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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A vidékfejlesztési miniszter 17/2013. (III. 18.) VM rendelete
az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, az 5. § tekintetében a 81. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 32/2008. (III. 27.)
FVM rendelet] 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet a következõ 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2013. (III. 18.)
VM rendelet [a továbbiakban: 17/2013. (III. 18.) VM rendelet] által megállapított 3. számú mellékletét a 17/2013.
(III. 18.) VM rendelet hatálybalépésekor már benyújtott, de jogerõsen még el nem bírált támogatási kérelmek elbírálása 
során is alkalmazni kell.”

2. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosítása

2. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (III. 27.)
FVM rendelet] a következõ 22/E. §-sal egészül ki:
„22/E. § E rendelet alapján a 2013. évtõl kezdõdõen támogatási kérelem nem nyújtható be.”

(2) Hatályát veszti a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdése.

3. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett
mezõgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása

3. § (1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett õshonos és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták
genetikai állományának tenyésztésben történõ megõrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet [a továbbiakban: 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet] 14. § (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kötelezettség átvállalása és átadása a támogatási idõszak hátralévõ idõtartamára vonatkozik.”

(2) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet az elismert tenyésztõszervezet jóváhagyásával kell benyújtani
az MVH-nak a támogatásra jogosult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére.
A formanyomtatvány tartalmi elemei az alábbiak:
a) a kötelezettséget átadó ügyfél azonosítási adatai,
b) a kötelezettséget átvevõ ügyfél azonosítási adatai, valamint a kapcsolattartó adatai,
c) a célprogram azonosítása,
d) az átadott állatállomány létszáma,
e) a kötelezettségátadáshoz szükséges nyilatkozatok,
f) az ügyfelek aláírásai.”
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(3) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Vis maior esetén a támogatásra jogosult a folyamatban lévõ, kötelezettségének az átadásáról vagy átvételérõl
történõ döntés elõtt is nyújthat be kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmeket.”

(4) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 16. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az átruházó által igényelt támogatás az átvevõnek akkor kerül kifizetésre, ha az átvevõ az átruházást követõ
15 napon belül bejelenti az átruházás tényét az MVH-nak, az általa rendszeresített és honlapján közzétett
nyomtatványon, az átruházásról szóló szerzõdés másolatának egyidejû megküldésével.”

(5) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet a következõ 34. §-sal egészül ki:
„34. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2013. (III. 18.)
VM rendelettel [a továbbiakban: 17/2013. (III. 18.) VM rendelet] hatályon kívül helyezett 4. melléklet 3. pont,
3.4. alpontja, és 10. mellékletében foglalt, Magyar házibivaly tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések
címû táblázat A:5, B:5 és C:5 mezõi a 17/2013. (III. 18.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben sem
alkalmazandók.”

(6) A 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet a következõ 35. §-sal egészül ki:
„35. § E rendelet alapján a 2013. évtõl kezdõdõen támogatási kérelem nem nyújtható be.”

(7) Hatályát veszti a 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet
a) 18. § (1) bekezdése,
b) 4. melléklet 3. pont 3.4. alpontja, és
c) a 10. mellékletében foglalt Magyar házibivaly tenyésztési programhoz kapcsolódó meg nem felelések címû

táblázat A:5, B:5 és C:5 mezõi.

4. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken
történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 
41/2012. (IV. 27.) VM rendelet módosítása

4. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdõterületeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet 1. § (1) bekezdés
3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. erdõgazdálkodó: az erdõ tulajdonosának vagy tulajdonosai társulásának képviselõje, akit az erdészeti hatóság
az Evt. 17. § (1) és (6) – (7) bekezdései szerint erdõgazdálkodóként nyilvántartásba vesz;”

5. Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 
95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet módosítása

5. § (1) Az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
[a továbbiakban: 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázat részletes tartalmi és formai követelményeit, valamint a bírálati szempontokat az agrárpolitikáért és
agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által közzétett pályázati felhívás tartalmazza,
amelyet a miniszter jóváhagyását követõen a minisztérium a kormányzati portálon tesz közzé.”

(2) A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elõlegre és az elõlegen túl fennmaradó támogatási összegre vonatkozó elszámolást legkésõbb a pályázati
felhívás megjelenése évének november 15. napjáig kell benyújtani. Az elszámolás elmulasztása esetén az
intézkedésben való jogosulatlan részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

(3) A 95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet 2. § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezet” szövegrész helyébe a „civil szervezet”
szöveg lép.

6. Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó
támogatási elõlegfizetésrõl szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet módosítása

6. § (1) Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási
elõlegfizetésrõl szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet [a továbbiakban: 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet] 3. §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(3) Az ügyfél, amennyiben
a) már rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerõs támogatási döntéssel, akkor a rendelet hatálybalépését
követõ 120 napon belül,
b) még nem rendelkezik helyt adó vagy részben helyt adó jogerõs támogatási döntéssel e rendelet
hatálybalépésekor, akkor a támogatási határozat jogerõre emelkedésétõl számított 120 napon belül
elõlegkérelmet nyújthat be az MVH-hoz.”

(2) A 118/2012. (XI. 22.) VM rendelet a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § E rendeletnek az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2013. (III. 18.)
VM rendelet [a továbbiakban: 17/2013. (III. 18.) VM rendelet] által megállapított 3. § (3) bekezdését a 17/2013. (III. 18.)
VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

7. Az egyes borászati termékek harmadik országokban történõ promóciójának támogatásáról szóló
6/2013. (II. 5.) VM rendelet módosítása

7. § (1) Az egyes borászati termékek harmadik országokban történõ promóciójának támogatásáról szóló 6/2013. (II. 5.)
VM rendelet [a továbbiakban: 6/2013. (II. 5.) VM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„3. eszközbeszerzés: a program megvalósításához közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak
beszerzése a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 25. § (7) bekezdése, 47–48. §-a és az 51–53. §-a szerint;”

(2) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A program megvalósítása során kizárólag az alábbi költségek támogathatóak)
„a) az egyes akcióknak a kérelmezõtõl különbözõ szervezet által végzett koordinációs költségei, amelyek összértéke
nem haladhatja meg a program teljes költségvetésének 15%-át;”

(3) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 6. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A program megvalósítása során kizárólag az alábbi költségek támogathatóak)
„e) a program teljes költségvetésének legfeljebb 15%-a erejéig a program megvalósításához nélkülözhetetlen olyan
eszközbeszerzés, amelynél
ea) az eszközbeszerzés költsége nem éri el a bérlet költségét, vagy
eb) az eszköz bérlése nem lehetséges vagy a kérelmezõre aránytalan terhet róva valósítható meg;”

(4) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 6. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
(A program megvalósítása során kizárólag az alábbi költségek támogathatóak)
„m) a számítógép-használat átalányösszegként figyelembe vett költségei, amelyek mértéke nem haladhatja meg
a program teljes költségvetésének 2%-át.”

(5) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 6. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az eszközbeszerzés elszámolható költsége nem haladhatja meg az értékcsökkenésnek az arra az idõszakra esõ
értékét, amelynek során a kérelmezõ az eszközt a program megvalósítása érdekében használja.”

(6) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 8. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 6. § (5) bekezdése szerinti értékcsökkenés nagyságát igazoló bizonylat a (4) bekezdés a) pontja alá tartozó
bizonylatnak minõsül.”

(7) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A számítógép-használat költségei esetében a (4) bekezdés a)–g) pontjai szerinti dokumentumokat a kifizetési
kérelemhez nem kell csatolni. A kifizetési kérelemben a számítógép-használat költségeként a jóváhagyott
programban annak teljes idõtartamára meghatározott összeg idõarányos része számolható el.”

(8) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A koordinációs költségek alapján fizetett támogatás összege nem haladhatja meg a kifizetési kérelem alapján
a koordinációs költségek nélkül megítélt támogatási összeg 20%-át.”

(9) A 6/2013. (II. 5.) VM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „2013. március 18.” szövegrész helyébe a „2013. április 2.” szöveg
lép.

(10) Hatályát veszti a 6/2013. (II. 5.) VM rendelet
a) 1. § 2. pontja,
b) 4. § (3) bekezdés b) pont bh) alpontja, valamint
c) 4. § (3) bekezdés b) pont bg) alpontjában az „általános költségek nélküli” szövegrész.
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8. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 17/2013. (III. 18.) VM rendelethez

1.) A 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. számú melléklet 3–9. számú sorai helyébe a következõ sorok lépnek:
„

A B C

3. Erdõgazdálkodó teljes erdõgazdálkodási
tevékenységének területe

kevesebb, mint 20 hektár 10
4. 20 hektár vagy annál

több, de kevesebb, mint
100 hektár

8

5. 100 hektár vagy annál
több

0

6. Összefüggõ károsodott terület kevesebb, mint 5 hektár 0
7. 5 hektár vagy annál több, 

de kevesebb, mint
20 hektár

5

8. 20 hektár vagy annál
több, de kevesebb, mint
100 hektár

8

9. 100 hektár vagy annál
több

10

”
2.) A 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet 3. számú melléklet 22–24. számú sorai helyébe a következõ sorok lépnek:
„

A B C

22. Az erdészeti igazgatóság által megállapított
károsodott terület

100 hektár vagy annál
több

10

23. 10 hektár vagy annál
több, de kevesebb, mint
100 hektár

5

24. kevesebb, mint 10 hektár 0

”
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A köztársasági elnök 138/2013. (III. 18.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény
5. § (1) bekezdése alapján – a Kormány elõterjesztésére –

sajátos, kritikus hangvételû, társadalmunk groteszk oldalát megmutató hiteles mûveiért, a televízió és a játékfilm
világában egyaránt magas színvonalú alkotásokat létrehozó munkásságáért
András Ferenc Balázs Béla-díjas filmrendezõ, producer, forgatókönyvíró, érdemes mûvész részére,

mély emberi filozófiai, etikai tartalmak érzékeny plasztikai megfogalmazásáért, a szobrászat minden mûfajában
maradandót alkotó mûvészi pályája elismeréseként
Csíkszentmihályi Róbert Munkácsy Mihály-díjas szobrászmûvész, kiváló mûvész részére,

mûfajgazdag, a magyar zenekultúra élõ folyamatosságához harmonikusan illeszkedõ egyéni hangú mûveiért,
a magyar hagyományokból származó zenei elemeket a legújabb komponálási technikákkal, hangkutatási
eredményekkel és a hangszerek új játéktechnikai lehetõségeivel ötvözõ munkássága elismeréseként
Dubrovay László, a Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja, Erkel Ferenc-díjas zeneszerzõ, érdemes mûvész,
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára részére,

színházi és filmszerepek magával ragadó, emlékezetes, kifinomult mûveltséggel történõ megformálásáért, sokoldalú
és elmélyült mûvészetéért, példaértékû életpályája elismeréseként
Gera Zoltán színmûvész, kiváló mûvész részére,

a magyar és az egyetemes irodalmat egyaránt gazdagító költõi életmûvéért, hiteles prózai mûveiért, jelentõs
mûfordításaiért, irodalomszervezõ, irodalmi-közéleti tevékenysége, életmûve elismeréseként
Kalász Márton, a Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja, József Attila-díjas író, költõ, mûfordító részére,

a sajátos szellemiségû, nagy közönségsikernek örvendõ színházi mûhely létrehozásáért, három évtizedes vezetõi és
rendezõi tevékenységéért, írói munkásságáért, a Karinthy-hagyomány és -szellemiség ápolásáért, továbbviteléért
Karinthy Márton rendezõ, a Karinthy Színház alapító igazgatója részére,

rendkívül népszerû, térbe táguló, látványos alkotásaiért, az õsi és népmûvészeti hagyományokat megõrzõ és
továbbvivõ mûveiért, itthon és határainkon túl egyaránt nagy sikert aratott kiállításaiért, mûvészi munkássága
elismeréseként
Kubinyi Anna gobelintervezõ, textilmûvész részére,

klasszikus és modern darabokban egyaránt maradandó élményt nyújtó, a klasszikus polgári férfieszményt
megtestesítõ, magával ragadó, drámai erejû alakításaiért, filmszerepek emlékezetes megformálásáért, a közönség
szeretetétõl övezett mûvészi pályafutása elismeréseként
Mécs Károly, a Szolnoki Szigligeti Színház Jászai Mari-díjas színmûvésze, kiváló mûvész részére,

sokoldalú, stílus- és mûfajgazdag mûvészi munkásságáért, drámai hõsöket és karakterszerepeket egyaránt kiváló
jellemábrázoló képességgel emlékezetesen megformáló, maradandó élményt nyújtó pályafutása elismeréseként
Oszter Sándor Jászai Mari-díjas színmûvész, érdemes mûvész részére,

a nehéz nõi sorsot megjelenítõ nõi szerepek hiteles színpadi és filmes megformálásáért, a humoros, a groteszk és
drámai szerepekben egyaránt emlékezetes, maradandó mûvészi élményt nyújtó színészi játékáért
Pap Vera, a Vígszínház Jászai Mari-díjas színmûvésze, kiváló mûvész részére,

sokoldalú mûvészi munkásságáért, különösen groteszk, ironikus hangvételû szerepek felejthetetlen megformálásáért, 
elsöprõ sikert arató filmjeiért, bravúros improvizációs készségét tanúsító színészi játékáért
Rudolf Péter Jászai Mari-díjas színmûvész, rendezõ, kiváló mûvész részére,
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azonnal felismerhetõ, egyedülálló stílusú rajzaiért, kedvesen groteszk, esendõ, összetéveszthetetlen karakterû
figuráiért, portréiért, nagy sikerû, mára legendává vált rajzfilmjeiért és könyvillusztrációiért, páratlan életmûvéért
Sajdik Ferenc Munkácsy Mihály-díjas grafikusmûvész, karikaturista, érdemes mûvész részére,

a drámától a vígjátékig minden mûfajban felejthetetlen alakítást nyújtó mûvészetéért, drámai erõvel, humorral,
sziporkázó szellemességgel megoldott szerepformálásaiért, a közönség iránti alázattal átitatott példaértékû
életpályája elismeréseként
Schubert Éva színmûvész, érdemes mûvész részére,

a magyar népdal, valamint a közép-európai dallamkincs avatott, világszerte nagy népszerûségnek örvendõ
tolmácsolásáért, hagyományápoló, lelket építõ, csodálatos hangjával a közönséget elvarázsoló mûvészetéért,
mûvészetoktatói, pedagógiai tevékenységéért
Szvorák Katalin Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, elõadómûvész, a szentendrei Vujicsics Tihamér Zeneiskola tanára
részére,

a magyar irodalmat gazdagító, értékteremtõ költõi, írói, esszéírói és új területeket meghódító mûfordítói
munkásságáért, irodalmi közéleti tevékenységéért, példaértékû életpályája elismeréseként
Tornai József, a Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja, József Attila-díjas és Babérkoszorú díjas író, költõ, mûfordító
részére,

több évtizedes kimagasló mûvészi munkássága, a Kárpát-medencei magyar néptánckincs gyûjtése, megõrzése és
közkinccsé tétele érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Zsuráfszky Zoltán Harangozó Gyula-díjas táncmûvész, koreográfus, kiváló mûvész, a Honvéd Együttes Mûvészeti
Nonprofit Kft. mûvészeti vezetõje részére

a Kossuth-díjat,

a magyar könnyûzenében játszott úttörõ szerepükért, a közönség szeretetétõl övezett, folyamatosan megújuló,
a magyar rocktörténetben egyedülálló nemzetközi sikereket elért, legendássá vált fél évszázados mûvészi
pályafutásuk elismeréseként
az Omega Együttes tagjai:
Benkõ László, 
Debreczeni Ferenc,
Kóbor János,
Mihály Tamás,
Molnár György 
Liszt Ferenc-díjas elõadómûvészek részére,

sajátos hangzásvilágú, az autentikus népzenét világzenével, illetve könnyû mûfajokkal ötvözõ, s ezáltal új mûfajt
teremtõ, a magyar könnyûzene nemzedékei között hidat építõ, határainkon túl is rendkívül népszerû, negyedszázados 
mûvészi pályafutásuk elismeréseként
a Csík Zenekar tagjai:
Csík János,
Bartók József,
Barcza Zsolt,
Kunos Tamás,
Majorosi Marianna,
Makó Péter,
Szabó Attila 
elõadómûvészek részére,

a filmgyártás fejlesztéséhez való jelentõs hozzájárulásukért, a digitális fejlesztési fázisban a valós idejû digitális
filmképmódosítást lehetõvé tevõ Lustre színjavító rendszer kifejlesztéséért
a Colorfont Kft. munkatársai:
Jászberényi Márk programozó matematikus, a Colorfront Kft. alapítója,
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Perlaki Tamás villamosmérnök, a Colorfront Kft. vezetõ fejlesztõje,
Priskin Gyula programozó matematikus, a Colorfront Kft. vezetõ szoftverfejlesztõje részére

a Kossuth-díjat megosztva,

a magyar néprajztudomány egészét átfogó – a népi gazdálkodás szinte valamennyi ágát, a népköltészetet, a néprajzi
csoportok együttélését, a néphagyomány jelentõségét és ápolását is érintõ – nemzetközileg is számon tartott
tudományos kutatásaiért, publikációiért, oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, néprajzkutató, a Pécsi Tudományegyetem
professor emeritusa részére,

a magyar és a nemzetközi zenetudományt egyaránt gazdagító, az egyetemes operatörténetet, Kodály Zoltán és Liszt
Ferenc munkásságát feldolgozó, forrásanyag-értékû munkásságáért, meghatározó jelentõségû több évtizedes
intézményvezetõi tevékenysége, példaértékû életpályája elismeréseként
dr. Eõsze László, a Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja, a zenetudomány kandidátusa, Erkel Ferenc-díjas
zenetörténész részére,

a Heidegger-kutatás és a filozófiai hermeneutika terén elért – határainkon túl is számon tartott – eredményeiért, több
évtizedes hazai és nemzetközi tudományos, tudományszervezõi és oktatói tevékenységéért, szakterületének
fejlõdéséhez való tevõleges hozzájárulásáért
Fehér M. István, a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja, filozófia- és eszmetörténész, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Filozófiai Intézetének egyetemi tanára részére,

a szintetikus szerves kémia, az innovatív gyógyszerkutatás terén, a következõ nemzedék magasan kvalifikált
szakembereinek utánpótlásában, a gyógyszerészképzésben, tudományos eredményeinek színvonalas publikálásában 
elért, világszerte nagyra becsült eredményeiért, rendkívül aktív tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
Fülöp Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja, vegyész, a Szegedi Tudományegyetem
Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerkémiai Intézetének tanszékvezetõ egyetemi tanára részére,

népmûvészeti örökségünk ápolásáért, a népzeneoktatás megszervezésében való tevõleges részvételért, a Táncház
Archívum létrehozásáért, a hagyományok megõrzésében és továbbadásában meghatározó jelentõségû, a szellemi
kulturális világörökség részét képezõ táncházmódszer megalkotásáért és elterjesztéséért, rendkívül sokrétû
tevékenysége elismeréseként
dr. Halmos Béla, a Magyar Mûvészeti Akadémia levelezõ tagja, a zenetudomány kandidátusa, népzenekutató,
elõadómûvész, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem óraadó tanára részére,

a vasbeton tartószerkezetek analízise, tervezése területén végzett négy és fél évtizedes oktatói, kutatói és publikációs
munkásságáért, számos tervezett és megépült szerkezet független vizsgálatában végzett szakértõi tevékenységéért,
a szakember-utánpótlás neveléséért és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Hegedûs István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hidak és Szerkezetek Tanszékének professor emeritusa részére,

a  gyógyszerkutatás, azon belül elsõsorban a jelátviteli terápia területén végzett igen eredményes, úttörõ jelentõségû
kutatómunkájáért, a peptidhormon-származékok, illetve az antitumor hatású kinázgátló hatóanyagok kutatása
területén elért eredményeiért, valamint a TT232 jelû peptidszármazék mint tumorellenes gyógyszer-hatóanyag és egy 
új vezetõ molekulakeresõ technológia kifejlesztéséért
dr. Kéri György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, biokémikus, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani,
Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetének kutatóprofesszora részére,

a gyermekgyógyászat genetikai kérdései, a genetikailag sérült csecsemõk, kisgyermekek kórfelismerése és gyógyítása
terén végzett több évtizedes, nemzetközileg is számon tartott tudományos, kutatói és oktatói munkássága, szakmai
közéleti tevékenysége elismeréseként
Kosztolányi György, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, orvos, a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Genetikai
és Gyermek-fejlõdéstani Intézetének professor emeritusa részére,

4660 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 45. szám



a magyar zsidóság háború utáni társadalomtörténete, a kisebbségszociológia, a kisebbségek identitása terén végzett
több évtizedes, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, kutatói és oktatói munkássága elismeréseként
dr. Kovács András, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia
Kisebbségkutató Intézetének tudományos tanácsadója, a Közép-Európai Egyetem (CEU) egyetemi tanára részére,

a középület-tervezés széles skálájára – különösen a kórháztervezésre – kiterjedõ, újító jellegû funkcionális és szerkezeti
megoldásaival, valamint a részletek pontos kimunkálásával példaként szolgáló gazdag életmûvéért, szakmai-közéleti
tevékenysége elismeréseként
Marosi Miklós, a Magyar Mûvészeti Akadémia rendes tagja, Ybl Miklós-díjas építész, a KÖZTI Zrt. fõépítésze részére,

a neutronkutatásban elért, nemzetközileg kimagasló eredményeiért és a magyar ipar által nagy értékben exportált
neutronoptikai berendezések kifejlesztéséért, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkássága
elismeréseként 
Mezei Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Jenõ
Fizikai Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója részére,

a magyar néprajztudomány területén végzett iskolateremtõ munkásságáért, tudományszervezõ tevékenységéért,
a Magyar néprajz nyolc kötetben címû kézikönyv szerkesztõbizottsági elnökeként végzett munkájáért, nemzetközi
szinten is kiemelkedõ, szintézisteremtõ eredményeiért
Paládi-Kovács Attila, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézetének professor emeritusa részére,

több mint négy évtizedes iskolateremtõ munkásságáért, az úttörõ jelentõségû hazai szervátültetési program
megvalósításáért, speciális sebészi – többek között máj-, endokrin, colorectális és vesetumor-sebészetet érintõ –
profilok kialakításáért, új mûtéti eljárások alkalmazásáért, a sebészutánpótlás nevelése érdekében végzett oktatói
tevékenysége, példaértékû életpályája elismeréseként
dr. Perner Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Állami-díjas orvos, a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kara Transzplantációs és Sebészeti Klinikájának professor emeritusa részére,

a prímszámok elméletében, különösen az ikerprím-sejtés és a Goldbach-sejtés megoldása irányában elért,
világviszonylatban is nagyra becsült eredményeiért, tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
Pintz János, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi
Alfréd Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora részére,

a jogelmélet valamennyi területét felölelõ, nemzetközileg is számon tartott több évtizedes tudományos, kutatói
munkássága, eredményes oktatói, közéleti tevékenysége, példaértékû életpályája elismeréseként
dr. Varga Csaba, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, jogász, jogfilozófus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
professor emeritusa részére

a Széchenyi-díjat,

a krisztallográfiai fázisprobléma megoldására alkalmas, világszerte alkalmazott új eljárás kidolgozásáért, tudományos
eredményeik elismeréseként 
dr. Oszlányi Gábor,  a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai
Kutatóközpontja Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója részére,
dr. Sütõ András, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai
Kutatóközpontja Szilárdtestfizikai és Optikai Intézetének fizikusa részére

a Széchenyi-díjat megosztva adományozom.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-2/01321/2013.

A köztársasági elnök 139/2013. (III. 18.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére – 

több évtizedes, a kereskedelem- és gazdaságfejlesztést és új munkahelyek teremtését szolgáló munkája, egyedülálló,
a magyar kultúrát, oktatást és sportot támogató tevékenysége elismeréseként
Demján Sándor, a Trigranit Fejlesztési Zrt. Állami-díjas elnöke részére,

a számelméleten, a kombinatorikán és a számítástudományon átívelõ kiemelkedõ kutatásaiért, nemzetközileg is
a legmagasabbra értékelt világhírû eredményeiért
Szemerédi Endre Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet professor emeritusa részére a

MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE
polgári tagozata;

iskolateremtõ építészeti munkásságáért, történelmi hagyományaink és a modern technika ötvözésével készült
épületeiért, oktatói és közéleti tevékenysége, példaértékû életpályája elismeréseként
Csete György Kossuth-díjas építész részére,

a vallásos néphagyomány, a népköltészet szimbolikájának kutatása és megismertetése érdekében végzett
munkássága, közéleti szerepvállalása és nemzetközileg is nagyra becsült életmûve elismeréseként
Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajztudós, folklorista részére,

világszerte nagyra becsült, egyedülálló technikai tudással tolmácsolt, a magyar zenemûvészet és zenekultúra hírnevét
öregbítõ szerepformálásaiért, rendkívül eredményes zenepedagógiai tevékenységéért
Hamari Júlia operaénekes részére,

a néprajz, a magyar népmûvészet és a magyar kultúrtörténet örökségének új értéket teremtõ közvetítéséért,
mûfajgazdag, világszerte nagyra becsült mûvészi alkotómunkája, közéleti tevékenysége, életpályája elismeréseként
Jankovics Marcell Kossuth-díjas rajzfilmrendezõ, grafikus, mûvelõdéstörténész részére,

nemzetközileg is nagyra becsült, a XX. századi magyar balettmûvészetet meghatározó és reprezentáló mûvészi
pályafutásáért, kiemelkedõ mûvészetoktatói tevékenysége elismeréseként
Kun Zsuzsa Kossuth-díjas balettmûvész részére,

világszerte nagyra becsült sportolói pályafutásáért, a sakk népszerûsítése és pedagógiai alkalmazása érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Polgár Judit sakkozó, nemzetközi nagymester részére,
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sokoldalú, hazánk irodalmi életét gazdagító munkásságáért, publicisztikai tevékenységéért, példamutató életpályája
elismeréseként
Sárközi Mátyás József Attila-díjas író, újságíró részére,

a tudásalapú nemzetgazdaság megteremtése érdekében végzett sokoldalú munkája, közéleti tevékenysége
elismeréseként
Széles Gábor üzletember részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL
polgári tagozata;

a hagyományápolás, a bajtársi közösségek összefogása érdekében végzett kitartó, átlagon felüli tevékenysége,
példaértékû pályafutása elismeréseként
dr. Végh Ferenc nyugalmazott vezérezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Tanácsadó Testületének
elnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL
katonai tagozata;

az érsebészet területén végzett – nemzetközileg is elismert – tudományos kutatói munkásságáért, új gyógyító
mûtéttechnikák bevezetéséért, orvosgenerációk képzéséért, valamint intézményvezetõi tevékenysége
elismeréseként
dr. Acsády György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikájának
volt igazgatója, egyetemi tanár részére,

a magyar és a világirodalom remekmûvei, a nemzeti önazonosságot szolgáló hiánypótló mûvek közkinccsé tételéért,
több mint fél évszázados, a könyvkiadásban végzett értékmegõrzõ és értékalkotó tevékenysége, példaértékû életútja
elismeréseként
Bedõ György könyvkiadó, a Kairosz Kiadó alapító tulajdonosa részére,

rendkívül sokoldalú, közönségét varázslatos alakításaival megörvendeztetõ több mint fél évszázados, a magyar
színházmûvészetet gazdagító mûvészi életpályája elismeréseként
Béres Ilona Kossuth-díjas színmûvész részére,

több mint fél évszázados, nagy népszerûségnek örvendõ mûvészetéért, legendás film- és színházi szerepek
emlékezetes megformálásáért, mûvészi életpályája elismeréseként
Bitskey Tibor Kossuth-díjas színmûvész részére,

az antikvár könyvkultúra megismertetésében és fejlesztésében játszott meghatározó szerepéért, a kultúra- és
értékmentõ, a könyv tiszteletére nevelõ történelmi-irodalmi kincseinket megõrzõ fáradhatatlan munkássága
elismeréseként
Borda Lajos antikvárius, könyvkiadó részére,

nemzetközileg is nagyra becsült sportolói pályafutásáért, az utánpótlás nevelésében szerzett érdemeiért, edzõi
tevékenységéért
Dunai Antal labdarúgó, edzõ részére,

sokoldalú, az építészeti hagyományokat továbbvivõ, egyben új értéket teremtõ tervezõ munkája, példamutató
oktatói tevékenysége elismeréseként
Ferencz István Kossuth-díjas építész, tervezõmûvész, a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem egyetemi tanára részére,

több évtizedes kimagasló mûvészettörténészi és muzeológiai tevékenységéért, jelentõs publikációiért, a nagy
szakmai és közönségsikert arató Cézanne és a múlt címû nemzetközi nagykiállítás megrendezéséért
dr. Geskó Judit mûvészettörténész, a Szépmûvészeti Múzeum osztályvezetõje részére,

a legnemesebb építészeti hagyományokat megõrzõ, s azt az újjal ötvözõ tervezõmunkája, közel öt évtizedes
eredményes munkássága, életpályája elismeréseként
Janáky György Ybl Miklós-díjas építész, a Janáky és Füredi Építészstúdió Kkt. alapítója, tulajdonosa részére,
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a régi magyar irodalom és színjátszás terén végzett több évtizedes tudományos kutatói munkássága, oktatói és
ismeretterjesztõi tevékenysége elismeréseként
dr. Kilián István irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa
részére,

Kodály Zoltán szellemi és tárgyi hagyatékának megõrzését, ápolását szolgáló elhivatott, példamutató életútja
elismeréseként
Kodály Zoltánné Péczely Sarolta énekmûvész részére,

a szilárd testek mechanikája területén elért kimagasló, a tudományterület fejlõdését elõsegítõ elméleti eredményeiért, 
továbbá a mechanika mûszaki egyetemi oktatásának sokoldalú fejlesztéséért, tudományos közéleti tevékenységéért,
példaértékû életpályája elismeréseként
Kozák Imre Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Miskolci Egyetem
Mechanikai Tanszékének professor emeritusa részére,

sokoldalú és szerteágazó irodalmi munkásságáért, pedagógiai, szerkesztõi és közéleti tevékenységéért, példaértékû
életpályája elismeréseként
dr. Kulin Ferenc író, irodalomtörténész, politikus részére,

a fényszabályozott növényi életfolyamatok molekuláris alapjai és a növényi molekuláris foto- és kronobiológia
vizsgálatáért, határainkon túl is számon tartott iskolateremtõ kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként
Nagy Ferenc Széchenyi-díjas biológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja Növénybiológiai Intézetének tudományos tanácsadója,
igazgatóhelyettese részére,

az operairodalom szoprán fõszerepeinek varázslatos tolmácsolásáért, határainkon túl is méltán népszerû
elõadómûvészi pályafutásáért
Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes mûvész részére,

a magyar úszósportban végzett, olimpiai bajnokokat nevelõ eredményes tevékenysége elismeréseként
Széles Sándor úszó szakedzõ részére,

a nukleáris, biológiai, vegyi- és hagyományos fegyverzetkorlátozás, non-proliferáció és leszerelés területén végzett
több évtizedes kiemelkedõ diplomáciai munkássága elismeréseként
Tóth Tibor nagykövet, az Átfogó Atomcsend Szerzõdés Szervezete Elõkészítõ Bizottságának (CTBTO) végrehajtó titkára 
részére,

a magyar gyógyszeripar vállalataival folytatott több évtizedes eredményes együttmûködéséért, eredményes
kutatómunkájáért, a gyógyszerkémiai oktatás megújításáért, továbbá a magas szintû ismeretekkel rendelkezõ
szakmai utánpótlást biztosító oktatói tevékenységéért
Tõke László Állami-díjas vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Szerveskémia és Technológia Tanszékének professor emeritusa részére,

több évtizedes tudományos, kutatói és oktatói munkássága, az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark létrehozása 
érdekében végzett sokirányú tevékenysége elismeréseként
dr. Trogmayer Ottó Széchenyi-díjas muzeológus, régész, a történettudomány kandidátusa, nyugalmazott egyetemi
tanár részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata;
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a diktatúra ellen, a független, demokratikus Magyarország megteremtése érdekében vívott önfeláldozó harcáért,
példaértékû életútja elismeréseként
Petrusz Tibor ezredes, a Politikai Elítéltek Közösségének társelnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01255/2013.

A köztársasági elnök 140/2013. (III. 18.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére – 

a magyarországi demokratikus átmenetben játszott szerepéért, valamint az Alkotmánybíróság tagjaként, korábbi
elnökeként végzett munkája elismeréseként
dr. Bihari Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Alkotmánybíróság volt elnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01320/2013.
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A köztársasági elnök 141/2013. (III. 18.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére – 

sokoldalú irodalmi munkássága, az igazság szolgálatában végzett több évtizedes szakmai-közéleti tevékenysége
elismeréseként
Mezey Katalin József Attila-díjas prózaíró, költõ, mûfordító részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. március 14.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 14.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
miniszterelnök-helyettes

KEH ügyszám: VIII-1/01428/2013.

A köztársasági elnök 142/2013. (III. 18.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére – 

a XIX–XX. századi erdélyi társadalom, az 1848-as erdélyi forradalom történetének, a székely társadalom sajátos
gazdasági és társadalmi kérdéseinek kutatásáért, tudományos, publikációs tevékenysége, példaértékû életpályája
elismeréseként
Egyed Ákos történész, a Magyar Tudományos Akadémia külsõ tagja részére a

MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata;

a magyar–moldovai kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Andrei Popov, Moldova Külügy- és Európai Integrációs Minisztériumának miniszterhelyettese részére,

a Magyarországi Unitárius Egyház és az Erdélyi Unitárius Egyház egyesülésének lebonyolításában szerzett
elévülhetetlen érdemeiért
Bálint-Benczédi Ferenc, az Erdélyi Unitárius Egyház püspöke részére,

a magyar nyelv és kultúra finnországi terjesztésében végzett eredményes munkája elismeréseként
dr. Gerevich-Kopteff Éva, a Helsinki Egyetem Finnugor Tanszékének nyugalmazott lektora részére,
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a magyar identitás megõrzése érdekében, valamint az amerikai magyar közösségekben végzett áldozatos
tevékenysége elismeréseként
Hámos Ottóné, az Amerikai Erdélyi Szövetség tagja részére,

a nyugati diaszpóra magyar közössége érdekében végzett több évtizedes áldozatkész, hûséges és önzetlen
tevékenysége elismeréseként
Hefty Frigyes nyugalmazott repülõ alezredes, polgári pilóta, az Ontarioi Független Magyar Református Egyház tagja
részére,

a szlovákiai magyarság érdekében végzett tudományos, oktatói, környezetvédelmi, politikai és közéleti tevékenysége,
valamint a felvidéki magyar fiatalok egyetemi képzésében szerzett érdemei elismeréseként
dr. Miklós László, a Zólyomi Mûszaki Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára részére,

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen a magyar nyelvû környezetvédelmi szak alapításához való tevõleges
hozzájárulásáért, nemzetközileg is elismert környezetvédelmi kutatásaiért
dr. Mócsy Ildikó fizikus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nyugalmazott tanszékvezetõ egyetemi docense
részére,

az ’56-os magyar menekülteket segítõ áldozatkész tevékenysége elismeréseként
Robert C. Conard irodalomtörténész, professor emeritus részére,

a római magyar közösségi életben játszott meghatározó szerepéért, a Rómában tanuló egyházi ösztöndíjasok
támogatásáért, valláspszichológiai és lelkipásztori pszichológiai munkássága elismeréseként
dr. Szentmártoni Mihály, a Pápai Gergely Egyetem Lelkiségi Intézetének igazgatója részére,

a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem fejlesztésében és sikeres akkreditálásában játszott meghatározó
szerepéért, kiemelkedõ oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Szép Sándor, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi tanára, rektorhelyettes részére,

a magyar zenekultúra terjesztésében végzett kiemelkedõ munkája, eredményes zenepedagógiai tevékenysége
elismeréseként
Szilvay Csaba nyugalmazott zenepedagógus és
Szilvay Géza nyugalmazott zenepedagógus részére,

a vajdasági magyarság önszervezõdésének elõmozdításában szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként
dr. Uzon Miklós ügyvéd részére,

az amerikai magyarság identitásának megõrzéséért, kulturális életének fellendítéséért végzett kiemelkedõ munkája
elismeréseként
dr. Voisin Éva ügyvéd, Magyarország tiszteletbeli fõkonzulja, a Magyar–Amerikai Kereskedelmi Kamara
igazgatótanácsának elnöke részére a

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;

Magyarország és az Egyiptomi Arab Köztársaság konzuli és gazdasági együttmûködési kapcsolatai fejlesztése
érdekében végzett közel két évtizedes munkájának elismeréseként
Ahmed Saad Ragab, a Worms Alexandria Cargo Services elnöke, ügyvezetõ igazgató részére,

a magyar nyelv és kultúra oroszországi terjesztése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedõ tevékenysége
elismeréseként
Anatolij Joszifovics Guszev mûfordító, az Ororszországi Turizmus Akadémia tanára részére,

a dél-bánáti szórványban élõ magyarság identitásának megõrzését szolgáló mûvelõdésszervezõ és tájékoztató
tevékenysége, valamint több évtizedes áldozatos oktató-nevelõ munkája elismeréseként
Balassa Julianna nyugalmazott tanár részére,
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alkotói, pedagógiai és mûvészetszervezõi tevékenysége, valamint a nagybányai képzõmûvészeti hagyományok
továbbéltetése, megismertetése és újrafelfedezése érdekében végzett munkássága elismeréseként
Bitay Zoltán festõmûvész részére,

az amerikai magyarság identitásának megõrzéséért, kultúrája ápolásáért végzett sokoldalú, kiemelkedõ munkája
elismeréseként
dr. Frigyes Dezsõ ügyvéd részére,

a magyar–török kulturális és történelmi emlékek megõrzése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége
elismeréseként
Ismail Tosun Saral, a Magyar–Török Baráti Társaság alapító vezetõségi tagja részére,

az erdélyi összetartozást erõsítõ és a magyarságot szolgáló mûvészi és mûvészetszervezõ tevékenysége
elismeréseként
dr. Jakobovits Márta képzõmûvész, keramikus részére, 

a gyergyói árvaház mûködtetése érdekében végzett fáradhatatlan munkája, áldozatos karitatív tevékenysége
elismeréseként
Jeszenszky Gézáné, az ORA Internationale irodavezetõje részére,

a bácskai magyar hívek körében végzett több évtizedes lelkigondozói, közösségszervezõ és karitatív tevékenysége
elismeréseként
Nagy József, a zentai Kis Szent Teréz Plébánia plébánosa, tiszai fõesperes részére,

a magyar–török gazdasági együttmûködés ösztönzése, a közvetlen üzleti és társadalmi kapcsolatok bõvítése
érdekében végzett többéves tevékenysége elismeréseként
Osman ªahbaz, a Török–Magyar Üzletemberek Egyesületének elnöke részére,

több évtizedes lelkipásztori szolgálatáért, az amerikai magyarság érdekében, valamint az amerikai és
a Kárpát-medencei református egyházak közötti kapcsolat ápolásáért és fejlesztéséért végzett tevékenysége
elismeréseként
Poznán Béla, a Fairfieldi Magyar Református Egyház püspök-lelkipásztora részére,

a csillagászat, fõként a galaktika- és a csillagstruktúrák kutatásában hosszú idõn át végzett munkája, elért eredményei,
a szórványmagyarság körében végzett egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Sass István Huba Atilla csillagász, a Nagybányai Északi Egyetem egyetemi docense részére,

a magyar kultúra – különösen a magyar néptánc hagyományainak – ápolása és terjesztése érdekében végzett több
évtizedes munkásságáért
Schaffer Frigyes Miklós, a Perthi Magyar Egyesület elnöke, középiskolai tanár részére,

a dél-erdélyi szórványmagyarság kulturális identitástudatának erõsítése érdekében végzett példamutató és igényes
munkássága elismeréseként
Serfõzõ Levente, a Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ igazgatója részére,

a nyelvjárástan, a szellemi és tárgyi néprajz, a helytörténet és az irodalomtörténet terén végzett több évtizedes
áldozatos gyûjtõ- és tudományos kutatómunkája elismeréseként
dr. Silling István, az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvû Tanítóképzõ Karának tanszékvezetõ egyetemi
tanára részére,

a Magyarország és Szlovákia közötti, a természetvédelmet és a vadgazdálkodást érintõ kapcsolatok ápolása,
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Suba Imrich, a Szlovákiai Vadász Kamara elnöke részére,

több évtizedes lelkiismeretes gyógyító, oktatói tevékenysége, példaértékû életpályája elismeréseként
dr. Szabó Judit sebészorvos, nyugalmazott egyetemi tanár részére,

eredményes tiszteletbeli konzuli munkája, a magyar kultúra új-zélandi megismertetése, valamint a két ország közötti
gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett másfél évtizedes tevékenysége elismeréseként
Szabó Miklós, Magyarország aucklandi tiszteletbeli konzulja részére,
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a chilei magyarság nemzeti tudatának fenntartásában, valamint a magyar kormánnyal, a magyar néppel fenntartott
kapcsolatok ápolásában, a Chilei Magyar Kulturális Egyesület elnökeként szerzett érdemei elismeréseként
dr. Szánthó György, a Chilei Katolikus Egyetem Klinikai Kórházának igazgatóhelyettese részére,

a dél-ausztráliai magyar közösség szolgálata, valamint Magyarország kultúrájának népszerûsítése érdekében végzett
közel két évtizedes fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
Tóth Katalin, a KMT Partners (SA) Pty Ltd. ügyvezetõ igazgatója, Magyarország dél-ausztráliai tiszteletbeli konzulja
részére,

mûvészeti munkásságáért, a felvidéki magyarság szolgálatában végzett értékteremtõ tevékenysége elismeréseként
Tóthpál Gyula fotómûvész, újságíró részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata;

magyarságának több évtizedes megõrzéséért, az oktatás és a sport terén elért eredményeiért, az ifjúság toleranciára és 
a demokratikus értékek védelmére való neveléséért
Wéber Tamás õrnagy, a Svéd Speciális Mûveleti Erõk nyugalmazott tisztje, a Svéd Honi Gárda tagja és szakértõje, a Svéd 
Katonai Fõiskola és Védelmi Akadémia elõadója, karate nagymester részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. március 5.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01186/2013.
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A köztársasági elnök 143/2013. (III. 18.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

anyanyelv-oktatási, retorikai kutatásaiért, szerkesztõi, jegyzetírói és publikációs munkásságáért, több évtizedes
oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Adamik Tamásné dr. Jászó Anna, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára részére,

történelmi érdeklõdéssel és a közösség iránti felelõsségérzettel áthatott több évtizedes próza- és tanulmányírói
munkásságáért
Albert Gábor József Attila-díjas író, bibliográfia-szerkesztõ részére,

a múlt hagyományait megõrzõ, rendkívül széleskörû, példaértékû építészeti, tervezõi, táj- és kertépítõi munkássága,
több évtizedes oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Andor Anikó Ybl Miklós-díjas kert- és tájépítész, a LAND-A Táj- és Környezettervezési Mûterem Kft. vezetõ tervezõje,
a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docense részére,

rendkívül sokrétû, iskolateremtõ tudományos, kutatói és oktatói munkásságáért, szakmai-közéleti, a mindennapi
pszichológiai kultúra fejlesztéséhez hozzájáruló tevékenysége elismeréseként
dr. Bagdy Emõke, a pszichológiatudomány kandidátusa, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Károli Gáspár
Református Egyetem professor emeritusa részére,

több évtizedes kutatómunkája, oktatói munkája, sokoldalú kulturális tevékenysége elismeréseként
dr. Bakay Kornél régész-tanár részére,

több mint fél évszázados, a szerves kémia területén végzett eredményes tudományos és kutatói munkássága,
oktató-vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Baláspiri Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Vegytani
Intézetének címzetes egyetemi tanára részére,

kiemelkedõ, a magyar kulturális életet gazdagító írói és újságírói tevékenysége, életútja elismeréseként
Balogh Elemér író részére,

a vékonyrétegek növekedési jelenségeinek, valamint a szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának kutatása során
elért kiemelkedõ tudományos eredményeiért, iskolateremtõ tevékenységéért
dr. Barna B. Péter fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Természettudományi Kutatóközpontjának professor emeritusa részére,

több évtizedes kiemelkedõ mûvészi és pedagógiai értékteremtõ munkájáért, a zenei nevelésben, a határon túli
magyarságért végzett tevékenysége elismeréseként
Berkesi Sándor Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Debreceni Református Kollégium
fõzeneigazgatója, fõiskolai docens részére,

több évtizedes történet- és levéltár-tudományi kutatásaiért, eredményeinek közkinccsé tételéért, oktatói és
intézményvezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Blazovich László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Csongrád Megyei Levéltár nyugalmazott igazgatója,
a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Európai Jogtörténeti Tanszékének egyetemi tanára
részére,

az irodalom- és kultúraelméletek, az amerikai irodalomtörténet, a feminista irodalom- és kultúraelméletek terén
végzett tudományos kutatásaiért, oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Bollobás Enikõ irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara Amerikanisztikai Tanszékének egyetemi tanára részére,
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több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, a jövõ mûszaki értelmiségének nevelése-oktatása érdekében
végzett munkája, egyetemvezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Döbröczöni Ádám, a mûszaki tudomány kandidátusa, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának
professor emeritusa, nyugalmazott dékán részére,

a keleti orvoslás hazai megismertetéséért, példaértékû, önzetlen gyógyító tevékenysége elismeréseként
dr. Eõry Ajándok orvos-természetgyógyász, a biológiai tudomány kandidátusa, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
háziorvosa részére,

a gyermekgyógyászatban, az orvosképzésben végzett négy évtizedes eredményes kutató, gyógyító és oktató-nevelõ
munkássága elismeréseként
dr. Fekete György genetikus, gyermekgyógyász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem
II. sz. Gyermekklinikájának igazgatója, egyetemi tanár részére,

Kelet-Európa és Magyarország középkori történetének kutatásában elért eredményeiért, a határainkon túl is számon
tartott tudományos munkásságáért, a tudományos utánpótlás nevelése érdekében végzett oktatói tevékenysége
elismeréseként
dr. Font Márta történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kara Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi tanára részére,

kimagasló színvonalú szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Fricz Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos
fõmunkatársa részére,

nagysikerû elõadások legmodernebb színpadtechnikai eszközökkel megalkotott emlékezetes díszleteiért és
színpadképeiért, több évtizedes mûvészi munkássága elismeréseként
Götz Béla Jászai Mari-díjas díszlettervezõ, szcenikus részére,

a minõségi magyar fûszerpaprika, különösen a „szegedi fûszerpaprika” termesztése és fenntartása érdekében végzett
tevékenysége, kiemelkedõ termelési, termelésszervezési és vezetõi munkája elismeréseként
Gyapjas Károly, a Gorzsai Mezõgazdasági Zrt. igazgatója részére,

a politikai és a közigazgatási földrajz területén végzett több évtizedes kiemelkedõ kutatói és oktatói, valamint
tudományos-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Hajdú Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és
Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója részére,

több évtizedes példaértékû mûvészetoktatói, kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
Händel Edit Liszt Ferenc-díjas balettmester, a Gyõri Tánc- és Képzõmûvészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és
Kollégium mûvészeti vezetõje részére,

a magyar vadászati hagyományok ápolásáért, múzeumalapító, ismeretterjesztõ tevékenységéért, példaértékû
életútja elismeréseként
Hidvégi Béla üzletember, a Safari Club International vadászati világszervezet tiszteletbeli külügyi igazgatója részére,

a vízgazdálkodás tudományos alapjainak fejlesztéséhez és az eredmények gyakorlatban történõ alkalmazásához való
hozzájárulásáért, a magyar vízgazdálkodás nemzetközi hírnevének öregbítéséért, tudományos, kutatói és oktatói
munkássága elismeréseként
dr. Jolánkai Géza, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, építõmérnök, hidrológus és vízkészlet-gazdálkodási
szakmérnök, a Debreceni Egyetem Mûszaki Karának egyetemi tanára, a VITUKI tudományos tanácsadója részére,

több évtizedes tudományos, kutatói munkássága, a jövõ mûszaki értelmiségének nevelése-oktatása érdekében
végzett munkája, egyetemvezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Kamondi László, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának egyetemi docense, általános
dékánhelyettes részére,
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a magyar irodalom klasszikus mûveinek kutatásában és kiadásában elért eredményeiért, elsõsorban az Arany János
összes mûvei tudományos kiadás szerkesztésének irányításáért
dr. Korompay H. János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Irodalomtudományi Intézetének tudományos fõtanácsadója
részére,

három és fél évtizedes kimagasló közszolgálati tevékenysége, a város fejlõdését elõsegítõ munkája elismeréseként
dr. Korsós Ágnes Jusztina, Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának címzetes fõjegyzõje
részére,

a hormonális és metabolikus betegségek korai diagnosztikájában az idegrendszeri peptidek kísérletes kábítószer és
alkohol-hozzászokásokra vonatkozó hatásának kutatásában elért eredményeiért, szakmai-közéleti, oktatói és
egyetemvezetõi tevékenysége elismeréseként
Kovács L. Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, neuroendokrinológus, a Pécsi Tudományegyetem
rektorhelyettese, egyetemi tanár, a Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézetének intézetvezetõje
részére,

nagy népszerûségnek örvendõ, több évtizedes, sokoldalú televíziós szerkesztõi-mûsorvezetõi, ismeretterjesztõ,
kultúraközvetítõ munkássága és közéleti tevékenysége elismeréseként
Kudlik Júlia nyugalmazott televíziós szerkesztõ részére,

a kisgyermekes családos szentmisék meghonosításáért, a szegények és rászorulók testi-lelki támogatásában végzett
fáradhatatlan, áldozatos munkája elismeréseként
Lambert Zoltán, a Budapest Városmajori Jézus Szíve Plébánia kanonok-plébánosa részére,

eredményes gazdasági és sportdiplomáciai tevékenységéért, a lovassport területén végzett sokoldalú munkájáért,
sporteredményei elismeréseként
Lázár Vilmos kettesfogat-hajtó világbajnok, a Magyar Lovas Szövetség elnöke részére,

a magyar sportolók egészsége érdekében végzett kimagasló színvonalú sportorvosi, gyógyítói munkája
elismeréseként
dr. Lejkó Dezsõ, az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályának fõorvosa részére,

a természetes, hagyományos eljárással készített egyedi, minõségi borok elõállításáért, a hazai borkultúra fejlesztése, az 
egri borvidék itthon és külföldön történõ népszerûsítése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Lõrincz György borász, a St. Andrea Szõlõ-, Bortermelõ és Értékesítõ Kft., St. Andrea Szõlõbirtok és Pincészet
ügyvezetõje, címzetes egyetemi tanár részére,

színészi és rendezõi munkásságáért, színházteremtõ, szakmai-közéleti tevékenységéért, az Örkény Színház
létrehozásáért
Mácsai Pál Jászai Mari-díjas színmûvész, rendezõ, érdemes mûvész, az Örkény István Színház ügyvezetõ igazgatója
részére,

több évtizedes kiemelkedõ sportvezetõi és edzõi tevékenysége elismeréseként
Medvegy Iván mesteredzõ, a Magyar Olimpiai Bizottság fõmunkatársa részére,

a valószínûségszámítás, a matematikai statisztika, a matematikai rendszerelmélet terén végzett tudományos
kutatásaiért, oktatásszervezõi, oktatói és egyetemvezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Michaletzky György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kara Matematikai Intézetének tanszékvezetõ egyetemi tanára részére,

az állam és az egyház közötti kapcsolattartásban végzett munkája elismeréseként
Mohos Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának titkára részére,

a daganatképzõdés molekuláris mechanizmusainak kutatásában elért eredményeiért, a daganatok genetikai
betegségként történõ eredményes tanulmányozásáért, a daganatterápia új alapelveinek kidolgozásáért, valamint
az örökletes daganatok molekuláris kóreredetének feltárásáért
Oláh Edit genetikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja, az Országos Onkológiai Intézet Molekuláris
Genetikai Osztályának vezetõje részére,
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az 1956-os forradalom és szabadságharcban tanúsított magatartása, a diktatúra ellen folytatott küzdelme,
példaértékû életútja elismeréseként
dr. Pákh Tibor jogász, mûszaki fordító részére,

kimagasló elõadómûvészi pályája és mûvészetoktatói tevékenysége elismeréseként
Pászthy Júlia Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem egyetemi docense részére,

az igazságügy szolgálatában végzett négy évtizedes tevékenysége, a fiatal jogászgenerációk nevelése és képzése
érdekében végzett kiemelkedõ munkája, életpályája elismeréseként
dr. Pohl Mariann jogász, nyugalmazott bíró részére,

mûfajgazdag, keresztény szellemiségû irodalmi munkásságáért, példaértékû pályafutása elismeréseként
Pósa Zoltán Csaba József Attila-díjas író, költõ, irodalomtörténész részére,

emlékezetes sportközvetítéseiért, a magyar anyanyelv iránti alázattal végzett újságírói, szerkesztõi tevékenysége,
példaértékû életpályája elismeréseként
Radnóti László újságíró, sportriporter, a Magyar Rádió nyugalmazott vezetõ szerkesztõje részére,

a funkcionálanalízis területén elért nemzetközileg is elismert eredményeiért, a matematikai nevelésben és
tehetséggondozásban játszott kiemelkedõ szerepéért, tudományos iskolateremtõ tevékenységéért
dr. Sebestyén Zoltán matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kara Matematikai Intézetének egyetemi tanára részére,

több évtizedes, építészeti örökségünk megõrzését szolgáló, érdemdús tervezõi munkássága, szakmai-közéleti
tevékenysége elismeréseként
Sipos György építész, a Tér és Forma – Szeged Építéstervezõ Kft. vezetõ tervezõje, ügyvezetõje részére,

több évtizedes sokoldalú irodalmi munkássága, közírói, publicisztikai tevékenysége elismeréseként
dr. Szentmihályi Szabó Péter József Attila-díjas író, költõ, közíró, a Szépirodalmi Könyvkiadó ügyvezetõ igazgatója
részére,

a hazai gazdasági és pénzügyi területen végzett kimagasló színvonalú szakmai és vezetõi tevékenysége
elismeréseként
dr. Szentpétery Kálmán, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,

a társadalmi felzárkóztatás, a hátrányos helyzetû emberek, kirekesztettek érdekében végzett áldozatkész munkája
elismeréseként
dr. Szõke Péter, a Szent Egyed Közösség vezetõje részére,

a részecskék keltette röntgensugárzás, a „PIXE” módszerének fejlesztése és alkalmazása terén végzett, nemzetközileg
is számon tartott kutatásaiért, eredményes vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Szõkefalvi-Nagy Zoltán fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus részére,

a független demokratikus Magyarország megteremtése érdekében végzett tevékenysége, példaértékû életútja
elismeréseként
Tóth Iván, a Politikai Elítéltek Közösségének tagja részére,

kiemelkedõ jelentõségû társadalomkutatói munkásságáért, a szociológiai szakképzésben, a társadalmi rétegzõdés és
a társadalomtudományi adatelemzés oktatásában végzett munkájáért, szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékû
életpályája elismeréseként
dr. Utasi Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
Szociológia Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára részére,

a gazdaság növekedésének elõsegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Vadász György, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Rákóczi Kft. általános alelnöke részére,

méltán népszerû, rendkívül igényes és sokoldalú újságíró-szerkesztõi munkássága, példaértékû életpályája
elismeréseként
Vass István Zoltán újságíró, a Lánchíd Rádió mûsorvezetõ-szerkesztõje részére,
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az elméleti atommagfizika és a rezonancia állapotok terén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos és
kutatói munkásságáért, a szakember-utánpótlás biztosítása érdekében végzett oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Vertse Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának professor
emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének tudományos tanácsadója részére,

sokoldalú, különösen középületeket, valamint köztereket építõ és rekonstruáló építészeti alkotómunkája, oktatói,
szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
Vesmás Péter Ybl Miklós-díjas építész, a Csongrád Megyei Építész Kamara alelnöke, a Tér és Forma – Szeged
Építéstervezõ Kft. vezetõ tervezõje részére,

a cukorbetegség és szövõdményei diagnosztikája, kezelése és gondozása érdekében végzett több évtizedes
tudományos, kutatói munkássága, a diabetológiai képesítés hazai rendszerének kialakítása és elismertetése
érdekében végzett iskolateremtõ tevékenysége elismeréseként
dr. Winkler Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Fõvárosi Szent János Kórház II. sz. Belgyógyászati
Osztályának osztályvezetõ fõorvosa részére a

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;

beosztásában hosszú idõn keresztül végzett színvonalas munkája elismeréseként
Baranyi Tibor, az Információs Hivatal igazgatója részére,

a valós magyar történelmi múlt feltárásában, a nemzet megmaradásának érdekében végzett példaértékû
tevékenysége elismeréseként
Koós Ottó alezredes, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének tagja részére a

MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
katonai tagozata;

a katakombacserkészet és a föld alá kényszerült egyházi közösségek koordinálásáért, a rendszerváltást követõ
keresztény könyv- és lapkiadó alapításáért, a katolikus sajtó és a magyar cserkészet gazdagításáért
Arató László közgazdász, könyv- és lapkiadó részére,

a Sarutlan Kármelita Rend keszthelyi tevékenységének újraindításáért, Marton Marcell boldoggá avatási ügyének
elõmozdításáért
Bakos Rafael Attila, a Magyar Sarutlan Kármelita Rendtartomány tartományfõnöke részére,

kiemelkedõ városvezetõi, település- és területfejlesztõi, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Balázs Árpád, Siófok város polgármestere részére,

több évtizedes mûvészi munkásságáért, életmûve elismeréseként
Balogh László Munkácsy Mihály-díjas festõmûvész részére,

a valós magyar történelmi múlt feltárásában, a nemzet megmaradásának érdekében végzett példaértékû
tevékenysége elismeréseként
Balogh László, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének tagja,
Fekete Iván, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének tagja és
Szabó Zsigmond, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének tagja részére,

az igazságügy szolgálatában végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Balogh Margit, a Fõvárosi Törvényszék nyugalmazott bírája részére,

XIX–XX. századi egyháztörténeti kutatásaiért, tudományos, tudományszervezõi, publikációs és szerkesztõi
tevékenysége elismeréseként
dr. Balogh Margit történész, a történettudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontjának tudományos fõmunkatársa részére,
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a közoktatás tartalmi átszervezésében végzett munkájáért, valamint eredményes oktatói és intézményvezetõi
tevékenysége elismeréseként
Bárdy Péter, a gödöllõi Premontrei Szent Norbert Gimnázium és Egyházzenei Szakközépiskola igazgatója részére,

a magyar templom- és középület-tervezésben elért eredményei, valamint a Kárpát-medencei evangélikus kapcsolatok 
szorosabbá tétele, az egyházkerület újjászervezése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Benczúr László, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Evangélikus Egyházkerületének tiszteletbeli felügyelõje,
a Benczúr & Partner Építész Iroda ügyvezetõje, vezetõ tervezõ részére,

több évtizedes elõadómûvészi, karmesteri és zenepedagógiai munkája elismeréseként
Berkes Kálmán Liszt Ferenc-díjas klarinétmûvész, a Gyõri Filharmonikus Zenekar karmestere részére,

a II. világháború doni harcaiban részt vevõ túlélõk összefogása, az elesett bajtársak emlékének ápolása érdekében
végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Bobory Zoltán költõ, elõadómûvész, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke részére,

mûvészi munkássága, példaértékû életútja elismeréseként
Bodó Sándor festõmûvész részére,

a magyar cigányzenei kultúra megismertetése, terjesztése és elismertetése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Buffo Rigó Sándor prímás, a 100 Tagú Cigányzenekar Egyesület elnöke, mûvészeti vezetõ részére,

a hazai borkultúra fejlesztése, a zalai borvidék itthon és külföldön történõ népszerûsítése érdekében végzett munkája
elismeréseként, a Muravidék öt faluja háziorvosi teendõinek magas színvonalú ellátásáért
dr. Bussay László háziorvos, borász, a Bussay Szõlõ- és Bortermelõ Kft. ügyvezetõje részére,

határainkon túl is számon tartott versenyképességi kutatásaiért, kiemelkedõ oktatói, szakmai-közéleti és publikációs
tevékenysége elismeréseként
dr. Czakó Erzsébet, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának tanszékvezetõ egyetemi docense,
a Vállalatgazdaságtan Intézet igazgatója részére,

nemzetközi fodrászversenyeken elért nagyszerû, egyedülálló eredményeiért, több mint négy évtizedes kiemelkedõ
szakmai és utánpótlás-nevelõ tevékenysége elismeréseként
Cseh Béla István mesterfodrász, a Cseh István Mesterfodrász Szalon üzletvezetõje részére,

az ügyészség szolgálatában eltöltött több mint három évtizedes felelõsségteljes szakmai munkája elismeréseként
dr. Csohány Margit címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, fõvárosi fõügyészségi csoportvezetõ ügyész részére,

a farmakobotanika és a kemotaxonómia, valamint a gyógyszerfejlesztés és -analitika terén végzett kutatásaiért,
iskolateremtõ oktató-nevelõ és tankönyvírói munkájáért, életmûve elismeréseként
dr. Dános Béla gyógyszerész, a biológiai tudomány kandidátusa, a Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kara Biológiai Intézetének nyugalmazott egyetemi docense részére,

a magyarság szülõföldön maradását elõsegítõ segélyakciók megszervezéséért, a határon túl élõ magyarságot
összefogó szervezetek létrehozásáért és mûködtetéséért
dr. Deák László Zoltán mérnök, üzletember, a Müncheni Magyar Egylet 1886 volt elnöke részére,

példamutató, hazafias helytállásáért, és a fiatalok körében az ’56-os forradalom és szabadságharc emlékének
megõrzése érdekében végzett tevékenysége, életpályája elismeréseként
dr. Debreczeni László nyugalmazott orvos, tiszti fõorvos részére,

az ügyészség szolgálatában eltöltött több mint három évtizedes felelõsségteljes szakmai és vezetõi munkája
elismeréseként
Demusné dr. Bakalár Anna címzetes fellebbviteli fõügyészségi ügyész, balassagyarmati járási vezetõ ügyész részére,

a klasszikus zenében és a jazz mûfajában egyaránt kiemelkedõ teljesítményt nyújtó, gazdag mûvészi pályája
elismeréseként
Deseõ Csaba hegedû- és brácsamûvész részére,
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több évtizedes gyógyító munkája, példaértékû szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Fedorcsák Imre Árpád idegsebész, az Országos Idegtudományi Intézet fõorvosa, a Debreceni Egyetem címzetes
egyetemi docense részére,

három évtizedes mûvészetpedagógiai munkássága elismeréseként
Fülöp Zoltánné Dvorszky Erzsébet balettmûvész, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola professor emeritája részére,

a magyar nemzet és a magyar vidék iránt elkötelezett sokoldalú újságírói és szerkesztõi tevékenysége elismeréseként
Gajdics Ottó újságíró, a Lánchíd Rádió ügyvezetõje, fõszerkesztõ részére,

sportpályafutása, valamint a magyar labdarúgás érdekében végzett értékteremtõ munkája elismeréseként
Garami József, az MTK Budapest Zrt. szakmai igazgatója részére,

a politikai üldözöttek érdekképviselete érdekében végzett munkája, életútja elismeréseként
Géczi Dezsõ, a Recski Szövetség Pécsi Tagozata területi elnökhelyettese részére,
Jándi Ferenc, a Recski Szövetség tagja részére,
Kiss Miklós, a Recski Szövetség Hatvani Tagozata területi elnöke részére,
Nyilas Péter István, a Recski Szövetség tagja részére,
Szlávik József, a Recski Szövetség Hatvani Tagozatának tagja részére,

több évtizedes ügyvédi és oktatói munkája, példaértékû szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Gyõrfi Attila ügyvéd, a Debreceni Ügyvédi Kamara elnöke részére,

a független demokratikus Magyarország megteremtése érdekében végzett tevékenysége, példaértékû életútja
elismeréseként
dr. Halmos Béláné, a Politikai Elítéltek Közösségének tagja részére,

a szalézi rend magyarországi mûködésének újraindításáért és a rendtartomány újjáépítéséért végzett munkája
elismeréseként
Havasi József, a Don Bosco Szalézi Társasága nyugalmazott tartományfõnöke részére,

kultúrtörténeti dokumentumok szakszerû õrzéséért, tudományos igényû feldolgozásában végzett kiváló munkájáért,
szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Hegedûs András, az esztergomi Prímási Levéltár igazgatója részére,

a cisztásfibrózis-betegek korszerû kezelése, gondozása, a betegség kezelése szervezeti feltételeinek megteremtése
érdekében végzett elhivatott, példaértékû munkássága elismeréseként
dr. Holics Klára, az Országos Cisztás Fibrózis Egyesület elnöke, a Heim Pál Gyermekkórház – Üllõi úti telephely fõorvosa
részére,

a hazai és a nemzetközi kulturális életben végzett munkája, oktató-nevelõ tevékenysége elismeréseként
dr. Horváth Iván nyugalmazott egyetemi docens részére,

a Debreceni Egyetem Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszékének létrehozásában, a háziorvosi szakirányú
szakképzési rendszer kialakításában és fejlesztésében szerzett elévülhetetlen érdemeiért, gyógyító és oktatói
tevékenysége elismeréseként
dr. Ilyés István, az orvostudomány kandidátusa, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egyészségtudományi Centrum
Népegészségügyi Kara Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszékének egyetemi tanára részére,

a hazai borászat és borkultúra fejlesztése és nemzetközi elismertetése érdekében végzett munkája, tudományos,
publikációs és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Kállay Miklós, a mezõgazdasági tudomány kandidátusa, a Magyar Bor Akadémia elnöke, a Budapesti Corvinus
Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára, a Szõlészeti és Borászati Intézet igazgatója részére,

Szomolya község idegenforgalmának fellendítéséért, a minõségi bortermelés fejlesztéséért végzett tevékenysége
elismeréseként
Kaló Imre borász, a Kaló Imre Pincészet tulajdonosa részére,
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több évtizedes irodalmi munkássága, a magyar irodalom bemutatása és népszerûsítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
dr. Kis Pintér Imre József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, az irodalomtudomány kandidátusa, a Kortárs címû
folyóirat nyugalmazott fõszerkesztõje részére,

a takarékszövetkezetek fejlõdése érdekében végzett sokirányú munkája, eredményes szakmai-közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Kiss Endre, a Szigetvári Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetõje részére,

több évtizedes ügyvédi és jogi ismeretterjesztõi munkája, példaértékû szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss Pál ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara fõtitkára részére,

több mint két évtizedes településfejlesztõ és -vezetõ tevékenysége elismeréseként
Komjáthy Lajosné, Sajóvámos község polgármestere részére,

a kistérség sokszínû kulturális, turisztikai életének továbbfejlesztése, a több mint három évtizede minden évben
megtartott Sárvári Nemzetközi Folklórfesztivál szervezésében szerzett érdemei elismeréseként
Kondora István, Sárvár város polgármestere részére,

a kortárs építészetben új irányokat keresõ és folyamatos változásokhoz alkalmazkodó építészeti megoldások
kidolgozásáért és megvalósításáért, sokoldalú alkotómunkája elismeréseként
Kovács Árpád, az Újirány Tájépítész Kft. tájépítészmérnöke részére,

közösségszervezõ tevékenysége, a református felsõoktatásért, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolatok
erõsítéséért végzett munkája elismeréseként
dr. Kovács Barnabás, a Károli Gáspár Református Egyetem stratégiai igazgatója részére,

balettszerepek emlékezetes megformálásáért, kimagasló mûvészi munkája elismeréseként
Kövessy Angéla Harangozó Gyula-díjas balettmûvész, a Magyar Állami Operaház balettmestere részére,

a XVI–XVII. századi magyarországi irodalom- és mûvelõdéstörténeti kutatásaiért, a Magyar mûvelõdéstörténeti lexikon 
szerkesztéséért és kiadásáért, sokirányú irodalmi munkássága elismeréseként
dr. Kõszeghy Péter irodalom- és mûvelõdéstörténész, a Balassi Kiadó igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia
Irodalomtudományi Intézetének tudományos munkatársa részére,

az ipari logisztikai rendszerek kutatásáért, a magyarországi logisztika tudományág kialakításához való tevõleges
hozzájárulásáért, oktatói és vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Kulcsár Béla, a mûszaki tudomány kandidátusa, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi
tanára részére,

a magyar minõségi szakkönyvkiadásban maradandó értéket létrehozó, fél évszázados, sokirányú tevékenysége
elismeréseként
dr. Lelkes Lajos, a Mezõgazda Kiadó igazgatója részére,

alkalmazott nyelvészeti tudományos kutatómunkája, több évtizedes oktató-nevelõi, vezetõi tevékenysége
elismeréseként
dr. Lengyel Zsolt nyelvész, a Pannon Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára részére,

negyedszázados hagyományhû, értékmentõ és -teremtõ, városfejlesztõ tevékenysége, valamint a Tokaj-hegyaljai
Világörökségi Egyesület elnökeként végzett kimagasló munkája elismeréseként
Májer János, Tokaj város polgármestere részére,

több évtizedes gyógyító munkája, a hazai egészségügy érdekében végzett példaértékû szakmai és közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Mészáros Miklós, ózdi háziorvos és üzemorvos részére,

a modern fizikai eredmények hatékony alkalmazásáért, a vákuumtechnikára épülõ ipari szivárgásmérés módszereinek
kidolgozásáért, az alacsonyhõmérsékleti fizika és a kriotechnika területén elért kutatási eredményeiért, azok gyakorlati 
alkalmazásáért
dr. Mészáros Sándor, a fizikai tudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének
fõosztályvezetõje részére,
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emlékezetes film- és színházi szerepformálásai, mûvészi pályafutása elismeréseként
Monori Lili Jászai Mari-díjas színmûvész részére,

a sclerosis multiplexes betegek életminõségének javításáért végzett több mint két évtizedes áldozatos munkájáért,
valamint a betegekkel foglalkozó civil hálózat fejlesztéséért, továbbá az országosan egyedülálló Nyíregyházi Sclerosis
Multiplex Rehabilitációs Központ létrehozatalában betöltött szerepe elismeréseként
Nadabánné Benyik Éva, a Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány ügyvezetõ titkára részére,

közérthetõ, igényes nyelvezetû riportjaiért, sokoldalú, értékközvetítõ szerkesztõi tevékenysége elismeréseként
Nagy Katalin újságíró, a Hír Televízió Zrt., Lánchíd Rádió szerkesztõ-mûsorvezetõje részére,

sokoldalú, két évtizedes társadalmi és gazdasági szerepvállalásáért, karitatív tevékenysége elismeréseként
Olbrich Ferenc, a Tondach Magyarország Zrt. igazgatósági elnöke részére,

a magyar cigányzenei kultúra megismertetése, terjesztése és elismertetése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Ökrös Oszkár cimbalommûvész, a 100 Tagú Cigányzenekar szólistája részére,

a magyarországi – különösen a Veszprém megyei – turizmus érdekében végzett, mindig új kihívásokat keresõ,
munkahelyteremtõ, áldozatos tevékenysége elismeréseként
Papp Imre, a sümegi vár kapitánya részére,

emlékezetes, a XX. századi mûvészetet felölelõ hazai és nemzetközi kiállítások szervezéséért, Pécs városért végzett
sokoldalú munkájáért, példaértékû életútja elismeréseként
dr. Romváry Ferenc mûvészettörténész, a Janus Pannonius Múzeum nyugalmazott osztályvezetõje részére,

a hazai atomenergia biztonságos felhasználása érdekében végzett példaértékû munkássága, vezetõi tevékenysége
elismeréseként
dr. Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal fõigazgatója részére,

a magyar szellemi és mûvészeti élet alkotóinak személyes megbecsültségéért, ismertségéért végzett több évtizedes
szerkesztõi és irodalmi munkássága elismeréseként
Sághy Ildikó, a Magyar Írók Egyesülete ügyvezetõ elnöke, a Lyukasóra folyóirat fõszerkesztõje részére,

az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegyei Katolikus Iskolai Fõhatóság igazgatójaként az egyházi oktatás
fellendítéséért végzett munkája elismeréseként
Snell György, a budapesti Szent István-bazilika plébánosa részére,

a magyar belsõépítészet, bútor- és formatervezés hagyományainak ápolásáért, szellemének megõrzéséért és
továbbfejlesztéséért, kiemelkedõen fontos kiállítástervezõi és design-történeti munkássága elismeréseként
Somlai Tibor belsõépítész, bútortervezõ, designtörténész, a Somlai Design Stúdió vezetõje részére, 

közel hét évtizedes lelkipásztori szolgálata, fordítói munkássága, kimagasló szintû egyházi és világi tevékenysége,
életpályája elismeréseként
Soós László nyugalmazott református lelkész, országgyûlési szakfõtanácsos részére,

a vasúti jármûvek mozgásával, mozgatásával összefüggõ kutatásaiért, eredményes oktató-nevelõ, vezetõi
tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó András, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Jármûmérnöki Karának
tanszékvezetõ egyetemi docense részére,

áldozatkész gyógyító tevékenysége, a kórház mûködési feltételeinek biztosítása, fejlesztése érdekében végzett
érdemdús vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Géza, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet fõigazgató fõorvosa részére,

több évtizedes gyógyító munkája, a fogorvos-utánpótlás képzése érdekében végzett oktató, kutató, vezetõ és
tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára részére,
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a magyar nemzeti érdekek és polgári értékek mellett következetesen kiálló, sokoldalú publicisztikai és szerkesztõi
tevékenysége elismeréseként
Szeretõ Szabolcs újságíró, a Magyar Nemzet fõszerkesztõ-helyettese részére,

a magyar oktatásügy érdekében végzett több évtizedes fáradhatatlan, sokoldalú munkássága, érdemdús
közszolgálati tevékenysége elismeréseként
Szövényi Zsolt nyugalmazott fõosztályvezetõ részére,

itthon és külföldön egyaránt nagy sikert arató mûvészi munkája elismeréseként
Szvétek László, a Magyar Állami Operaház magánénekese részére,

gazdaságfejlesztõ, munkahelyteremtõ sikeres tevékenysége elismeréseként
Tóth József Péter, Lipót község polgármestere, a Lipóti Pékség tulajdonos-alapítója részére,

új hangvételû szórakoztató mûsorok, karakteres közéleti magazinok elkészítéséért, iskolateremtõ szerkesztõi
tevékenysége elismeréseként
Varga Sándor újságíró, a Kossuth rádió Krónika címû hírmûsorának vezetõ szerkesztõ-mûsorvezetõje részére,

kiemelkedõ táncmûvészeti tevékenysége elismeréseként
Vati Tamás, a Bozsik Yvette Társulat Harangozó Gyula-díjas táncmûvésze részére,

az agrártermékek – különösen a növényi eredetû alapanyagok – feldolgozási technológiája, a tárolástechnológia,
a minõségi gabonatermelés technológiai alapjai kutatásának terén elért eredményeiért, eredményes oktatói,
egyetemvezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Véha Antal, a mezõgazdasági tudomány kandidátusa, a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karának dékánja,
egyetemi tanár részére,

a hazai borászat és borkultúra fejlesztése és nemzetközi elismertetése érdekében végzett eredményes tevékenysége
elismeréseként
Zilai Zoltán, a Magyar Bor Akadémia fõtitkára, a Magyar Szõlõ- és Borkultúra Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója
részére,

több évtizedes oktatói, ismeretterjesztõi tevékenysége, nemzeti kultúránkat megjelenítõ fáradhatatlan munkássága
elismeréseként
Zombori Ottó csillagász, a TIT Uránia Csillagvizsgálójának nyugalmazott igazgatója részére,

a hazai öngyilkosságok társadalmi okainak kutatásában elért – nemzetközileg is számon tartott – eredményeiért,
gyógyító és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Zonda Tamás ideggyógyász, pszichiáter, író részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata;

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint négy évtizedes kiemelkedõ gyógyító munkája és
vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Barna Ildikó Marianna nyugalmazott büntetés-végrehajtási orvos ezredes, a Büntetés-végrehajtás Központi
Kórházának osztályvezetõ fõorvosa részére,

beosztásaiban huzamos idõn át végzett példamutató szolgálati, vezetõi tevékenysége elismeréseként
Dihen Mihály, az Információs Hivatal fõosztályvezetõje részére,
Dobos Imre rendõr alezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság Hajdúböszörményi
Rendõrkapitányságának vezetõje részére,
Németh Lajos rendõr ezredes, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Igazgatóságának
rendészeti igazgatója részére,

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 45. szám 4679



Tóth András József rendõr ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság Gazdasági Igazgatóságának 
igazgatója, fõkapitány-helyettes részére a

MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 12.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01205/2013.

A köztársasági elnök 144/2013. (III. 18.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

kiemelkedõ oktató, nevelõ és intézményvezetõi tevékenysége elismeréseként
Barták Péterné, a veszprémi Báthory István Általános Iskola igazgatója részére,
Endrõdi Gábor, a Budapest I. kerületi Petõfi Sándor Gimnázium igazgatója részére,
Faragóné Bircsák Márta gyógypedagógus, a Budapest III. kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény igazgatója részére,
Homolay Károly, a Budapest XI. kerületi Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója részére,
Horváth Gábor, a Budapest XX. kerületi Kossuth Lajos Gimnázium igazgatója részére,

sokoldalú munkahelyteremtõ és -támogató tevékenysége, eredményes településvezetõi munkája elismeréseként
Bedros János, Kemence község polgármestere részére,

negyedszázados, a köz szolgálatában végzett eredményes munkája elismeréseként
Bencsik Zsolt, Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának igazgatója részére,

a közlekedéstervezés, -szervezés, -kutatás-fejlesztés, valamint a városi közlekedés, közforgalmú közlekedés és
a közlekedéslogisztika területén végzett kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Berényi János, a mûszaki tudomány kandidátusa, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. tudományos
tanácsadója részére,

a közlekedésigazgatásban több mint három évtizeden keresztül végzett szakmai, vezetõi, oktatói, közéleti
munkássága elismeréseként, a közlekedés valamennyi szakterületére kiterjedõ hatósági munka
szervezetrendszerének kialakításában és mûködtetésében vállalt meghatározó szerepéért
Bíró József, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalának elnökhelyettese részére,
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a magyar vadászati kultúrát szolgáló tevékenységéért, vadászati konferenciák, kiállítások szervezéséért, az Országos
Vadásznapok rendezvénysorozat elindításáért
Cseke Sándor, az Európai Vadászújságírók Szövetségének alapító elnöke, a Magyar Vadászlap kiadó-fõszerkesztõje
részére,

közel négy évtizedes, fáradhatatlan településfejlesztõi és -vezetõi tevékenysége, példamutató életpályája
elismeréseként
Fedor Vince, Szirmabesenyõ nagyközség polgármestere részére,

méltán népszerû szerkesztõi és mûsorvezetõi tevékenysége elismeréseként
Gundel Takács Gábor, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap mûsorvezetõ-szerkesztõje részére,

az állam és az egyház közötti kapcsolattartásban végzett munkája és önkéntes karitatív tevékenysége elismeréseként
Hajós Márton, az Esztergom-Budapesti Érsekség ügyintézõje részére,

a betakarítás utáni technológiák kutatása, fejlesztése, a mezõgazdasági szemes- és szálastakarmányok tárolása
területén végzett négy évtizedes munkássága elismeréseként
dr. Herdovics Mihály, a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági Gépesítési Intézet fõigazgató-helyettese részére,

négy évtizedes mûvészi munkásságáért, a cimbalomra írt magyar zenemûvek nemzetközi népszerûsítése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Herencsár Viktória cimbalommûvész, a besztercebányai Mûvészeti Akadémia docense, a Cimbalom Világszövetség
elnöke részére,

lelkészi és pedagógiai munkája, hazánk nemzetközi megbecsülése érdekében végzett példamutató szolgálata
elismeréseként
dr. Janka Ferenc, a Veszprémi Görögkatolikus Egyházközség parókusa részére,

generációkat nevelõ pedagógiai és irodalmi munkája, a sérült gyermekek integrációja érdekében több évtizeden át
végzett tevékenysége, példaértékû életpályája elismeréseként
dr. Karlócai Jánosné, a Karlócai Marianne Magánóvoda nyugalmazott óvodavezetõje részére,

kiemelkedõ zeneszerzõi, karmesteri és mûvészetoktatói tevékenysége, életpályája elismeréseként
Károly Róbert karmester, zeneszerzõ, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola óraadó oktatója részére,

több évtizedes településfejlesztõ és -vezetõ tevékenysége, életpályája elismeréseként
Károlyi Imre, Berhida város nyugalmazott alpolgármestere részére,

a fogvatartottak lelki gondozásában végzett áldozatos és példamutató szolgálata elismeréseként
Kemenes Gábor, a Nagykovácsi Nagyboldogasszony plébánia plébánosa, börtönpasztorátor részére,

a helyi önkormányzatok érdekében végzett több évtizedes magas színvonalú példamutató szakmai munkája
elismeréseként
Keményné Koncz Ildikó, a Raiffeisen Bank Zrt. ügyvezetõ igazgatója részére,

az állategészségügy területén végzett öt évtizedes elméleti és gyakorlati munkája, szakmai, közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Kégl Tamás állatorvos, egyetemi docens részére,

a megye fejlesztését, szakképzésének, oktatásának korszerûsítését szolgáló több évtizedes kiemelkedõ szakmai és
társadalmi tevékenysége elismeréseként
Kiss János, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés nyugalmazott alelnöke részére,

a magyar gyermek- és ifjúságvédelem területén végzett példamutató tevékenysége elismeréseként
Kothencz János, a Szeged-Csanádi Egyházmegye gyermek- és ifjúságvédelmi fõigazgatója részére,

az egészségtudatos életmódra nevelésben, a mellrák elleni küzdelemben és annak kampányában végzett aktív,
sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Körtvélyes Éva újságíró, a Windsor Immobilia Ingatlanforgalmazó Kft. vezetõje részére,
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szerteágazó közéleti tevékenységéért, kiemelkedõ közösségi, kiállításszervezõ munkája elismeréseként
Mendelényi Zoárdné, a Budapesti Történeti Múzeum Budapest Galéria Varga Imre Gyûjteményének gondnoka részére,

a biodinamikus gazdálkodás minél szélesebb körû alkalmazása, népszerûsítése, a bioélelmiszerek termelési és
fogyasztási kultúrájának fejlesztése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
dr. Mezei Ottóné, a Biodinamikus Közhasznú Egyesület tiszteletbeli elnöke, növénytermesztõ mérnök, német fordító
részére,

a közszolgálatban, a városfejlesztési és vízügyi szakterületen eltöltött közel egy évtizedes vezetõi tevékenysége,
a közfoglalkoztatás terén nyújtott teljesítménye elismeréseként
Molnár Béla, az Országos Vízügyi Fõigazgatóság fõigazgatója részére,

a közoktatásban végzett áldozatos munkájáért, a Tápió-vidék természeti és környezeti értékeinek megõrzése
érdekében folytatott közösségi tevékenysége elismeréseként
dr. Molnár István magyar-történelem szakos tanár, a nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatója
részére,

több évtizedes érdemdús közszolgálati tevékenysége, életpályája elismeréseként
Nagy Erzsébet, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott irodavezetõje részére,

mûfordítói munkásságáért, a lovári cigány nyelv gondozásáért, fejlesztéséért, valamint pedagógiai és szépirodalmi
tevékenységéért
Nagy Gusztáv, a Kalyi Jag Nemzetiségi Szakközépiskola nyelvtanára részére,

Szolnokon és a környezõ településeken végzett kimagasló közösségépítõ és karitatív munkája, a helyi civil szervezetek
feladatai ellátásának segítése, támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Nagy Róbertné Böjtös Éva, az Országgyûlés Hivatalának parlamenti titkára részére,

több évtizedes gyógyító munkája, közéleti tevékenysége, életpályája elismeréseként
Nagy Sándorné dr. Bacsinszky Sarolta, a Pétfürdõi Gyermekorvosi Rendelõ gyermekorvosa részére,

több mint öt évtizedes áldozatkész pedagógiai, a környezet- és természetvédelem érdekében végzett sokoldalú
munkája, életpályája elismeréseként
dr. Nádai Magda, környezet- és természetvédelmi szakíró, biológia-rajz szakos tanár, a Balatoni Gyermekközpont
nyugalmazott vezetõtanára részére,

a felnõttképzés, a munkanélküliek számára biztosított képzési formák megszervezése, az oktatást végzõ szervezetek
fejlesztése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Németh Sándor József, a Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. képzésért felelõs vezetõje részére,

elhivatott lelkészi tevékenysége, az ifjúság oktatása-nevelése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Pákozdi István, a Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Fõiskolai Lelkészség egyetemi lelkésze, a Sapientia
Szerzetesi Hittudományi Fõiskola tanszékvezetõ fõiskolai tanára részére,

áldozatos mûvészi és szervezõ munkájáért, a Mûegyetemi Szimfonikus Zenekar hagyományainak megõrzéséért
végzett négy évtizedes tevékenysége elismeréseként
Pechan Rudolf, a MAFILM Audio Kft. nyugalmazott hangmérnöke, a Mûegyetemi Szimfonikus Zenekar koncertmestere
részére,

két évtizedes kiemelkedõ településfejlesztõ és -vezetõ tevékenysége, sokoldalú közéleti munkája elismeréseként
Pethõ András, Pátyod község polgármestere részére,

a magyar nemzeti motívumokat rockzenével ötvözõ zeneszerzõi és dalszövegírói munkássága elismeréseként
Petrás János, a Kárpátia zenekar basszusgitárosa, énekes részére,

a magyar kosárlabdasport sikeressége érdekében végzett kiemelkedõ edzõi és vezetõi tevékenysége elismeréseként
Pór Péter, a magyar férfi-kosárlabdaválogatott edzõje részére,

a valós magyar történelmi múlt feltárásában, a nemzet megmaradásának érdekében végzett példaértékû
tevékenysége elismeréseként
Pregitzer Ernõ, a Szovjetunióban volt magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének tagja részére,
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a vízügyi szolgálatban eltöltött közel negyed évszázados, az árvízvédelemben végzett eredményes irányító-vezetõ
munkája elismeréseként
Rácz Miklós, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság igazgatója, védelemvezetõ részére,

a hazai bányászat területén végzett elkötelezett, áldozatos, magas színvonalú szakmai, illetve vezetõi tevékenysége
elismeréseként
dr. Riedl István György, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitányságának bányakapitánya,
fõosztályvezetõ részére,

több évtizedes sokoldalú mûvészi tevékenysége, a színház mûködése érdekében végzett vezetõi munkája
elismeréseként
Sárdi Mihály, a Budapesti Operettszínház ügyvezetõ igazgatója részére,

több évtizedes településfejlesztõ és -vezetõ tevékenysége elismeréseként
Steinhausz György Dezsõ, Csopak község nyugalmazott alpolgármestere részére,

eredményes munkája, szakmai tevékenysége elismeréseként
Szabó Erika, a Károli Gáspár Református Egyetem könyvtári fõtanácsadója részére,

a kortárs képzõ- és iparmûvészet terén végzett több évtizedes, rendkívül sokoldalú minisztériumi munkája
elismeréseként
dr. Szepes Lászlóné mûvészettörténész, az Emberi Erõforrások Minisztériuma nyugalmazott képzõmûvészeti
fõtanácsosa részére,

az erkölcsi és hitéleti nevelés területén végzett áldozatos munkája elismeréseként
Szerenka Miklós, a Veszprémi Római Katolikus Fõegyházmegye Árpád-házi Szent Margit Plébániájának
kanonok-plébánosa részére,

több mint két évtizedes településfejlesztõ és -vezetõ tevékenysége elismeréseként
Takács István József, Sajósenye község polgármestere részére,

a Jászberény városában közel két évtizeden át végzett példamutató társadalmi tevékenységéért, a vidéki kultúra és
a hagyományok megõrzése, valamint az oktatás területén végzett eredményes munkája elismeréseként
Tamás Zoltán agrármérnök, mérnök-tanár, közoktatás-vezetõ, a jászberényi Klapka György Szakközép- és Szakiskola,
Általános Iskola és Speciális Szakiskola igazgatója részére,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara könyvtári rendszerének kialakításáért és fejlesztéséért,
olvasótermi szolgáltatásának teljes körû megújításáért, valamint önzetlen karitatív tevékenységéért és szervezõi
munkájáért
Tarján Mária, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Könyvtárának vezetõje részére,

az állategészségügy és az élelmiszerhigiénia területén Karcag és Tiszafüred térségében végzett négy évtizedes
szakmai munkája, az állatvédelmet és mezõgazdaságot szolgáló közösségi tevékenysége elismeréseként
dr. Temesváry Tamás nyugalmazott kerületi fõállatorvos részére,

a mozgáskorlátozott és fogyatékkal élõ emberek érdekképviselete terén végzett példamutató tevékenysége
elismeréseként
dr. Thiesz József, a Mozgáskorlátozottak Mosonmagyaróvári Egyesületének elnöke részére,

az Õrségben teljesített missziója keretében a térségben élõk lelki és szellemi életének, életminõségének javítása
érdekében végzett munkája, a szülõföld értékeinek megismerését és megtartását, a helyben maradást szorgalmazó
tevékenysége elismeréseként
Varga Ottó, Õriszentpéter római katolikus plébánosa, az Õrségi Esperesi Kerület esperese részére,

több évtizedes, a település érdekében végzett fejlesztõi és vezetõi tevékenysége, életpályája elismeréseként
Varga Zsuzsanna Margit, Balatonkenese város társadalmi megbízatású alpolgármestere részére,

fáradhatatlan nevelõi, gondozói munkája, vezetõi tevékenysége elismeréseként
dr. Wéber Attila Péterné, a Vackor Óvoda és Mókus Óvoda intézményvezetõje részére,
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környezetünk védelme érdekében végzett munkájáért, különösen a heiligenkreuzi hulladékégetõ megvalósítása,
a Rába-habzás és a Lapincs-sózás elleni küzdelemben való aktív részvételért
Woki Zoltán gépészmérnök, minõségszabályozási szakmérnök, a Pro Natura St. Gotthard Civil Összefogás Egyesület
(PRONAS) volt elnöke részére a

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

beosztásában huzamos idõn át végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként
Alács Tünde rendõr alezredes, az Országos Rendõr-fõkapitányság Központi Gazdasági Ellátó Igazgatósága
Vagyongazdálkodási Szolgálatának igazgatóhelyettese részére,
dr. Berár Iván rendõr ezredes, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság Gazdaságvédelmi Fõosztályának vezetõje részére,
dr. Boros Mária rendõr alezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Igazgatósága
Igazgatásrendészeti Osztályának vezetõje részére,
Gáspár Edit nyugalmazott rendõr alezredes, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjának kiemelt
fõelõadója részére,
Kaposvári Károly rendõr alezredes, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Igazgatósága
Közlekedésrendészeti Osztályának vezetõje részére,
Leskó András rendõr alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Osztályának vezetõje
részére,
Miskolczi István rendõr alezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság
Kelet-magyarországi Fõosztálya Észak-magyarországi Regionális Osztályának vezetõje részére,
Nemszilaj Sándor büntetés-végrehajtási ezredes, az Ipoly Cipõgyár Termelõ és Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatója
részére,
Okolenszki Gábor tûzoltó alezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetõje részére,
Óberling József rendõr ezredes, az Országos Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Fõigazgatósága Közlekedésrendészeti
Fõosztályának vezetõje részére,
Papp Zoltán tûzoltó alezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének hatósági osztályvezetõje részére a

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;

a talajvédelmi és talajbiológiai területen végzett innovációs, tudományos és oktatási tevékenységéért, két és fél
évtizedes vezetõi munkájáért
dr. Árvay Gyula vegyészmérnök, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága Talajbiológiai Laboratóriumának nyugalmazott laboratóriumvezetõje részére,

eredményes sportteljesítménye, a kosárlabdasport és Szolnok város népszerûsítése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Báder Márton, a Szolnoki Olaj Kosárlabda Klub játékosa részére,

a táncmûvészet elhivatott szolgálatáért, a Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó létrehozásában szerzett érdemeiért
Bajnai Ágnes, a Pécsi Nemzeti Színház – Pécsi Balett titkára részére,

eredményes közszolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Bendli Attila József, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Titkársági Igazgatóságának törvényességi
referense részére,

a gyermek és ifjúsági korosztály mûvészeti neveléséért, magas színvonalú táncpedagógusi munkája elismeréseként
Csáky Mária Magdaléna, a Bakfark Bálint Alapfokú Mûvészeti Oktatói Intézmény táncpedagógusa részére,

több évtizedes lelkiismeretes munkája elismeréseként
Csákó Béla, a Pesti Magyar Színház szcenikusa, mûszaki vezetõje részére,
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a földmûvelésügy területén végzett három évtizedes szakmai munkája elismeréseként
Csorbai Károly kertészmérnök, talajerõ-gazdálkodási szakmérnök, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóságának földügyi szakreferense részére,

a vidéken, különösen a Vasváron és környékén élõk életminõségének javítása érdekében hosszú idõn át végzett
közösségi munkájáért, eredményes gyógyító állatorvosi munkájáért
dr. Dienes Sándor vasvári nyugalmazott állatorvos részére,

a Tápió-vidék területrendezése érdekében végzett közel négy évtizedes munkája, a kárpótlási és szövetkezeti
földarányok kialakításában való segítõ közremûködése elismeréseként
Dorner József földmérõ üzemmérnök, a Dorner Földmérési Bt. ügyvezetõje részére,

szûkebb és tágabb környezetét inspiráló, az emberi élet méltóságáért mindig kiálló, példamutató életútja
elismeréseként
Egyedi Sándorné részére,

az állattenyésztési biotechnika hazai megvalósításért, a szaporodásbiológia szakmai jogi kereteinek kidolgozásáért,
a szakterület uniós integrációjában végzett eredményes tevékenysége elismeréseként
dr. Flink Ferenc, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott fõállatorvosa részére,

több évtizedes eredményes gyógyító és intézményfejlesztõ munkája, példaértékû közösségépítõ és közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Gaál Mihály gyermekgyógyász fõorvos, a Nyírbátori Szakorvosi Rendelõintézet nyugalmazott igazgatója részére,

az állategészségügy területén végzett hat évtizedes kiemelkedõ szakmai munkája, a hazai élelmiszer-biztonság
megteremésében szerzett érdemei elismeréseként
dr. Garaczi Imre nyugalmazott állatorvos részére,

a Recski Szövetség mûködtetése érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként
Géher Ferencné, a Recski Szövetség irodavezetõje részére,

a magyar népzene hiteles tolmácsolásáért és népszerûsítéséért, elõadómûvészi tevékenysége elismeréseként
Gombai Tamás, a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttes népzenésze részére,

a katonai hagyományõrzés területén, a honvédelem érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként
Gyõrffy-Villám András huszár hagyományõrzõ részére,

egyéni látásmódú mûveiért, mûvészi tevékenysége elismeréseként
Gyügyi Ödön grafikus, a MOM Mûvelõdési Központ berendezõ munkatársa részére,

az orosházi térség hagyományainak, ízeinek megõrzése, népszerûsítése érdekében végzett tevékenysége,
a Kárpát-medencei Vidékstratégia kidolgozásában való aktív részvételéért
Horváth József nyugalmazott állattenyésztési ágazatvezetõ, az Orosháza és Térsége Gazdakör elnöke részére,

kimagasló színvonalú szakmai munkájáért, a Társadalomtudományi Karon folyó oktatási és tudományos munka
háttérfeltételeinek biztosításáért
Jávorffy Lázok Sándorné dr., a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kara Dékáni Hivatalának vezetõje
részére,

több mint három évtizedes eredményes közszolgálati tevékenysége elismeréseként
Kállayné Mester Edit, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztályának építésügyi ügyintézõje
részére,

a növénytermesztéssel összefüggõ sokrétû igazgatási feladatok ellátásáért, a családi gazdaságok érdekében végzett
eredményes munkája elismeréseként
Kecskemétiné Pauliscsák Ibolya öntözéses és meliorációs üzemmérnök, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóságának növénytermesztési szakreferense részére,

a különbözõ mûvészi produkciók mûszaki hátterének megteremtéséért, azok sikeres megvalósítása érdekében
végzett négy évtizedes tevékenysége elismeréseként
Kiss István, a Hagyományok Háza – Magyar Állami Népi Együttes mûszaki vezetõje részére,
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az állategészségügy területén végzett négy évtizedes tevékenysége, szakmai pályafutása elismeréseként
dr. Kosztya László nyugalmazott állatorvos részére,

eredményes közszolgálati tevékenysége, a hátrányos helyzetû emberek érdekében végzett munkája elismeréseként
Kovács Attila, Tata város önkormányzati képviselõje részére,

több évtizedes sikeres bábmûvészi munkássága elismeréseként
Kovács Marianna, a Budapest Bábszínház bábszínésze részére,

a mûvészi alkotómunka mûszaki hátterének megteremtéséért, az elõadások sikeréhez való hozzájárulásáért
Kövesy Károly Tibor, a Radnóti Miklós Színház mûszaki vezetõje részére,

a talajvédelem, különösen a fenntartható mezõgazdaság megvalósítása és a termõföld védelme érdekében végzett
három és fél évtizedes szakmai munkája, vezetõi tevékenysége elismeréseként
Kunos Lajos vegyészmérnök, talajtani szakmérnök, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága Szolnoki Talajvédelmi Laboratóriumának nyugalmazott laboratóriumvezetõje
részére,

az erõsáramú elektrotechnikusok képzésének területén végzett sokirányú munkája elismeréseként
Máthé Béla, a budapesti Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola gyakorlatioktatás-vezetõje részére,

fél évszázados kimagasló színvonalú zenepedagógiai munkája elismeréseként
Nagyné Szabó Mária, a nyíregyházi Muzsika Zeneiskola zongoratanára részére,

a mûvészi alkotómunka mûszaki hátterének megteremtéséért, az elõadások sikeréhez való hozzájárulásáért
Rákosa Tibor, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház mûszaki vezetõje részére,

kiemelkedõ énekmûvészeti, zeneszerzõi tevékenysége elismeréseként
Riederauer Richárd zeneszerzõ, a Honvéd Együttes Férfikarának karnagya részére,

a mintaértékû helyi hálózati együttmûködés meghonosításáért, a vidékfejlesztés érdekében végzett munkája
elismeréseként
Szabados Zsuzsanna közgazdász, az Éltetõ Balaton-felvidékért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoportjának vezetõje
részére,

több évtizedes sikeres mûvészi tevékenysége elismeréseként
Vasvári Pál elõadómûvész részére,

a Tápió-vidék mezõgazdasági életének fellendítéséért, hagyományainak megõrzéséért, a környék közösségi élete, az
erdélyi magyarsággal való kapcsolattartás szervezése érdekében végzett munkája elismeréseként
Vér János, tápiószentmártoni egyéni vállalkozó, mezõgazdasági gépkereskedõ részére,

a gyermekeket az egészséges életmód, a mozgás szeretetére nevelõ munkájáért, eredményes edzõi tevékenysége
elismeréseként
Zémann Erika, az Erzsébeti Spartacus Munkás Testedzõ Kör Ritmikus Gimnasztika Szakosztályának vezetõedzõje
részére a

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

beosztásaiban huzamos idõn át végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként
Bak István rendõr alezredes, a Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi-technikai Osztályának kiemelt bûnügyi
fõtechnikusa részére,
Ringeisen Tamás rendõr alezredes, a Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Rendészeti Igazgatósága Közrendvédelmi
és Határrendészeti Osztálya Akció Alosztályának vezetõje részére,
Szilágyi Omer Muhamed rendõr fõtörzszászlós, a Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság Pécsi Rendõrkapitánysága
Közrendvédelmi Osztályának szolgálatparancsnoka részére,
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Timár Zoltán rendõr fõtörzszászlós, az Országos Rendõr-fõkapitányság Készenléti Rendõrség Rendészeti Igazgatóság
I. Bevetési Fõosztálya VI. Bevetési Osztályának szolgálatvezetõje részére a 

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;

több mint hét évtizedes munkája, példaértékû életútja elismeréseként
Brassai Józsefné optikus, a LIBÁL Optika üzletvezetõje részére,

a színházi elõadások sikeréhez való hozzájárulásáért, eredményes munkája elismeréseként
Hunyadi Sándor, a Vígszínház Nonprofit Kft. – Pesti Színház hangtárának vezetõje részére,

sikeres úszóedzõi tevékenységéért, az utánpótlás nevelésében és a diáksportban végzett eredményes munkájáért
ifj. Szabó László vezetõedzõ részére,

a katonai hagyományõrzés területén, a honvédelem érdekében végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként
Székely Tibor, a Kaláris Hagyományõrzõ Egyesület elnöke részére a

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

beosztásaiban huzamos idõn át végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként
Dani Zoltán tûzoltó fõtörzsõrmester, a Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége XIX. kerületi Hivatásos Tûzoltóparancsnokságának beosztott tûzoltója részére,
György Gyula tûzoltó zászlós, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyõri Katasztrófavédelmi
Kirendeltsége Gyõri Hivatásos Tûzoltóparancsnokságának különgesszer-kezelõje részére,
Petánovics Péter tûzoltó fõtörzsõrmester, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Zalaegerszegi Hivatásos Tûzoltóparancsnokságának beosztott tûzoltója részére a

MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. március 8.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 12.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01204/2013.
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A köztársasági elnök 145/2013. (III. 18.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök elõterjesztésére –

a szülõföld szeretetét sugárzó, a gyimesi csángó táj szépségét megörökítõ mûvészi munkája elismeréseként
Antal Imre festõmûvész részére,

több évtizedes gyógyító munkájáért, az erdélyi orvostársadalom érdekében végzett támogató, továbbképzést segítõ
tevékenysége elismeréseként
dr. Balla Árpád gyermekgyógyász fõorvos részére, 

több évtizedes fáradhatatlan oktató-nevelõ munkája, példaértékû életpályája elismeréseként
Bartha Magdolna nyugalmazott tanár részére,

zenetanári, kultúraszervezõi és oktatói, vezetõi tevékenységéért, az erdélyi örmény–magyar közösség érdekében
végzett munkája elismeréseként
Bodurian János hegedûmûvész, a székelyudvarhelyi dr. Palló Imre Mûvészeti Szakközépiskola igazgatója részére,

a felvidéki magyarság szolgálatáért, a magyar népi kultúra megõrzése és ápolása érdekében végzett értékalkotó
tevékenysége elismeréseként
Èurilla Erzsébet, a szlovákiai Rozmaringsarj Gyermektánccsoport vezetõje, a Csereháti Mûvészeti Egyesület alapító
tagja részére,

egyetemi oktatómunkájáért, Szlovákia magyarlakta településein, a Zoboralja magyar falvaiban hosszú évek óta
folytatott etnoszociológiai kutatásaiért, a nemzeti-etnikai azonosságtudat problémáinak vizsgálatáért és tudományos
igényû feldolgozásáért
dr. Csámpai Ottó, a Nagyszombati Egyetem Orvostudományi Kara Szociális Munkák Tanszékének egyetemi tanára
részére,

az erdélyi magyarságért végzett sokoldalú munkájáért, az elesett, hátrányos helyzetû emberek támogatása érdekében 
végzett fáradhatatlan, áldozatos tevékenysége elismeréseként
Fülöp G. Dénesné Suba Ilona, a marosvásárhelyi Vártemplomi Diakóniai Központ Lazarenum Alapítványának
intézetvezetõje részére,

Új-Dél-Wales Állam és Sydney város magyar közösségének szolgálatában végzett fáradhatatlan tevékenysége
elismeréseként
Ilosvay Gusztáv, a Magyar Rádió Mozaik Sydney szerkesztõ-mûsorvezetõje részére,

a magyarországi és a határon túli magyar iskolák támogatásáért, áldozatkész, karitatív tevékenysége elismeréseként
Jan van der Spek, az Erzsébet Segélyalapítvány alapító tagja részére,

a victoriai magyar közösség érdekében végzett áldozatkész munkája, támogatási tevékenysége elismeréseként
Jandó Gyula, a Gippsland Dairy Product vállalat alapítója részére,

a szlovákiai magyarság, valamint a felvidéki magyar zenei és énekkari kultúra megõrzése érdekében, továbbá
a magyar ének-zenetanárok továbbképzésében végzett fáradhatatlan munkássága elismeréseként
Józsa Mónika karnagy, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem ének-zenetanára részére,

több évtizedes elhivatott oktató-nevelõ munkájáért, valamint példaértékû közösség- és egyházi iskolaszervezõi
munkája elismeréseként
Kristofori Olga, a Munkácsi Szent István Líceum igazgatója részére,

szerteágazó irodalmi munkássága, az egyetemes magyar kultúra gazdagítása, a felvidéki magyar közösség sorsának
jobbra fordításáért történõ következetes kiállása elismeréseként
Kulcsár Ferenc író részére,
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a magyar kultúra oroszországi terjesztéséért, a magyar kultúrát képviselõ elõadóknak és mûvészeknek az alexandrovi
kulturális életben való folyamatos jelenlétét biztosító munkássága elismeréseként
Lev Kivovics Gotgelf, az alekszandrovi Marina és Anastasia Cvetajeva Irodalmi és Mûvészeti Múzeum igazgatója részére,

az amerikai magyarok magyarságtudatának ápolása, a Mindszenty-hagyaték megõrzése és feldolgozása terén végzett 
tevékenysége elismeréseként
Ligeti Angelus, a windsori Páduai Szent Antal magyar plébánia plébánosa részére,

a magyar kultúra ápolása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége, valamint a The Transylvaniacs Együttes
alapításában és mûködtetésében játszott kiemelkedõ szerepe elismeréseként
Mark Richards, a sydney-i Merridon School nyelvtanára, a The Transylvaniacs zenekar vezetõje részére,

az oroszországi magyar hadisírok felkutatásában és gondozásában végzett áldozatos munkája elismeréseként
Motrevics Vlagyimir Pávlovics, a Jekatyerinburgi Egyetem egyetemi tanára részére,

több évtizedes oktatói, mûfordítói, szótárszerkesztõi munkássága elismeréseként, a magyar próza- és drámairodalom
mûveinek bolgár nyelvre történõ átültetéséért
Nikolina Rizova Atanaszova mûfordító részére,

az erdélyi katolikus közösség lelki, szellemi gondozásáért, életpályája elismeréseként
P. Nagy István (Tarziciusz atya), az esztelneki ferences zárdatemplom szerzetese részére,

a queenslandi magyar közösség szolgálatában és összetartása érdekében végzett közel két évtizedes fáradhatatlan
tevékenysége elismeréseként
Sipos Ernõ, a marsdeni Magyar Ház volt elnöke részére,

a magyar történelem és kultúra oroszországi népszerûsítéséért, a magyar–orosz történelmi és kulturális kapcsolatok
kutatásáért, a magyar történelmet és kultúrát kutató, oktató, népszerûsítõ fiatal generációk felneveléséért
dr. Tatyjana Pavlova Guszarova, a Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem egyetemi docense részére,

a felvidéki magyarság megmaradásáért, az anyanyelv megõrzéséért végzett oktató-nevelõi munkája elismeréseként
Tóth Sándor, a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának pedagógusa részére,

a Magyar Unitárius Egyházban folytatott közösségépítõ és közmûvelõdési tevékenységéért, az Unitárius Nõk Országos 
Szövetségének újjászervezése érdekében végzett fáradozásáért
Zsakó Erzsébet egyházi író részére,

a magyar történelem és kultúra oroszországi népszerûsítéséért, a magyar–orosz történeti és kulturális kapcsolatok
kutatásáért, a külhoni magyarság jogainak, érdekeinek oroszországi képviseletéért
dr. Zseliczky Béla, az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének tudományos fõmunkatársa részére a

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;

a kárpátaljai katolikus egyház újjászervezésében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
Bán Zsolt (Jónás atya), Nagyszõlõs és Verbõc házfõnöke és plébánosa részére,

a Nigériában élõ magyar és magyar származású személyek kulturális identitásának megõrzésében, az ott tartózkodó
magyar állampolgárok érdekvédelmében, a kétoldalú kereskedelmi és kulturális kapcsolatok erõsítése érdekében
végzett tevékenysége, valamint példaértékû személyes anyagi áldozatvállalása elismeréseként
Déri Endre Péter, az ITCC Technical Ltd. igazgatója, Magyarország abujai tiszteletbeli konzulja részére,

az argentínai magyar ifjúság oktatásában és nevelésében, valamint Magyarország megismertetése érdekében végzett 
munkája elismeréseként
Gorondi Péterné, a Buenos Aires-i Magyar Iskola Zrínyi Ifjúsági Körének tanára részére,

a brazíliai magyarság identitásának megõrzésében és a magyar nyelv ápolása terén szerzett kiemelkedõ érdemei
elismeréseként
Hársi Charlotte Marianna, az Universidade de São Paulo (USP) Orvostudományi Intézete Mikrobiológiai Osztályának
egyetemi tanára, kutató, témacsoport-vezetõ részére,
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a nyugati diaszpóra magyar közössége érdekében végzett több évtizedes áldozatkész, hûséges és önzetlen
tevékenysége elismeréseként
Hefty Frigyesné ruhatervezõ részére,

az argentínai magyarság identitásának megõrzésében és a magyar nyelv ápolása terén szerzett kiemelkedõ érdemei
elismeréseként
Lajtaváryné Benedek Zsuzsanna, a Buenos Aires-i Egyetem spanyol–magyar fordítói vizsgabiztosa részére,

a Felsõ-Tisza-vidék magyarsága körében folytatott anyanyelvi oktatásért, a szórványmagyarság kulturális és
történelmi hagyományainak megõrzése érdekében végzett tevékenységének elismeréseként
ifj. Sari József, a Viski Kölcsey Ferenc Középiskola pedagógusa részére,

a dél-afrikai magyarság nemzeti, kulturális és nyelvi identitásának megõrzése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Tündér Tamás, a Sunhold Safety Cc. ügyvezetõ igazgatója, tulajdonosa, a Dél-afrikai Magyar Szövetség elnöke részére,

a San Francisco és környéke magyarságának körében több mint másfél évtizede végzett önzetlen szervezõi és
közösséget építõ tevékenysége elismeréseként
Zentai Györgyné közgazdász, a Portola Valley-i Magyar Katolikus Misszió elnöke részére a

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. március 5.

Áder János s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. március 11.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/01185/2013.
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A miniszterelnök 39/2013. (III. 18.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Jordánia Kormánya közötti gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl
szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter, a külügyminiszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztése alapján

1. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és Jordánia
Kormánya közötti gazdasági és mûszaki együttmûködésrõl szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás)
bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

2. felhívom a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;

3. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét
a Megállapodás szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé. 

Orbán Viktor s. k., 
miniszterelnök
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Biró Marcell,
a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 2–4.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként a http://koz lony.magyar orszag.hu
hon lapon ér he tõ el.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igaz ga tó.
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