
132

Elismerés
Nagy Frigyes Magyar Köztársasági Érdemrend

Középkeresztje kitüntetést kapott

A Nagy Frigyes kitüntetésérôl szóló és a sajtóban is meg-
jelent hivatalos közleményben ez olvasható: „A Magyar 
Köztársaság Elnöke 2009. augusztus 20-a alkalmából 
a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje ki-
tüntetést adományozta Dr. Nagy Frigyes nyugalmazott 
c. egyetemi tanárnak, volt földmûvelési miniszternek az 
agrárgazdaságban végzett több évtizedes, nemzetközi-
leg is elismert munkásságáért, tudományos és oktatói 
tevékenységért.” Egy ilyen rövid írás keretében nincs 
rá lehetôség, hogy bemutassam a kitüntetett közel fél 
évszázados, nagyon gazdag és eredményes pályafu-
tását, ezért csupán a legfontosabb életrajzi elemeket 
igyekszem röviden felvillantani.
Nagy Frigyes önmagáról így nyilatkozott: „ôseim 
szigetközi és csallóközi nincstelenek voltak, a kiterjedt 
rokonságban én voltam az elsô, aki nyolc osztályt és 

zeneiskolát is végezhettem.” A tanulást azonban nem hagyta abba: 1957-ben érettségizett a 
mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban, majd 1961-ben okleveles agrármérnöki 
diplomát szerzett a mosonmagyaróvári Agrártudományi Fôiskolán. Rövid ideig termelôszövet-
kezetben dolgozott, ahonnan visszatért Alma Materébe egyetemi tanársegédnek. Hamarosan 
a budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen egyetemi adjunktussá nevezték 
ki. Miután jobban vonzotta a gyakorlati pálya – és a Lajta-Hansági Állami Gazdaság akkori 
vezetôi is kapacitálták erre – visszatért Mosonmagyaróvárra és a Gazdaságban vállalt osz-
tályvezetôi megbízatást. Hamarosan vezérigazgató-helyettes, majd vezérigazgató lett. Közben 
két év „kitérô” Tanzániába, ahol agrár- és vidékfejlesztési szakértôként dolgozott. Visszatért 
a Lajta-Hansági Állami Gazdaságba, amit – kezdeményezésére – Tangazdasággá „minôsítet-
tek” át. Meghívottként rendszeresen oktatott az akkor már Mezôgazdaságtudományi Karként 
mûködô intézményben, ahol 1981-ben címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki. 
Az 1994–98-as parlamenti ciklusban országgyûlési képviselô, 1996–98 között földmûvelési 
miniszter. Az ô nevéhez fûzôdik a rendszerváltás utáni elsô (és azóta is egyetlen) Agrártörvény 
elkészítése. 
1998-ban „hivatalosan” nyugdíjba ment, de nem hagyta abba az aktív munkát: 1998. július 
1-vel létrehozta a Kar EU Oktatási Központját, aminek 2009. június 30-ig igazgatója volt. 
Alapító tagja és a kezdettôl fogva elnöke az Óvári Gazdászok Szövetségének. Aktív közéleti 
ember, aki több hangszeren játszik és rendszeres résztvevôje a kari és városi rendezvények-
nek. Mint azt gyakran hangoztatja, az életében igen sokat köszönhet zenei képzettségének és 
nyelvtudásának. 
Nagy Frigyes egész életpályája példaképül szolgálhat a jövô generációi számára. Karunk 
valamennyi munkatársa nevében szívbôl gratulálunk magas kitüntetéséhez és még nagyon 
hosszú, boldog életet kívánunk Neki!
       Dr. Tenk Antal 
       professor emeritus
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