Dr. Nagy Frigyes laudációja
elhangzott 2013. szeptember 5-én a NymE MÉK Tanévnyitó Ünnepi Kari
Tanácsülésén a Wittmann Antal-díj átadása alkalmából
Dr. habil. Dr. h. c. Nagy Frigyes miniszter Úr 1939-ben született Magyaróváron. 1957-ben
nyert felvételt a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára, diplomáját 1961-ben vette
át jeles minősítéssel. Szakmai pályafutását Győrszentivánban kezdte, majd 1968-ban a Lajta
Hansági Állami Gazdaságba került, amelynek később nyolc éven keresztül vezérigazgatója
volt. 2004-ben a Bábolna Rt. elnök-vezérigazgatójává nevezték ki. Mindeközben két évig
dolgozott Tanzániában mint vidékfejlesztési és mezőgazdasági szakértő. Szakmai munkája
mellett aktív közéleti-politikai tevékenységet is folytatott. 1994-98 között Mosonmagyaróvár
parlamenti képviselője volt, 1996-ban földművelésügyi miniszterré nevezték ki. Pályafutása
során mindvégig szoros kapcsolatban állt a felsőoktatással. Elsőként 1962-ben került vissza az
Alma Materbe, majd 1973-tól meghívott előadóként oktatott. 1992-ben címzetes egyetemi
tanárrá nevezték ki. 1998 őszén a kar Dékánjának felkérésére létrehozta az EU Oktatási
Központot, és azt regionális intézménnyé fejlesztette. Tudományos munkája elsősorban
agrárgazdaságtani témákra irányult, PhD doktori és habilitációs dolgozatát az EU
élelmiszerszabályozásáról írta. 70 éves korát elérve megszűntette egyetemi munkaviszonyát,
de továbbra is fenntartja sokoldalú szakmai-társadalmi kapcsolatait. Alapító tagja volt a
Magyaróvári Mezőgazdasági Szakember Klubnak, majd 2004-től 2013-ig az Óvári
Gazdászok Szövetségét vezette alapító elnökként. E sikerekben gazdag időszak során számos
impozáns emlékmű és emléktábla avatására, felújítására került sor, többek között ekkor
készült el Albert Kázmér intézetalapító, valamint Wittmann Antal első igazgató szobra is. A
Szövetség elnökeként számos könyv és publikáció elkészítésében, megjelentetésében,
valamint szakmai és ismeretterjesztő előadások, rendezvények (agrárbál, majális,
gazdászvacsorák, adventi hangverseny – ahol kiváló zenészként maga is szórakoztatta a
vendégeket), illetve utak, kirándulások megszervezésében működött közre. Vezetése alatt a
Szövetség díjakat alapított, amelyeket kimagasló anyagi és szellemi-erkölcsi támogatóinak
adományoz, illetve gazdászgenerációkat kinevelő professzorok életútjának elismeréseként
emlékplakettek átadására is sor került. Elnöksége során kiváló kapcsolatokat ápolt az Alma
Mater vezetésével, valamint a bécsi agráregyetem hasonló szervezetével és más civil
szervezetekkel. Széleskörű tevékenységét az utóbbi években számos kitüntetéssel ismerték el,
többek között a Köztársasági Érdemérem Középkeresztjével. 2012-ben a Kar avatta
tiszteletbeli doktorává.

Dr. Nagy Frigyes szakmai életrajza
Tanulmányok, iskolai végzettség
Dr. Nagy Frigyes 1939-ben született Magyaróváron. A helyi Kossuth Lajos Gimnáziumban
érettségizett. Ezzel párhuzamosan a Győri Zenekonzervatórium tanulója volt kürt-zongora
szakon. 1957-től agrármérnök hallgató a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián.
Diplomáját 1961-ben vette át jeles minősítéssel. 1964-ben orosz, angol és német nyelvből
alapfokú nyelvvizsgát tett.

1963-68 között levelező tagozaton elvégezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
Külkereskedelmi Szakát. Ennek keretében szerezte meg angol nyelvből a felsőfokú, orosz
nyelvből a középfokú nyelvvizsgát.
Gyakorlati Szakmai munka
Pályafutását a Győrszentiváni Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben kezdte, mint
gyakornok illetve növénytermesztő agronómus. (1961-62)
1968-ban a Lajta Hansági Állami Gazdaságba került, ahol tíz évig különféle szakmai
beosztásokat látott el. Ezután tíz éven át igazgatóhelyettese, majd nyolc éven át
vezérigazgatója volt a gazdaságának. Közel harminc éves ottani tevékenysége során a
gazdaság sikeresen működött, jelentős fejlesztések valósultak meg, a legkorszerűbb
technológiák kerültek bevezetésre. Ez idő alatt épültek a nagy szarvasmarha és sertéstelepek,
vált általánossá a hibridizáció, a mesterséges termékenyítés, a holstein-fries szarvasmarha
állomány, a szántóföldi zöldségtermesztés, a termelési rendszerek, melyek összességében
forradalmasították a mezőgazdaságot, és élhetővé tették a magyar vidéket.
Jelentős szerepet játszott a HUNZAG Kft. nevű magyar-újzélandi juhászati vegyesvállalat,
illeteve a Határ Kft. nevű magyar-líbiai-olasz vegyesvállalat létrehozásában. A gazdaság több
lábon állt, igen jelentős szociális hálót működtetett. (Cselédlakás felszámolás,
üzemegészségügyi szolgálat, stb..) A rendszerváltás után ő vezényelte az állami gazdaság
részvénytársasággá alakítását, illetve a kárpótlási folyamatokat. A gazdaság privatizálásában
nem vett részt.
Dr. Nagy Frigyes állami gazdasági, közéleti tevékenysége és publikációi révén nevet szerzett
magának a szakmában. Tagja volt számos állami gazdasági egyesületnek.
Később, 2004-ben átmenetileg, már nyugdíjasként, a Bábolna Rt elnök-vezérigazgatójává
nevezték ki.
Korábban (1970-72) két évig dolgozott Tanzániában a Szövetkezeti és Vidékfejlesztési
Minisztériumban, illetve a Miniszterelnöki Hivatalban, mint vidékfejlesztési és
mezőgazdasági szakértő.
Tagja volt a Lajta Hanság Rt., az IKR Rt., és a Bábolna Rt. Igazgatótanácsának, elnöke az
ÁGKER Kft és a Kaiser-Food Kft Felügyelő Bizottságának, tagja volt a Magyar Tejkísérleti
Intézet Kft Felügyelő Bizottságának.
1989-ben megalapította a Lajta-Hanság díjat, melyet azóta is minden évben egy arra érdemes
hallgató kap meg.
A földkárpótlás-licitálások elől mentve, (beosztásának kockáztatásával) 300 ha földet íratott a
Kar kísérleti telepének nevére.
Oktatási tevékenység
Dr. Nagy Frigyes pályafutása során, gyakorlati munkája mellett mindvégig szoros
kapcsolatban állt a felsőoktatással. 1962-67 között visszakerült Magyaróvárra az akkori
Mezőgazdasági Főiskolára, ahol az igazgatói, majd a rektori titkárságot vezette, illetve
tanársegéd volt az Agrárgazdaságtan Tanszéken, ahol részt vett a Mezőgazdasági
Kereskedelemtan oktatásában. 1962-től, azaz 50 éve kisebb megszakításokkal, beosztásaiból
adódóan vett részt a Kari Tanács munkájában. (Az elmúlt nyolc évben mint az Óvári
Gazdászok Szövetségének elnöke)
1967-ben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Agrárgazdaságtani Tanszékére
nevezték ki adjunktusnak Vági Ferenc professzor mellé, ahol részt vett a Mezőgazdasági
Alapismeretek, illetve az Agrárgazdaságtani képzésben.
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A Mezőgazdasági Statisztika meghívott előadójaként 1973-1996 között Magyaróváron ő
oktatta a tárgyat valamennyi tagozaton. 1973-ban címzetes egyetemi docenssé, 1992-ben
címzetes egyetemi tanárrá nevezték ki. Jelentős szerepet játszott az állami gazdaság
tangazdasággá minősítésében, a gyakorlati oktatás feltételeinek biztosításában. Az
Állatorvostudományi Egyetem Tanácsa 1987-ben a szoros szakmai együttműködés
elismeréseként emlékéremmel tüntette ki. A kar gyakorlati oktatásának magasszintű
biztosításáért 1995-ben Nagyváthy díjban részesült. Évtizedek óta tagja Államvizsga, TDK és
OTDK Bizottságoknak, az elmúlt húsz évben doktori és habilitációs bizottságoknak.
Pályafutása során számos előadást tartott magyar és külföldi egyetemeken, így a Bécsi,
Prágai, Nyitrai, Kairói, Dar es Salaami, és az Ilinoisi Állami Egyetemen. Többször képviselte
előadóként Kelet-Európát a Medisoni Tejgazdasági Világfórumon (Michigen Állam), illetve a
Clevelandi Világkereskedelmi Fórumon. A Világbank szervezésében több konferencián vett
részt, (Kijev, Varsó, Szófia). Számos EU workshopon szerepelt Ausztriában,
Lengyelországban, Hollandiában, Franciaországban, Finnországban.
Mint nyugalmazott miniszter 1998 őszén a Mosonmagyaróvári Kar Dékánjának felkérésére
létrehozta az EU Oktatási Központot, és azt regionális intézménnyé fejlesztette. Több tantárgy
kidolgozásában és oktatásában vett részt (Általános EU ismeretek, Az EU ágazati rendtartása,
Az EU intézményei és döntési mechanizmusa, Az EU költségvetése és pénzügyi rendszere, az
EU vidékfejlesztési és regionális politikája). Az itt tanult diákok sikeresen illeszkedtek be EU
beosztásokba. (Egyikük EU parlament képviselő is volt) 70 éves korát elérve megszűntette
egyetemi munkaviszonyát, de továbbra is fenntartja sokoldalú szakmai tevékenységét, és
egyetemi kapcsolatait.
A régióban sorozatosan tartott előadásokat és vitaesteket EU témakörben, a legkülönbözőbb
fórumokon.
Nagyszámú tudományos diákköri dolgozat, illetve diplomadolgozat elkészítését felügyelte
mint konzulens a Karon, de más egyetemeken is.
Tagja volt a Bábolna Rt. Veszprémi Akadémiai Bizottsági Kuratóriumának.
350 kötetes EU könyvtárát, (ebből 50 db dedikált), a Karnak adományozta.
Miniszteri munka
1994-98 között Mosonmagyaróvár és körzete parlamenti képviselőjévé választotta, ahol az
Európai Integrációs Ügyek Bizottságának alelnöke lett. Ebben a minőségében szerepet játszott
a csatlakozási tárgyalások előkészítésében, részt vett brüsszeli, stasbourgi, és számos európai
fővárosban zajló tárgyaláson, illetve az Európai Parlament vegyes-bizottsági és plenáris
ülésein.
1996-ban földművelésügyi miniszterré nevezték ki. Ezzel vele járt az Európai Uniós
Kormány-Kabinet tagság. Miniszteri munkájában jelentős eredménynek minősül a Nemzeti
Kerekasztal megszervezése, a Nemzeti Agrárprogram kidolgozása. Számos fontos, általa
elfogadtatott törvény közül kiemelkedik a Közép-Kelet Európában első jogharmonizált
agrártörvény (ma is érvényben van), illetve a térségben úttörő szerepet játszó, a genetikailag
módosított szervezetekkel kapcsolatos törvény, vagy a magyar bortörvény. A beruházások
növelése mellett jelentős forgóalap feltöltést tett lehetővé a gazdaságok számára.
Mint miniszter előadásokat tartott különböző fórumokon, így Brüsszelben az EU miniszteri
tanácskozásain, a FAO római közgyűlésén, vagy a Bécsi Egyetem jubileumi ünnepségén. A
csatlakozási tárgyalások első fejezetét ő indította el 1998-ban. Az EU megismertetésére 15
füzetből álló sorozatot adatott ki, mely alapműnek számított.

3

Tudományos munka, publikációk
Tudományos munkája elsősorban agrárgazdaságtani témákra irányult. 1962-1994 között ezen
témákból nagy számú írása jelent meg. Két könyv társszerzője volt. 1967-ben a Gödöllői
Egyetemen egyetemi doktori címet szerzett agrárgazdasági témakörből Berend professzornál.
(A szövetkezés és az integráció szerepe a dán mezőgazdaságban) „ summa cum laude”
eredménnyel. 1994 után figyelme még inkább az európai integráció irányába fordult. Újabb
publikációi is ebben a tárgykörben jelentek meg. Négy tankönyvet adott ki az EU agrárilletve élelmiszer gazdaságáról. PhD dolgozatát az EU élelmiszerszabályozásáról írta, különös
tekintettel az állattenyésztés termékeire, melyet szintén „summa cum laude” minősítéssel
védett meg. Angol nyelvű habilitációs előadását a Debreceni Egyetemen tartotta „Food
regulation in the EU with special aspects of animal products”. Napjainkban is rendszeresen
publikál, lektorál.
Több PhD hallgatója doktorált sikeresen.
1974-88 között tagja volt az „Állami gazdaságok” c. szakmai folyóirat, 1988 óta pedig tagaja
az „Acta Economica Ovariensis”, 2004 óta az Acta Agronomica (Martonvásár) és az
Agricultural Studies (Debrecen) szerkesztőbizottságának.
2005 óta a Kormány igazságügyi szakértője.
Tagja az Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottsága
elnökségének, és az MTA Agrárgazdasági Bizottságának.
Társadalmi kapcsolatok
1998-2002 között tagja volt a Megyei Önkormányzat EU Integrációs Szakbizottságának.
Alapító tagja a Mosonmagyaróvári Széchenyi Körnek, a Városvédő Egyesületnek.
Alapító tagja volt a Magyaróvári Mezőgazdasági Szakember Klubnak, 1957-ben részt vett az
Óvári Gazdász táncegyüttes megalakításában. 2004-től 2013-ig volt az Óvári Gazdászok
Szövetségének elnöke. A bécsi gazdászszövetség rendezvényein számos esetben szólalt fel.
Tagja az Eötvös Alapítvány, illetve a Fejes Alapítvány kuratóriumának.
Tagja volt a Magyar Külügyi Társaságnak, a Veszprémi Akadémiai Bizottságnak és 1967 óta
a Magyar Közgazdasági Társaságnak.
Szülővárosa „Pro Urbe” kitüntetettje (1999). 2008-ban FAO ezüstérmet kapott.
2009-ben a Köztársasági Érdemérem Középkeresztjével tüntették ki. 2011-ben átvette
aranydiplomáját. 2012-ben a Kar tiszteletbeli doktorává (Doctor honoris causa) avatták. A
város aktív közéleti személyisége.
Dr. Nagy Frigyes születése óta él Mosonmagyaróváron, a Károly u. 11. szám alatt. Felesége
Horváth Magdolna nyugdíjas tanító. Lányuk Nagy Zsuzsa hegedűművész, a Győri
Filharmonikusok koncertmestere, vejük Dr. Vass Gellért ügyvéd. Unokáik Dóra és Eszter
tanulók.
Dr. Nagy Frigyes munkája mellett aktív amatőr zenész, negyven évig játszott különböző
tánczenekarokban. Jelenleg is gyakran lép fel szólistaként vagy zongorakísérőként különféle
hangversenyeken, elismert vadászkürtös.
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Az óvári gazdász hagyományok és az Alma Mater érdekében kifejtett
társadalmi munkássága
Dr. Nagy Frigyes 2003 és 2013 között alapító elnökként vezette az Óvári Gazdászok
Szövetségét. Ezen munkában gazdag időszak legfőbb momentumait az alábbi pontok
tartalmazzák:
1. Szobrok állítása, emléktáblák avatása: a vár épület bejáratánál található két impozáns
szobor, melyek Albert Kázmér intézetalapítót, valamint Wittmann Antal első igazgatót
ábrázolják. Ezek a Szövetség első ilyen irányú kezdeményezéseinek megvalósulásai voltak.
Tudományos ülésszak keretében a „B” épület falán került elhelyezésre dr. Iváncsics János
rektor emléktábláját, melyet az Óvári Gazdászok Szövetsége és a volt évfolyamtársak
finanszíroztak.
2011-ben, az 1961-ben végzett, aranyokleveles évfolyammal közösen finanszírozva került
felavatásra dr. Sipos Gábor volt neves professzor emléktáblája a „B” épület falán.
Ugyanez évben anyagi támogatás segítségével járult hozzá a Szövetség Fekete István egykori
óvári gazdász író szobrának felállításához a majoroki városrészben.
2011-ben emléktábla felavatására került sor az ágfalvai csatában elesett gazdászok emlékére a
várbejáratnál.
Szintén 2011-ben a volt Gyakorlati Tanszék épületének eladása után az ott lévő 4 db
emléktáblát helyezte át a Szövetség a „B” épület falára.
2. Emléktáblák, emlékművek restaurálása: A várbejáratnál találhatók az Intézet 56-os
mártírjainak, valamint a II. világháború áldozatainak emléktáblái, melyeket ezen időszak
során újíttatott fel a Szövetség.
A Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület szervezésében részt vett a szervezet a
magyaróvári régi temetőben található Wittmann Antal sír teljes felújításában.
2010 októberében, szintén az óvári temetőben, elkészült Linhart György professzor ledőlt
obeliszkjének helyreállítása. Átadására kis ünnepség keretében került sor.
A Szövetség teljesen felújíttatta a Vár előtti I. világháborús gazdász halottak emlékművét.
3. Emlékérmek adományozása: A Szövetség Albert Kázmér- és Wittmann Antal-díjakat
alapított, melyeket kimagasló anyagi és szellemi-erkölcsi támogatóinak adományoz. Jelentős
szponzori tevékenységéért eddig Albert Kázmér emlékérmet kapott dr. Markovszky György
és Réti Attila, valamint Asmus Sören Petersen (Németország). 2006-ban Wittmann
emlékérmet kapott Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a hagyományőrzésben nyújtott
támogatásért, valamint posthumus Kettinger Gyula a Szövetség érdekében végzett PR
munkáért. 2007-ben Wittmann-díjat kapott az Óvári Gazdász táncegyüttes senior csoportja.
2008-ban dr. Szathmári László részesült az elismerésben a várkert és vártó rekonstrukciója
érdekében végzett munkájáért, valamint dr. Kiss Elemér jogelődünk, a volt Szakemberklub
titkára. 2009-ben Csöndes József, Drobnitsch Tamás és Mihályi Sándor alapító tagoknak ítélte
oda tagságunk a díjat. 2010-ben dr. Orbán József néptánc-együttes vezető kapta az elismerést,
valamint Németh Attila életrajzi könyv megírásáért. 2011-ben a Wittmann-díjat dr. Pálfy
Lorándnak és dr. Kósa Lajosnak ítélte oda a Szövetség a több évtizeden át a gazdász
kultúrmunkában, illetve tisztségviselésben betöltött szerepükért. A díjjal 2012-ben dr. Goda
Mátyás, dr. Kalocsai Renátó és dr. Unger András munkáját ismerte el tagságunk a
szervezetünk céljai elérése érdekében végzett kiemelkedő és önzetlen munkájukért.
4. Emlékplakettek adományozása: A Szövetség bronz emlékplakettet adományozott a
hetven, illetve nyolcvan éves korukat elért egyetemi tanároknak, akik gazdász generációkat
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neveltek az elmúlt évtizedekben. (Schmidt János akadémikus, Kuroli Géza, Czimber Gyula,
Tenk Antal, Késmárki István, Porpáczy Aladár, Pocsai Károly, Nagy Frigyes, Csete László,
Romány Pál egyetemi tanárok, Csáki Csaba és Horn Péter akadémikusok, Enese László ny.
egyetemi tanár). Emlékplakettet kapott Ördög Vince leköszönt dékán is.
5. Koszorúzások: A Szövetség döntése értelmében minden év október 26-án, az óvári sortűz
gyászünnepségén sor került a várbejáratnál található gazdász mártírok emléktáblájának
megkoszorúzására.
Ugyancsak minden esztendő március 15-én a Szövetség elhelyezte koszorúját Zeyk Domokos
óvári gazdász emléktáblájánál, aki a segesvári csatában halt hősi halált.
A Szövetség kegyelete lerovása mellett kísérte el utolsó útjukra elhunyt tagjait, és az Alma
Mater néhai professzorait. A tisztelet jeleként a szervezet életrajzaik közlésével is
megemlékezett róluk honlapján. Az utóbbi években dr. Nosticzius Árpád (2008), dr. Czimber
Gyula (2008), dr. Sótonyi László (2009), dr. Kiss Elemér (2009), dr. Kozma István (2009),
Mihályi Sándor (2010) és Drobnitsch Tamás (2012) temetésén került sor a koszorúk
elhelyezésére.
6. Kiadványok: A Szövetség két jelentős kiadványt tett közzé ezen időszak alatt. Az egyik a
régi gazdásznótákat (köztük a gazdászhimnuszt) tartalmazó CD a Magyar Rádió
férfikórusának előadásában, a másik Wittmann Antal életét és munkásságát ismertető
kiadvány dr. Nagy Frigyes tollából. Itt említendő meg 2003-ban egy falinaptár kiadása, amely
az Alma Mater jellegzetes épületeit bemutató akvarellekről készült. A kiadványokat a
Szövetség regisztrált tagjai megkapták.
2010 márciusában adta ki a Szövetség Németh Attila: „Biographiae Óvárienses I. - Válogatott
életrajzok a magyaróvári agrár-felsőoktatás 190 éves történetéből (1818-2008)” című könyv
első kötetét, melyet nagy érdeklődés mellett városi könyvbemutatón került ismertetésre. A
könyv szakmai körökben is elismerést váltott ki. Második kötetének megjelentetését is tervbe
vette a Szövetség, de a szerző a kéziratot nem adta le hozzá, így ez a terv sajnos, a szervezeten
kívül álló okok miatt meghiúsult.
7. Pénzügyi támogatás: A Szövetség kiemelkedő hagyományőrző munkájukért jelentős
összeggel szponzorálta a MOGAAC 125. évfordulójára rendezett jubileumi ünnepséget, és az
50 éves Óvári Gazdász néptáncegyüttest, valamint szerényebb összeggel a Zsidanics
Alapítványt a Fekete István szobor felállítása érdekében, illetve évente támogatta az
aranydiplomások emlékkönyvének kiadását.
8. Más civil szervezetekkel közösen végzett munka: A Mosonmagyaróvári Városvédő
Egyesülettel és a Mosoni Polgári Körrel, a Széchenyi Polgári Körrel, illetve a Kertbarátok
Körével szoros kapcsolatot tartott ezen időszak alatt a Szövetség, rendezvényeiken
képviseltette magát.
9. Bálok, majálisok, gazdászvacsorák: Minden évben sikeresek voltak a Szövetség által
szervezett hagyományos agrárbálok, és az évente sorra kerülő majálisok. A bálokon
hagyományőrző műsorokra is sor került. Ugyancsak fontos rendezvényként került
megszervezésre a hagyományos, zenés gazdászvacsora, ahol partnerrel együtt jelentek meg a
gazdászok. Ezen alkalmakkal bemutató gazdaságok ismertetésére is sor került.
10. Részvétel a Kar munkájában: Dr. Nagy Frigyes a Szövetség elnökeként hivatalból
tanácskozási jogú tagja volt a Kari Tanácsnak, ahol mód volt a kölcsönös tájékoztatásra. A
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Szövetség ugyancsak képviseltette magát
elnökségében.

a tanévnyitó és tanévzáró ünnepségek

11. PR munka: A Szövetség munkájáról nagyszámú tudósítás és interjú jelent meg. A
médiában való gyakori szereplést egy albumban dokumentálta a szervezet. A Szövetség
honlapján az eseményeiről és rendezvényeiről naprakész szöveges és képi információk
kerültek fel.
12. Pénzügyi tevékenység: a Szövetség számos sikeres pályázatot nyújtott be ezen időszak
alatt. Az itt nyert összegek jelentették a sikeres finanszírozás alapját.
13. Kapcsolattartás: Dr. Nagy Frigyes elnöksége idején a Szövetség szorosan
együttműködött a Bécsi Agráregyetem hasonló szervezetével, melynek legutóbbi
közgyűlésein Klosterneuburgban, illetve Bécsben részt vett és felszólalt Szövetségünk elnöke.
2009-ben a két szervezet együttműködési megállapodást írt alá. A Bécsi Gazdászszövetség
2010-ben volt 100 éves, a nagyszabású bécsi ünnepségen delegációval képviseltette magát
Szövetségünk. Dr. Nagy Frigyes itt elhangzott köszöntő beszédben méltatta a közös
gyökereket, az együttműködés fontosságát, és átadta Szövetségünk emlékérmét a Bécsi
Gazdászszövetség akkor megválasztott elnök-asszonyának.
14. Szakmai, illetve ismeretterjesztő előadások: Többek között 2010-ben, dr. Varga Gyula
neves agrárközgazdász beszélt távol keleti tapasztalatairól, majd dr. Balogh Sándorral, a
Szegedi Egyetem professzor emeritusával rendezett Szövetségünk vitaestet az élelmiszerfeldolgozás időszerű kérdéseiről. 2011-ben Németh Tamás akadémikus, és Horn Péter
akadémikus volt a vendég egy-egy előadás és vita erejéig.
2012-ben kulturális és társadalmi programjaink sorában megrendezésre került Nagy István:
„Győr vértanú püspöke, Apor Vilmos” című könyvének mosonmagyaróvári bemutatója. Az
eseményen közreműködött szövetségünk akkori elnöke, dr. Nagy Frigyes, aki mint
földművelésügyi miniszter a magyar kormányt képviselve részt vett Rómában Apor Püspök
boldoggá avatási szertartásán, és saját emlékeivel és dokumentumaival egészítette ki a
bemutatót.
A Szövetség szervezésében sor került dr. Nagy Miklós óvári gazdász festőművész „Képek a
csodálatos Afrikáról, tájairól, embereiről és állatvilágáról” c. kiállításának megrendezésére.
Mindegyik kulturális rendezvény nagy érdeklődés mellett zajlott, ahol részt vettek az
Egyesület tagjai mellett a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karának hallgatói és oktatói, valamint Mosonmagyaróvár városának
polgárai is.
15. Egyéb szervezetek: Dr. Nagy Frigyes a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti
Bizottsága elnökségének tagjaként részt vett annak fontos és jelentős, a hagyományápolás
különböző területeit megcélzó programjainak megvalósulásában.
16. Szakmai utak: A Kaiser-Food Kft, illetve a Raiffeisen Bank szakmai rendezvényeken
látta vendégül a Szövetség megjelent tagjait ezen időszak során. 2010 októberében a
Szövetség sikeres szakmai utat szervezett az Írottkő Nemzeti Park megtekintésére. Szintén
sikeres volt 2012-ben a Darnó-Hús illetve a Győri Likőrgyár hédervári pálinkafőzdéjének
megtekintése.
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17. A Kar rendezvényein mindig jelen volt a szervezet. A TDK-n pénzjutalomban részesített
egy-egy kiemelkedően szerepelt hallgatót. Mindemellett Dr. Nagy Frigyes tevőlegesen is részt
vett a Kar adventi hangversenyein.
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