Környezetvédelmi kitüntetések augusztus 20. alkalmából
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter az augusztus 20-i állami ünnep
alkalmából a mai napon köztársasági elnöki kitüntetéseket és miniszteri elismerı
okleveleket adott át a tárca és háttérintézményei munkatársainak, illetve más, a környezetés természetvédelem területén kiemelkedı teljesítményt nyújtó szakembereknek a budapesti
Hagyományok Házában.
Szabó Imre miniszter a köztársasági elnök megbízásából a Magyar Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztjét 6 fınek, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést 4 fınek, a
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét 10 fınek, a Magyar Köztársaság Bronz
Érdemkeresztjét 3 fınek adta át. A miniszter munkájuk elismeréseként 34 fınek
adományozott Miniszteri Elismerı Oklevelet.
Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta
1. Dr. Anda Angéla Ritának, a Pannon Egyetem Georgikon Mezıgazdaságtudományi
Kar tanszékvezetı egyetemi tanárának,
a globális felmelegedés hatásainak szimulációs modellezése, széles körő
agrometeorológiai kutatómunkája, egyetemi oktatói és publikációs tevékenysége
elismeréseként,
2. Bánsági György környezetvédelmi szakembernek, az ÓZON Fejlesztı és Szolgáltató
Kft. nyugalmazott ügyvezetı igazgatójának,
a környezetvédelem érdekében hosszú idın át végzett kiemelkedı tevékenysége
elismeréseként,
3. Dr. Holly Lászlónak, a Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Agrobotanikai
Központja vezetıjének,
a biológiai sokszínőség, a termesztett tájfajtákban rejlı genetikai erıforrások
megırzésében és az eredmények publikálásában több mint négy évtizeden keresztül
végzett kiemelkedı munkájáért,
4. Dr. Molnár Bélának, a Szegedi Tudományegyetem nyugalmazott
egyetemi
tanárának,
az Alföldhöz, különösen a Duna-Tisza közéhez kapcsolódó kutatási, a felszíni és
felszínközeli földtani képzıdmények, a táj felszínfejlıdési folyamatainak vizsgálata
területén elért eredményei elismeréseként,
5. Sigmond Istvánnak, a Veszprémi Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Kht.
nyugalmazott igazgatójának,
az állatok védelme érdekében kifejtett közel két évtizedes tevékenysége
elismeréseként,
6. Dr. Wolfgang Stalzer okleveles mérnöknek, egyetemi tanárnak, az Osztrák Szövetségi
Mezıgazdasági és Erdészeti Minisztérium IV „Vízgazdálkodási és Vízépítési” Szekció
volt vezetıjének,
A magyar-osztrák határvízi együttmőködés területén hosszú idın át kifejtett munkája
elismeréseként.

Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt kitüntetést adományozta

1. Dr. Bánhidy Péternek, a Heves Megyei Vízmő Zrt. vezérigazgatójának,
a vízügyi ágazatban végzett kiemelkedı szakmai, vezetıi tevékenységéért, a Heves
megyei ivóvízminıség-javító program kidolgozásáért és megvalósításáért,
2. Felbermann Tamásnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság mőszaki-igazgatóhelyettes fımérnökének,
a vízgazdálkodás területén, különösen az észak-magyarországi régióban a
folyószabályozás, a vízépítési mőtárgyak építése és a vízbázisvédelem érdekében
végzett több évtizedes szakmai munkássága elismeréseként,
3. Kumánovics Györgynek, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
mőszaki-igazgatóhelyettesének,
a vízgazdálkodás és a környezetvédelem területén kifejtett negyven éves lelkiismeretes
és kiemelkedı szakmai színvonalú vezetıi munkája elismeréseként,
4. Dr. Temesi Géza fıosztályvezetı-helyettesnek, KvVM Nemzeti parki és tájvédelmi
fıosztálya munkatársának,
a természetvédelem erdıgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos területein, valamint a
természetvédelmi ırszolgálat mai rendszerének megteremtése, irányítása során elért
kiemelkedı szakmai érdemeiért.
Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkereszt kitüntetést adományozta

1. Barbácsy Zoltánnak, az İrségi Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi
felügyelıjének,
az İrségi Nemzeti Park élıvilágának feltárása, védelme érdekében végzett három
évtizedes munkájáért,
2. Czakóné Czédli Jolánnak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
osztályvezetıjének,
több mint 35 éves vízügyi szolgálata, a vízgazdálkodás, a vízminıség-védelem, a
vízrajz területén végzett szakmai munkája elismeréseként,
3. Dobos Antalnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság erdészeti és vadászati
osztályvezetıjének,
az erdı- és természetvédelem területén, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természeti
kincseinek megóvása érdekében végzett 35 éves sikeres és áldozatos munkájáért,
4. Dr. Harmati Károlynak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fıfelügyelıség fıosztályvezetıjének,
a közigazgatásban, különösen a vízügyi igazgatás területén hosszú idın át végzett
magas színvonalú szakmai, vezetıi munkája elismeréseként,

5. Holló Sándornak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság földtani és tájvédelmi
osztályvezetıjének,
földtani természetvédelmi tevékenysége, különösen a bükkábrányi ısfák megmentése
és a Bél-kı védetté nyilvánítása érdekében végzett munkája elismeréseként,
6. Koltainé dr. Pfeiffer Zsuzsannának, a Fıvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
környezetvédelmi osztályvezetıjének,
a települési szilárdhulladék ártalmatlanítása, hasznosítása érdekében hosszú idın át
végzett munkássága elismeréseként,
7. Lenti Lászlónak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelıség felügyelıjének,
a felszíni vízminıség megırzése érdekében, különösen a szennyvíztisztító telepek
létesítése, üzemeltetése engedélyezési eljárásai során kifejtett tevékenység
elismeréseként,
8. Pellinger Attilának, a Fertı-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság élıvilágvédelmi osztályvezetıjének,
a Fertı- és a Hanság élıvilágának hatékony védelméért,
9. Szabó Lászlónak, a Zalai Balaton-part Viziközmő Társulat nyugalmazott elnökének,
a Zalai-Balatonpart vízellátása, vízvédelme, a Balaton vízminıségének javítása
érdekében végzett négy évtizedes munkássága elismerésként
10. Tripolszky Imrének, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
vízkárelhárítási osztályvezetıjének,
közel négy évtizedes vízügyi szolgálata, különösen az árvízvédekezés,
belvízvédekezés, vízminıségi kárelhárítás, valamint a környezetvédelem területén
végzett kiemelkedı munkája elismeréséül.
Szabó Imre miniszter javaslatára a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Bronz
Érdemkereszt kitüntetést adományozta

1. Esztári Sándornénak, az Északdunántúli Vízmő Zrt. üzemi gazdasági vezetıjének,
a viziközmő szolgáltatásban négy évtizeden át végzett magas szintő szakmai
munkájáért, emberi helytállásáért,
2. Nagy Gábornak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területkezelıjének,
a Mecsek Tájegység florisztikájának megırzése, az ökoturizmus fejlesztése területén
végzett munkája elismeréseként, továbbá
3. Polgár Antalnak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
területi felügyelıjének,
a Kis-Rába rendszer ökológiai egyensúlyának megteremtésében és fenntartásában
nyújtott több évtizedes magas szintő szakmai munkája elismeréseként.
Szabó Imre Miniszteri Elismerı Oklevelet adományozott
1. Ádám József Istvánnénak, az Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság Munkaügyi csoportvezetıjének,

hivatástudattal, empátiával és segítıkészséggel hosszú idın át végzett munkája
elismeréseként,
2. Bana Juditnak, KvVM Stratégiai fıosztály Nemzetközi kapcsolatok osztálya
fımunkatársának,
nemzetközi utaztatási területen több évtizeden át végzett kiemelkedı munkája
elismeréseként,
3. Bán Sándornak, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség vezetı-tanácsosának,
a levegı-immissziós mérıhálózat fejlesztéséért, üzemeltetéséért, lelkiismeretes,
kiemelkedı szakmai munkájáért,
4. Bekı Istvánnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
osztályvezetıjének,
humánerıgazdálkodási, kincstári vagyongazdálkodási területen végzett több évtizedes
kimagasló munkája elismeréseként,
5. Csehóné
dr.
Szilasi
Ritának,
a
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség igazgatóhelyettesének,
környezetvédelmi hatósági tevékenységben kifejtett közel másfél évtizedes
kiemelkedı munkájáért,
6. Derdák Ferencnének, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelıség fıkönyvi könyvelıjének,
három évtizedes kiemelkedı munkavégzése elismeréseként,
7. Fésüs Sándornénak, a Felsı-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
osztályvezetı-helyettesének,
két és fél évtizedes vízügyi szolgálata során végzett példamutató, eredményes szakmai
tevékenysége elismeréseként,
8. Fodor Éva nyugalmazott vízmérnöknek, a Környezetvédelmi, Területfejlesztés és
Vízügyi Nyugdíjasok Központi Klubja vezetıségi tagjának,
a nyugdíjas klub vezetıségi tagjaként végzett egy évtizedes munkája, különösen
programszervezıi tevékenysége elismeréseként
9. Gaul Rékának, a KvVM Vízgyőjtıgazdálkodási és vízvédelmi fıosztály vezetıtanácsosának,
a felszín alatti vizekre és a földtani közegre vonatkozó nyilvántartási rendszer
fejlesztése és mőködtetésének irányítása terén végzett munkájáért,
10. Gilyénné dr. Hofer Alice-nak, a KvVM Vízgazdálkodási fıosztálya vezetıfıtanácsosának,
a vízellátás területén végzett megbízható, tudományos igényő színvonalas munkájáért
11. Girászi Ferenc gépkocsivezetınek, a KvVM Államtitkári titkárság munkatársának,
a minisztériumban több mint egy évtizede végzett megbízható, pontos és rugalmas
munkavégzéséért,

12. Dr. Gombos Évának, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
osztályvezetı-helyettesének,
a vízügyi ágazatban eltöltött több évtizedes magas színvonalon végzett szakmai
tevékenysége elismeréseként,
13. Dr. Iván Antalnak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fıfelügyelıség vezetı-fıtanácsosának,
a környezetvédelmi hatósági területen hosszú idı óta végzett kiemelkedı, példamutató
szakmai munkájáért
14. Kerékjártóné Polonkai Máriának, a Közép-Duna-völgyi környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség ügyiratkezelıjének,
a felügyelıségen másfél évtizede végzett fáradhatatlan munkájáért,
15. Kiss Andrásnak, a KvVM Fejlesztési Igazgatósága osztályvezetıjének,
az európai uniós támogatások hatékony felhasználása
érdekében végzett
tevékenységéért,
16. Kiss Lászlónak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelıség vízvédelmi felügyelıjének,
több mint három és fél évtizeden át a vízvédelem területén végzett munkája
elismeréseként,
17. Kovács Ferencnek, a
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság mővezetıjének,
a vízügyi ágazatban töltött három és fél évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége, az
ár- és belvízvédekezések során tanúsított helytállása elismeréseként,
18. Ligetiné Nechay Erzsébetnek, a KvVM Környezetkutatási, oktatási és informatikai
fıosztály szakmai fıtanácsadójának,
a környezetvédelem és a vízgazdálkodás terén folyó kutatás-fejlesztési tevékenység
kormányzati feladatainak ellátása érdekében végzett munkája elismeréseként,
19. Mezei Attilának, a KvVM Humánpolitikai osztálya tanácsosának,
kiemelkedı
színvonalon
végzett
személyügyi,
humánpolitikai
elismeréseként,

munkája

20. Dr. Nagy Lajosnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai
szakreferensének,
a természeti értékek megırzése, különösen ökológiai és zoológiai területen végzett
tevékenysége elismeréseként,
21. Nagy Miklósnak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság földügyi elıadójának,
a természetvédelmi oltalom alatt álló területek vagyonkezelésbe vonása érdekében
végzett elhivatott munkájáért,
22. Némethné Deák Irénnek, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
osztályvezetı-helyettesének,
a vízminıség védelme, a vízminıségi kárelhárítás és a környezettudatos nevelés
területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként,

23.
Peresznyák Péternének, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság ügyintézıjének,
gazdasági területen közel négy évtizeden át végzett kiemelkedı munkájáért,
24. Rajos Ede Istvánnak, az Északdunántúli Vízmő Zrt. vízágazat vezetıjének,
a Tatabányai Vízmő Üzemhez tartozó vízmővek folyamatos, biztonságos mőködtetése
érdekében végzett munkájáért,
25. Ropoliné Lázár Máriának, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelıség mőszaki szakértıjének,
a zajvédelem területén több mint két évtizeden keresztül végzett munkája
elismeréseként,
26. Semsey Sándornénak, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelıség ügyintézıjének,
a levegıtisztaság védelme érdekében hosszú idın át végzett tevékenysége
elismeréseként,
27. Szabóné Jávori Gabriellának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság vízgazdálkodási ügyintézıjének,
a felszín alatti vízkészlet-gazdálkodás területén kifejtett több mint három évtizedes
lelkiismeretes és kiemelkedı színvonalú munkájáért,
28. Dr. Szelesné Kutas Borbálának, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Mőszaki igazgató-helyettesének,
a környezetvédelmi igazgatás területén hosszú idın át végzett kiemelkedı munkájáért,
29. Szulimán Zsuzsannának, a KvVM Költségvetési fıosztály szakmai tanácsadójának,
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi fejlesztési, illetve közcélú pályázatok
lebonyolítása során végzett kiemelkedı munkájáért,
30. Dr. Takács András Attila osztályvezetınek, a KvVM Természetvédelmi informatikai
osztály munkatársának,
a Természetvédelmi Információs Rendszer hazai kialakítása és mőködtetése érdekében
végzett munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként,
31. Tar Mihály gondnoknak, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság munkatársának,
az Igazgatóságnál több évtizeden át végzett kiemelkedı munkája elismeréseként,
32. Tenkei Lászlónak, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
munkaügyi ügyintézıjének,
a vízügyi szolgálat területén közel négy évtizeden át végzett magas színvonalú
munkája elismeréseként,
33. Trócsányi Balázsnak, a
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság pályázati
referensének,
hazai és nemzetközi pályázatok lebonyolítása, az igazgatóság nemzetközi
kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként,

34. Zadravecz Imrének, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
területi felügyelıjének,
vízgazdálkodási területen hosszú idın át végett eredményes szakmai munkája
elismeréseként.

Budapest, 2008. augusztus 19.
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