elismeréseként.

Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter az Életfa Emlékplakett

Arany fokozata kitüntetést 
adományozta:

Dr. Csesznák Elemérnek, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem nyugal-
mazott egyetemi tanárának, több év-
tizedes kiemelkedõ egyetemi tanári
munkája, az erdõmérnök-hallgatók
nevelése terén elért eredményei elis-
meréseként.

Hohmann Antalnak, a Mecseker-
dõ Zrt. nyugalmazott kerületvezetõ er-
dészének, a józsefházai erdészkerület-
ben hosszú idõn át végzett lelkiismere-
tes erdõgazdálkodási munkája, újszerû
megoldásai elismeréseként.

Liszbauer Józsefnek, a Gemenci
Erdõ- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott
kerületvezetõ vadászának, a vadgazdál-
kodás területén, különösen a vajkai ke-
rületben hosszú idõn át végzett kiemel-
kedõ munkája, a MAVOSZ-ban kifejtett
tevékenysége elismeréseként (betegsé-
ge miatt a kitüntetést fia vette át.).

Mihályka Tibornak, a KEFAG Kis-
kunsági Erdészeti és Faipari Zrt. nyugal-
mazott vadgazdasági elõadójának, vad-
gazdálkodási, fásítási és erdõmûvelési
területen hosszú idõn át végzett kiemel-
kedõ munkája, az Alföldfásítás múltját,
az állami erdészet megalakítását meg-
örökítõ szakkönyvei elismeréseként.

A miniszter az Életfa Emlék-
plakett Ezüst fokozata kitünte-

tést adományozta:
Wiszt Ferencnek, a Vértesi Erdõ Zrt.
nyugalmazott mûszaki vezetõjének, a
Vértes és Gerecse hegység bányászati
rekultivációs területein végzett munkája
elismeréseként.

A miniszter az Életfa Emlék-
plakett Bronz fokozata kitünte-

tést adományozta:
Cseh Jánosnak, a Pilisi Parkerdõ Zrt.
erdõmûvelési mûszaki vezetõjének, a
Pilismaróti Erdészet területén hosszú
idõn át végzett kiemelkedõ munkája,
szakmai szervezetekben végzett tevé-
kenysége elismeréseként.

Erdélyi Gábornak, a Gemenci Erdõ
és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott er-
dészetvezetõjének, a gyakorlati erdõ-
gazdálkodás, a fafeldolgozás területén
hosszú idõn át végzett szakmai és veze-
tõi munkája elismeréseként.

Kothenc Jánosnak, a Gemenci Er-
dõ- és Vadgazdaság Zrt. nyugalmazott
kerületvezetõ erdész-vadászának, az ál-
lami tulajdonú erdõk értékeinek meg-
õrzése érdekében hosszú idõn át vég-
zett kiemelkedõ munkája elismerése-
ként.
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Páris Istvánnak, az Ipoly Erdõ Zrt.
nyugalmazott erdõmûvelési mûszaki
vezetõjének, több mint négy évtizedes
kiemelkedõ szakmai munkája elismeré-
seként.

Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter Miniszteri Elismerõ 

Oklevelet adományozott:
Borosán Istvánnak, a SEFAG Erdé-
szeti és Faipari Zrt. erdészeti igazgatójá-
nak, a somogyi erdõkért, az erdõ- és
vadgazdálkodásban hosszú idõn át vég-
zett kiemelkedõ munkája elismerése-
ként.

Farkas Attilának, a Bakonyerdõ
Zrt. erdészeti igazgatójának, a Monostor-
apáti Erdészet vezetõjeként végzett két
és fél évtizedes munkája elismerése-
ként.

Horváth Ferenc Imrének, a ZALA-
ERDÕ Zrt. vezérigazgató-helyettesé-
nek, közel négy évtizedes szakmai
munkája elismeréseként.

Kiss Éva Gyöngyinek, a Gyulaj Er-
dészeti és Vadászati Zrt. vezérigazgató-
helyettesének a társaság gazdálkodása
területén végzett kiemelkedõ munkája
elismeréseként.

Németh Gábornénak, az Ipoly Er-
dõ Zrt. nyugalmazott pénzügyi és szám-
viteli igazgatójának, négy évtizedes ki-
emelkedõ szakmai munkája, különösen
a támogatások és pályázatokon való
részvétel szervezése terén kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként.

Szamosfalvi Károlynak, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdé-
szeti Igazgatósága erdõtervezõjének, az
erdõk közjóléti funkcióinak bõvítése,
tervezése és fejlesztése, az erdészszak-
ma elfogadottságának emelése érdeké-
ben végzett munkája elismeréseként.

Terjéki Adorjánnak, a NEFAG Zrt.
Szolnoki Erdészete ágazatvezetõjének,
az erdõgazdálkodás mûszaki feltételei-
nek biztosítása, az erdészet fejlesztése

érdekében kifejtett három és fél évtize-
des tevékenységéért.

Tompa Miklós Károlynak, a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. erdészeti
igazgatójának, a Sárvári Erdészet terüle-
tén hosszú idõn át végzett tevékenysé-
ge elismeréseként.

Tóth Lászlónak, az Egererdõ Zrt.
nyugalmazott erdészetvezetõjének, a
természetes erdõfelújítás és erdõgaz-
dálkodás területén hosszú idõn át
végzett munkája, az erdõ- és vadgaz-
dálkodás egyensúlyának biztosítását
szolgáló tevékenysége elismerése-
ként.

Valamennyi kitüntetettnek szívbõl
gratulál az Országos Erdészeti Egyesület!

Forrás: Földmûvelésügyi 
Minisztérium

Képek: Pelsõczy Csaba, 
Mõcsényi Miklós, Nagy László
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