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IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 116/2021. (III. 15.) KE határozata
a Kossuth- és széchenyi-díj 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 előterjesztésére –

Magyarország számára kivételesen értékes, példaértékű művészi pályafutása során nyújtott, a  színházi szakma 
nagyrabecsülését és a  közönség szeretetét egyaránt elnyerő színpadi szerepformálásai, valamint szépirodalmi 
klasszikusaink filmes adaptációiban nyújtott felejthetetlen, generációk számára meghatározó élményt jelentő 
alakításai elismeréseként
Mécs Károly, a  nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a  Magyar 
Művészeti Akadémia rendes tagja részére

 a Kossuth-nagydíjat,

Magyarország számára kivételesen értékes, több mint négy évtizedes művészi pályafutása, a szakma és a közönség 
körében is méltán sikeres színészi, valamint a magyar színházművészetet sokoldalúan, magas színvonalon szolgáló, 
keresztény szellemiségű művészetpedagógiai és színházvezetői munkája elismeréseként
Cseke Péter Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas színművész, rendező, érdemes művész, a  Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során az  erdélyi magyar színházművészetben 
művészként és tanárként betöltött jelentős szerepe, valamint a  magyar, illetve a  világirodalom legjelentősebb 
drámai szerepeiben nyújtott megrendítő alakításai elismeréseként
Csíky András Jászai Mari-díjas színművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során hazánk egyik korszakalkotó koreográfusaként 
itthon és a  világ legrangosabb színpadain aratott sikerei, valamint a  kortárs magyar táncművészetet egyedülálló 
módon formáló és gazdagító, nemzetközileg is elismert előadóművészi, illetve táncpedagógusi munkája 
elismeréseként
Frenák Pál Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész részére,

Magyarország számára kivételesen értékes, fél évszázados művészi pályafutása során megalkotott, fontos társadalmi 
kérdéseket feszegető, a  nézőket önismeretre, bátor szembenézésre és megalkuvás nélküli számvetésre tanító, 
új vizuális megoldásokat alkalmazó, egyéni hangvételű dokumentum- és játékfilmjei elismeréseként
Gulyás Gyula Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,

Magyarország számára kivételesen értékes, fél évszázados művészi pályafutása során megalkotott, fontos társadalmi 
kérdéseket feszegető, a  nézőket önismeretre és árnyalt gondolkodásra tanító, a  művészeti, történelmi és közéleti 
témákat a kitaszítottak sorsa iránti érzékenységgel bemutató dokumentum- és játékfilmjei elismeréseként
Gulyás János Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során nyújtott, színpadon, mozivásznon és 
tévéképernyőn egyaránt kiemelkedő, felejthetetlen alakításai, valamint karakteres hangjával számos külföldi 
produkció művészi színvonalát emelő szinkronszínészi tevékenysége elismeréseként
Harsányi Gábor kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, író, érdemes művész részére,
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Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a kamaramuzsikát és a kortárs zenét is elhivatottan 
közvetítő, világszerte elismert előadó-művészete, valamint sikeres zeneigazgatói, oktatói és kultúraszervezői 
tevékenysége elismeréseként
Keller András Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, érdemes művész, a  Keller Vonósnégyes alapítója, a  Concerto 
Budapest zeneigazgatója és vezető karmestere részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a népművészet identitásmegőrző szerepe mellett 
a népdaléneklés lélekgyógyító és közösségformáló erejét is elhivatottan hirdető, kiemelkedő előadóművészi, kutatói 
és pedagógiai életműve elismeréseként
dr. Lovász Irén népdalénekes, néprajzkutató, érdemes művész, a  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kara Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének egyetemi docense részére,

Magyarország számára kivételesen értékes, a  magyar építőművészetet egyedi stílusú alkotásaival gazdagító, 
sokoldalú tervezőművészi pályája, valamint a  hazai és egyetemes építészeti kultúra szervezésében, illetve 
az építészek közösséggé formálásában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként
Nagy Bálint Ybl Miklós-díjas építész részére,

Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása során a  magyar rockzenei élet emblematikus alakjaként 
egyedi stílusával generációk ízlését formáló és a  rendszerváltoztatás korának fontos témáit a  zene nyelvén 
megszólaltató, sokoldalú előadó-művészete elismeréseként
Nagy Feró énekes, zeneszerző, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere részére,

Magyarország számára kivételesen értékes, a  klasszikus európai, illetve a  legnemesebb nemzeti hagyományokat 
innovatív látásmóddal ötvöző művészi pályafutása, finoman megmunkált kisplasztikákat, látványos kiállítótermi 
kompozíciókat és monumentális köztéri szobrokat is magába foglaló alkotóművészete elismeréseként
Párkányi Raab Péter Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során nyújtott, a  tragikus és a  komikus figurákat 
egyaránt hitelesen megjelenítő színpadi, illetve filmes alakításai, valamint a  magyar kulturális életet számos 
területen gazdagító, jelentős közösségteremtő tevékenysége elismeréseként
Szarvas József Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a magyar könnyűzenei életben egyedülálló, virtuóz 
gitártechnikájával, valamint a  bluestól a  jazzen át a  latin zenéig számos műfajt magába foglaló, stílusteremtő 
előadó-művészete elismeréseként
Tátrai Tibor „Tibusz” Liszt Ferenc-díjas gitárművész, zeneszerző, érdemes művész, a  Tátrai Band, a  Magyar Atom, 
a Latin Duó, a Boom Boom és a Tátrai Trend zenekarok alapítója és vezetője részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során Makovecz Imre szellemi örökségét méltó 
módon folytató, a  hagyományok megőrzését a  jelenkor igényeivel harmonikusan ötvöző, az  organikus építészet 
mestermunkáinak számító, formagazdag alkotásokat felvonultató, kimagasló színvonalú tervezői életműve 
elismeréseként
Turi Attila Ybl Miklós-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során megalkotott, a  kárpátaljai magyarság 
nemzettudatát erősítő művei, szenvedélyes hangvételű, gazdag képi és formavilágú lírai alkotásai, 
kordokumentumként is szolgáló, egyszerre drámai és humoros, önéletrajzi ihletettségű regényei, valamint sokoldalú 
néprajzi gyűjtői, műfordítói és irodalomszervezői tevékenysége elismeréseként
Vári Fábián László Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, műfordító, néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja részére

 a Kossuth-díjat,
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Magyarország számára kivételesen értékes, példaértékű tudományos pályafutása során a hazai egyházi múzeumok 
és gyűjtemények megújításában vállalt kiemelkedő szerepe, különböző kultúrákon, illetve vallásokon átívelő, 
szakrális tárgyú művészettörténeti könyvei és esszéi, valamint Európa-szerte elismert tudományszervezői és 
kiállításrendezői munkája elismeréseként
dr. Dávid Katalin Széchenyi-díjas művészettörténész, művészeti író, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
részére

 a Széchenyi-nagydíjat,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  Magyar Tudományos Akadémia 
Lendület programjának ösztöndíjas kutatójaként végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a  sejtekben 
található ioncsatornák vizsgálata terén elért eredményei elismeréseként
dr. Csanády László orvos-biológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kara Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének igazgatója, Biokémia Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az  acél- és öszvérszerkezetek 
méretezéselmélete, illetve tervezési metodikájának kidolgozása terén végzett, nemzetközileg is jelentős 
tevékenysége, valamint Budapest Főváros történelmi hídjainak és acélszerkezeteinek felújításában vállalt 
kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Dunai László építőmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karának dékánja, Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  nemzetközi, illetve az  összehasonlító 
gazdaságtan, a  makroökonómia, valamint az  agrár-közgazdaságtan területén végzett kiemelkedő tudományos 
munkája, különösen az  európai integráció makroökonómiai összefüggéseinek vizsgálatában elért eredményei 
elismeréseként
dr. Halmai Péter közgazdász, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara Közgazdaságtan Tanszékének, valamint 
a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Közpénzügyi Tanszékének 
egyetemi tanára részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a gyógyszerkutatás és -gyártás területén 
elért, világszerte kiemelt jelentőségű eredményei, valamint a  koronavírus-világjárvány leküzdéséhez az  első, 
klinikailag is bizonyítottan hatásos ellenszer kidolgozásával hozzájáruló, korszakalkotó munkája elismeréseként
dr. Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus, az  mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója, 
a mainzi BioNTech alelnöke, a Pennsylvaniai Egyetem egyetemi docense részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  bőr és a  mikrobák közti 
kommunikációban központi szerepet játszó mechanizmusok feltárása, illetve a bőrbetegségek kezelésére szolgáló, 
új fényterápiás eljárások kidolgozása terén elért eredményei, valamint a  bőrgyógyászat és a  klinikai immunológia 
oktatásában végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Kemény Lajos Ferenc Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 
a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának 
igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során elért, nemzetközileg is nagyra értékelt 
kardiológiai kutatási eredményei, elhivatott oktatói munkája, valamint kiemelkedően eredményes intézményvezetői 
és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Merkely Béla kardiológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem rektora, az Általános 
Orvostudományi Kar Kardiológiai Tanszékének, valamint Sportorvostan Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója részére,
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Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  növénypatológia és -nemesítés 
területén elért kiemelkedő, nemzetközi szinten is jelentős eredményei, valamint a  búzában, illetve a  kukoricában 
felhalmozódó mikotoxin méreganyag mennyiségének csökkentését célzó védekezési stratégia kidolgozójaként 
végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
dr. Mesterházy Ákos Ferenc agrármérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  szegedi Gabonakutató 
Nonprofit Kft. kutatóprofesszora, a  korábbi Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara 
Növényvédelmi Intézetének volt egyetemi magántanára részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  fehérjekémia és a  szerkezeti biológia 
területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenysége 
elismeréseként
dr. Perczel András okleveles vegyész, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  csontritkulás, illetve az  ízületi 
gyulladások kutatása és gyógyítása terén elért rendkívüli eredményei, valamint a  Nemzeti Osteoporosis Program 
kidolgozásában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként
dr. Poór Gyula Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, 
az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, valamint az Országos Mozgásszervi Intézet főigazgató főorvosa, 
a Semmelweis Egyetem egyetemi tanára részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az  egyetemes és a  magyar 
művészettörténet területén folytatott kiemelkedő színvonalú munkája, mély hivatástudatát megfellebbezhetetlen 
szakmai tudással ötvöző, könyvek, publikációk és ismeretterjesztő előadások sorát felvonultató életműve 
elismeréseként
dr. Prokopp Mária művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritája részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az  evolúciós játékelméletek 
kidolgozásában, illetve társadalmi problémákra történő alkalmazásában, valamint a  komplex rendszerekben 
önszerveződést eredményező kölcsönhatások azonosításában elért, világviszonylatban is kimagasló eredményei 
elismeréseként
dr. Szabó György fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Energiatudományi Kutatóközpontja Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének tudományos tanácsadója 
részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  történettudomány területén végzett 
több évtizedes, kiemelkedő jelentőségű kutatói munkája, különösen hazánk 1919 és 1945 közötti történelmi 
eseményeinek, illetve a korszak politika- és sporttörténetének kutatásában elért eredményei elismeréseként
dr. Szakály Sándor történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár 
főigazgatója, a  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi 
Intézete Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének egyetemi tanára részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az  ókori, illetve középkori magyar 
történelem írott forrásainak kutatása, feltárása és kiadása területén végzett értékőrző munkája, valamint 
a  nemzetközi tudományos együttműködés keretében megvalósuló, A  magyarországi középkori latinság szótára 
című kötet elkészítésében vállalt kimagasló szerepe elismeréseként
dr. Szovák Kornél Fraknói Vilmos-díjas klasszika-filológus, középkorkutató, a  Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történettudományi Intézete 
Medievisztika Tanszékének egyetemi docense részére,
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Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  sejtmembránon keresztül lejátszódó 
jelátviteli folyamatok modern biofizikai módszerekkel történő vizsgálata terén elért kutatási eredményei, valamint 
a biofizikai, illetve sejtbiológiai oktatásban végzett magas szintű munkája, továbbá kiemelkedő tudományszervezői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Szöllősi János vegyész, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a  Debreceni Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Biofizikai és Sejtbiológiai Intézete Biofizikai Tanszékének egyetemi tanára részére

a Széchenyi-díjat

adományozom.

Budapest, 2021. március 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. március 9.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01130-2/2021.

A köztársasági elnök 117/2021. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus és Magyarország közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe, 
valamint a  hazai görög nemzetiség megmaradását és a  görög ortodox identitás megerősítését mindenekelőtt 
az egyházi oktató-nevelő tevékenység kiszélesítésével szolgáló önzetlen munkája elismeréseként
dr. Arsenios Kardamakis, Ausztria metropolitája, Magyarország és Közép-Európa exarchája részére,

minden idők legeredményesebb magyar tornászaként aratott világraszóló sikerei, példaértékű sportolói, edzői és 
tanári pályafutása elismeréseként
Bíróné Keleti Ágnes, a nemzet sportolója, ötszörös olimpiai bajnok tornász, edző, nemzetközi versenybíró részére,

a magyar állam és az  egyház közötti párbeszéd elmélyítésében, illetve a  református egyház elesettekhez és 
kiszolgáltatottakhoz forduló, a  közjó érdekében végzett szolgálatainak kiszélesítésében vállalt szerepe, valamint 
teológiatörténeti jelentőségű tudományos és szaklektori munkája, továbbá a  jövő lelkészeinek felkészítését segítő 
oktatói tevékenysége elismeréseként
Bogárdi Szabó István Széchenyi-díjas teológus, a  Dunamelléki Református Egyházkerület volt püspöke, 
a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke részére,
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több évtizede odaadóan végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a  kisebbségi létbe kényszerült erdélyi magyar 
honfitársaink sorsának jobbra fordításában és közösségi életének megszervezésében vállalt kiemelkedő szerepe 
elismeréseként
Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Sapientia Alapítvány elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje a csillaggal
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. március 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. március 9.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01132-2/2021.

A köztársasági elnök 118/2021. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

az idegek oxidatív károsodásának kutatása területén végzett több évtizedes, nemzetközileg is elismert munkája, 
valamint tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Ádám Veronika Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, biokémikus, a  Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritája részére,

az egyetlen magyar alapítású keresztény egyház főpásztoraként a  teljes magyar unitárius közösséget építő és 
az erdélyi magyarság fennmaradását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke részére,

a bánsági és partiumi történelmi régiókban élő magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint 
identitásuk, illetve kulturális örökségük megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként
Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke részére,

diaszpórában élő magyar nemzettársaink anyanyelvű hitéletének biztosítása, valamint a  keresztény értékek 
továbbadása érdekében végzett több évtizedes, odaadó szolgálata elismeréseként
dr. Cserháti Ferenc, a  külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom–budapesti segédpüspök, 
a Magyar Diaszpóra Tanács Egyházi és Cserkész Szervezetek Regionális Ülésének társelnöke részére,
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a magyar ipar kutatásfejlesztési tevékenységének fellendítésében, különösen a  mérnökképzés színvonalának 
emelésében, valamint a magyar–német gazdasági kapcsolatok előmozdításában és erősítésében vállalt kiemelkedő 
szerepe elismeréseként
Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,

a felvidéki magyar közösségek megmaradását segítő, valamint a  keresztyén értékeket nemzetközi szinten is 
képviselő, kiemelkedő lelkipásztori és egyházvezetői szolgálata elismeréseként
Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emeritus püspöke részére,

a magyar állam és az  evangélikus egyház közötti párbeszéd elmélyítésében, illetve az  egyház oktató-nevelő 
szolgálatának kiszélesítésében vállalt szerepe, valamint a  jövő lelkészeinek felkészítését segítő tevékenysége 
elismeréseként
Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke, a Magyar Bibliatársulat elnöke részére,

a magyar labdarúgósport fejlesztésében, különösen a  Budapest Honvéd FC megmentésében, valamint az  egyik 
legkiemelkedőbb magyar utánpótlásközpont, a  Magyar Futball Akadémia létrehozásában vállalt szerepe 
elismeréseként
George F. Hemingway, a Hemingway Group elnöke, tulajdonosa részére,

az űrtechnológiai kutatások területén folytatott kiemelkedő, a hazai űrkutatás nemzetközi hírnevét erősítő munkája, 
különösen a CubeSat és pikoműholdak fejlesztésében elért világraszóló sikerei elismeréseként
dr. Gschwindt András állami díjas villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szélessávú 
Hírközlés és Villamosságtan Tanszékének címzetes egyetemi docense részére,

a hazai vízgazdálkodás területi szerveinek rendszerváltoztatás utáni átszervezése, valamint a  nemzetközi vízügyi 
kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Hajós Béla építőmérnök, a  Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság volt műszaki igazgatóhelyettese, az  egykori 
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium vízügyekért felelős helyettes államtitkára részére,

a magyar református közösségeket sokoldalúan szolgáló egyházi közéleti, oktatói és publikációs tevékenysége, 
valamint a Kárpát-medencei magyarság hitének és identitásának megerősítésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Huszár Pál, a  Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt világi elnöke, a  Dunántúli Református 
Egyházkerület volt főgondnoka részére,

Magyarország Európai Űrügynökségbe történő integrációjának és pályázati sikereinek előmozdításában, valamint 
az egységes európai űrszektor kialakításában vállalt szerepe elismeréseként
Prof. Dr.-Ing. Jan Wörner, az Európai Űrügynökség volt főigazgatója részére,

a zsidó identitást hitelesen képviselő egyházvezetői szolgálata, valamint a magyarországi zsidó kulturális és közélet 
megújításában betöltött kimagasló szerepe elismeréseként
Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija részére,

a pécsi orvos- és egészségtudományi képzések, illetve a  laboratóriumi medicina fejlesztése, valamint a  helyi 
betegellátás hatékonyságának növelése érdekében végzett kimagasló, példaértékű szakmai tevékenysége 
elismeréseként
dr. Miseta Attila János, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem rektora, az  Általános 
Orvostudományi Kar Laboratóriumi Medicina Intézetének igazgatója, egyetemi tanára részére,

a kárpátaljai magyar közösségek megmaradása és gyarapodása érdekében elhivatottan végzett munkája, valamint 
református diakóniai, egyházszervezői és lelkigondozói szolgálata elismeréseként
Nagy Béla, a  Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának igazgatója, a  Kárpátaljai Református 
Egyházkerület főgondnoka részére,
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az agrár-felsőoktatás területén folytatott több mint négy évtizedes, kimagasló színvonalú kutatói és oktatói 
munkája, valamint a  Debreceni Egyetem hazai és nemzetközi elismertségét erősítő, sikeres intézményvezetői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy János Széchenyi-díjas agrármérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Debreceni Egyetem 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési 
Intézetének egyetemi tanára, az egyetem korábbi rektora részére,

a magyar–szingapúri diplomáciai, illetve gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésében vállalt kiemelkedő 
szerepe elismeréseként
Ng Shin Ein, a Szingapúri Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövete részére,

több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a  papnövendékek szellemi és lelki felkészítését szolgáló nevelői 
tevékenysége elismeréseként
Palánki Ferenc, a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye püspöke részére,

több mint négy évtizedes, kiemelkedő szakmai eredményekben gazdag jogászi, ügyészi és oktatói pályafutása 
elismeréseként
dr. Panyi Béla Attila, a Legfőbb Ügyész Tanácsadó Testületének tagja, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség 
nyugalmazott főügyészhelyettese részére,

Magyarország jó hírnevét a nemzetközi sajtóban erősítő publikációs tevékenysége, valamint a Kárpát-medencében 
kisebbségben élő magyar közösségek történetét hitelesen bemutató írásai elismeréseként
Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Reinhard Michael Olt történész, politológus, publicista, az  Andrássy Gyula Budapesti Német 
Nyelvű Egyetem volt oktatója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt vendégprofesszora részére,

több évtizedes, kiemelkedő kutatói és iskolateremtő oktatói pályafutása, különösen a májgyulladást okozó vírusok 
kutatása területén elért, nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként
dr. Schaff Zsuzsanna Széchenyi- és Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a  Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, a Semmelweis Egyetem professor emeritája, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara 
II. számú Patológiai Intézetének volt igazgatója részére,

a katolikus egyház társadalmi tanítását valóra váltó, a roma kisebbséget önzetlenül felkaroló lelkipásztori szolgálata, 
valamint a magyarországi vallási felekezetek közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke részére,

több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházdiplomáciai szerepe, valamint a katolikus nevelés 
érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Ternyák Csaba metropolita, az Egri Főegyházmegye érseke részére,

a jogtudomány számos területére kiterjedő közel öt évtizedes, hazai és nemzetközi szinten egyaránt nagyra becsült 
kutatói-oktatói munkája, valamint hiánypótló tankönyvek és publikációk sorát magába foglaló, nagy hatású 
tudományos életműve elismeréseként
dr. Visegrády Antal András jogász, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem professor 
emeritusa részére,

a belgyógyászat és a  gasztroenterológia elismert képviselőjeként folytatott kimagasló színvonalú kutatói, 
a szegedi betegellátás fejlesztését szolgáló szakmai, valamint a helyi szakorvosképzésben végzett oktatói munkája 
elismeréseként
dr. Wittmann Tibor György belgyógyász, gasztroenterológus, a  Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa 
részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata;
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a lézer- és magnetoterápia területén elért jelentős kutatási eredményei, valamint a katonai egészségügyben végzett 
kimagasló színvonalú orvosi, oktatói és vezetői munkája elismeréseként
dr. Sandra Sándor nyugállományú orvos ezredes, a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központja Reumatológiai és 
Fizioterápiás Szakrendelésének rendelésvezető főorvosa részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. március 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. március 9.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01133-2/2021.

A köztársasági elnök 119/2021. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a magyar református közösségek szolgálatában folytatott sokoldalú tevékenysége, valamint a  miskolci egyházi 
oktatás területén végzett oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként
dr. Ábrám Tibor, a  Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, a  miskolci Lévay József Református 
Gimnázium és Diákotthon intézményvezetője részére,

a hazai szerves kémiai kutatások, azon belül a  szerves katalízis és a  királis szintézisek területén végzett, 
nemzetközileg is elismert munkája, valamint a tudományos tehetséggondozásban elért eredményei elismeréseként
dr. Bakos József vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa részére,

a Miskolci Egyetem hallgatóinak oktatása, szakmai tudásának fejlesztése, valamint hivatástudatának erősítése 
érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Balaton Károly közgazdász, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi 
Kara Vezetéstudományi Intézetének egyetemi tanára, korábbi intézeti tanszékvezetője részére,

az erdő-, a  természet- és a klímavédelem területén folytatott szakmai tevékenysége, valamint Fejér megye, illetve 
Székesfehérvár város erdőterületeinek növelése érdekében végzett munkája elismeréseként
Balsay Miklós, a  székesfehérvári Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója 
részére,
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az Észtországban élő magyarság identitásának megőrzése és a  magyar–észt kapcsolatok fejlesztése érdekében 
végzett tiszteletbeli konzuli tevékenysége, valamint a  balti államokban működő magyar szervezetekkel folytatott 
sokoldalú együttműködése elismeréseként
dr. Bán István, a  Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Észtországi Képviseleti Irodájának vezetője, Magyarország 
dél-észtországi tiszteletbeli konzulja részére,

a hazai vívósport területén versenyzőként és sportszakemberként elért, világviszonylatban is kimagasló eredményei 
elismeréseként
Bárány Árpád olimpiai és világbajnok párbajtőrvívó, versenybíró, szakedző részére,

a néprajztudomány területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei, lelkiismeretes oktatói és 
eredményes vezetői tevékenysége, valamint példaértékű tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Bartha Elek etnográfus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, 
a Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékének egyetemi tanára részére,

a Szent István Egyetemen folyó gépészmérnöki képzés nemzetközi jó hírnevét erősítő, magas színvonalú kutatói, 
oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként
dr. Beke János, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara 
Folyamatmérnöki Intézetének egyetemi tanára részére,

a nyugat-, észak- és dél-európai magyar közösségek összefogásában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként
Bihari Szabolcs, a Magyar Diaszpóra Tanács nyugat-európai regionális elnöke részére,

Székesfehérvár és térsége kulturális életében alkotóként, illetve irodalomszervezőként vállalt meghatározó szerepe, 
valamint a határon túli magyar kulturális kapcsolatokat építő több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Bobory Zoltán költő, prózaíró, művelődés- és irodalomszervező részére,

a rendszerváltoztatást követően a  hazai inflációs gazdaságpolitika kialakításában, illetve a  piacgazdaságra való 
átállás körülményeinek megteremtésében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint a közgazdaságtudomány területén 
folytatott kutatói-oktatói és szakértői tevékenysége elismeréseként
dr. Cinkotai János közgazdász, nyugalmazott kormány-főtanácsadó, címzetes egyetemi docens, a  Magyar Nemzeti 
Bank Monetáris Tanácsának volt tagja részére,

kiemelkedő tudományos, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint a kárpátaljai többnyelvűség nyelvészeti 
és nyelvpolitikai vonatkozásainak vizsgálata terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Csernicskó István nyelvész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola rektora részére,

a magyar sakksport nemzetközi rangját erősítő és a  sportágat világszerte népszerűsítő, kivételesen eredményes 
sportolói, valamint sikeres edzői pályafutása elismeréseként
Csom István olimpiai bajnok sakkozó, nemzetközi sakknagymester, sakkszakíró, nemzetközi versenybíró részére,

a magyar–lengyel barátság ápolását sokrétűen szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Csúcs László Györgyné, a Csepeli Lengyel Önkormányzat elnöke, az Országos Lengyel Önkormányzat volt elnöke, 
az Országgyűlés első lengyel nemzetiségi szószólója részére,

a magyar komolyzenei életben szóló- és kamarazenészként egyaránt elismert művészi pályafutása, valamint több 
évtizedes, kiemelkedő zenepedagógusi munkája elismeréseként
Falvai Sándor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, érdemes művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem professor 
emeritusa, az egyetem korábbi rektora részére,

a hazai klasszikus zenekultúra nemzetközi hírnevét erősítő, szóló- és kamarazenészként egyaránt elismert 
előadóművészi pályafutása, valamint a rézfúvóshangszer-történet területén folytatott több évtizedes kutatói-oktatói 
munkája elismeréseként
Farkas István Péter Liszt Ferenc-díjas harsonaművész, a  Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, az  egyetem 
Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete Rézfúvós- és ütőhangszerek Tanszékének egyetemi tanára részére,
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az ókori írástörténet és a Kárpát-medence régi írásos emlékeinek kutatása, illetve gyűjteményes kiadása, valamint 
az egyetemes és a magyar történelem görög és latin nyelvű forrásainak magyarra fordítása során végzett munkája 
elismeréseként
Fehér Bence ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyarságkutató Intézet Klasszika-filológiai 
Kutatóközpontjának igazgatója részére,

a hazai és nemzetközi örökség-, illetve műemlékvédelem területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú 
szakmai munkája elismeréseként
dr. Fejérdy Tamás építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök részére,

a logisztikai folyamatok optimalizálásával kapcsolatos, kiemelkedő tudományos kutatásai, valamint széles körű 
oktatói, egyetemi vezetői, illetve szervezőmunkája elismeréseként
dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora, az egyetem AUDI Hungaria Járműmérnöki Kara Logisztikai és 
Szállítmányozási Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a pedagógusképzés iránti elkötelezettsége, valamint elhivatott oktatói és kimagasló színvonalú oktatásirányítói 
tevékenysége elismeréseként
dr. Gloviczki Zoltán, az  Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora, az  Oktatási Hivatal korábbi elnöke, az  Emberi 
Erőforrások Minisztériumának volt helyettes államtitkára részére,

a pedagógusi életpályamodell kidolgozásában, illetve a  magyar pedagógusképzés megújításában vállalt 
kiemelkedő szerepe, valamint az oktatásirányítás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Hoffmann Rózsa, az  Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi államtitkára, volt országgyűlési képviselő 
részére,

a Nemzetközi Bologna Csoport magyarországi képviselőjeként hazánk nemzetközi tudományos kapcsolatainak 
fejlesztésében vállalt kimagasló szerepe, valamint a magyar felsőoktatás külföldi sikereihez a hallgatók és az oktatók 
mobilitásának elősegítésével hozzájáruló munkája elismeréseként
dr. Keszei Ernő vegyész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem professor 
emeritusa részére,

az elméleti magfizika területén folytatott kutatói munkája, valamint a  pécsi egyetemi elméleti fizikai oktatás 
fejlesztésében és a tanárképzésben vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr. Korpa Csaba mérnök-fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Fizikai Intézete Elméleti Fizika Tanszékének egyetemi tanára részére,

a gépgyártás-technológia területén elért, világviszonylatban is elismert kutatási eredményei, több évtizedes 
oktatómunkája, valamint a Miskolci Egyetem nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe 
elismeréseként
dr. Kundrák János József gépészmérnök, a  műszaki tudomány doktora, a  Miskolci Egyetem professor emeritusa 
részére,

a nukleáris kémia területén végzett kiemelkedő kutatói és oktatói munkája, különösen a Mössbauer-spektroszkópiai 
kutatásokban elért eredményei elismeréseként
dr. Kuzmann Ernő, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Kémiai Intézete és a Természettudományi Kutatóközpont nyugalmazott egyetemi tanára 
részére,

az Amerikai Egyesült Államokban élő magyarság összefogása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Lauer Rice Andrea, a Magyar Diaszpóra Tanács regionális elnöke részére,

a diaszpórában élő magyar fiatalok nemzeti és keresztény értékeken alapuló nevelését, illetve identitásának 
megerősítését szolgáló tevékenysége, valamint kontinenseken átívelő közösségépítő munkája elismeréseként
Lendvai-Lintner Imre, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnöke részére,
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a madarak viselkedése és az urbanizáció közötti összefüggések vizsgálata területén elért, nemzetközileg is elismert 
kutatási eredményei, valamint a  természetvédelem szempontjainak érvényesítésére is nagy hangsúlyt fektető 
oktatói-nevelői munkája elismeréseként
dr. Liker András, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi 
Intézete Limnológia Tanszékének egyetemi tanára, kutatócsoport-vezetője részére,

az Egri Főegyházmegye és a  helyi közösségek szolgálata, különösen a  szegények felkarolása iránt elhivatott 
lelkipásztori pályája, valamint keresztény kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként
Mikolai Vince pápai prelátus, címzetes prépost, főszékesegyházi kanonok, a  Miskolc-Diósgyőr Római Katolikus 
Plébánia plébánosa részére,

több évtizedes, kimagasló színvonalú tudományos kutatói és oktatói pályája, valamint a  KRAFT Program 
kidolgozásában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Miszlivetz Ferenc József, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének 
főigazgatója, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának egyetemi tanára részére,

a jordániai keresztény egyházak támogatásában, különösen a  keresztelés szent helyén épülő katolikus templom 
felépítésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
Nadim Muasher, az Arab International Hotel Company felügyelőbizottságának elnöke részére,

nemzetközileg is elismert, kiemelkedő szemészorvosi pályafutása, valamint a  Semmelweis Egyetem 
Egészségtudományi Doktori Iskolájának megalapításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr. Nagy Zoltán Zsolt Batthyány-Strattmann László-díjas szemészorvos, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
a  Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár, az  Egészségtudományi Kar korábbi 
dékánja részére,

a mohácsi csata egykori helyszínén folytatott kutatásai, valamint a  Mohácsi Nemzeti Emlékhely kiállítóterének 
összeállításában, illetve a csatában részt vevő magyar hősök emlékének ápolásában betöltött kiemelkedő szerepe 
elismeréseként
dr. Négyesi Lajos ezredes, hadtörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara 
Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszékének egyetemi docense részére,

több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a  jövő lelkészeinek felkészülését segítő oktatói és kiemelkedő tudományos 
munkája, valamint a  Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet létrehozásában vállalt szerepe 
elismeréseként
dr. Németh Dávid, a  Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Valláspedagógiai és 
Pasztorálpszichológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

az egészségügy területén, elsősorban a  mikrosebészetben elért, nemzetközileg is jelentős tudományos-szakmai 
eredményei, valamint magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként
dr. Nyárády József baleseti sebész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor 
emeritusa részére,

több évtizedes kutatói-oktatói, illetve gyógyítómunkája, különösen a  plasztikai, a  rekonstrukciós sebészeti és 
a laparoszkópos urológia terén elért eredményei elismeréseként
dr. Nyirády Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara 
Urológiai Klinikájának igazgatója, egyetemi tanára részére,

a sugárterápia kutatása területén végzett nemzetközi szintű tudományos munkája, valamint a hazai sugárterápiás 
kezelések minőségének fejlesztését szolgáló szakmai és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Polgár Csaba Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Országos 
Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa részére,

a magyar egészségügy területén végzett több mint öt évtizedes, áldozatos munkája, az  uniós egészségügyi 
kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint a  betegeknek és rászorulóknak nyújtott önzetlen segítsége 
elismeréseként
Pusztainé dr. Podmaniczky Erzsébet orvos, rákkutató, az  Országos Onkológiai Intézet tudományos tanácsadója, 
a Magyar Orvosi Kamara Nemzetközi Bizottságának volt elnöke részére,
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a csehországi magyar közösség érdekében több évtizede odaadóan végzett munkája, valamint a  Nyugat-európai 
Országos Magyar Szervezetek Szövetségében és a Magyar Diaszpóra Tanács Nyugat-európai Szervezetek Regionális 
Ülése keretében végzett tevékenysége elismeréseként
Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke részére,

több évtizedes oktatói munkája, a  teológiai publikációs irodalmat gazdagító, kiemelkedő szerzői, fordítói és 
szaklektori tevékenysége, valamint a  Magyarországi Evangélikus Egyház külföldi és ökumenikus kapcsolatainak 
építésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Reuss András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem professor emeritusa részére,

a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat létrehozásában, illetve a  hátrányos helyzetűek, a  fiatalok és 
a családok felkarolásában vállalt szerepe, valamint a görögkatolikus egyház értékeit a hazai és határon túli magyar 
közösségekben képviselő szolgálata elismeréseként
dr. Seszták István Pál, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke részére,

az Amerikai Magyar Orvosszövetség elnökeként, majd tagjaként a  magyarországi, valamint a  szórványban 
élő településekről származó fiatal orvostanhallgatók támogatásában, továbbá a  magyarországi és az  amerikai 
magyarság közötti kapcsolatok erősítésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Somkúti István György nőgyógyász, a pennsylvaniai Temple University professzora részére,

a filozófia- és vallástörténet, ezen belül a  patrisztika területén végzett kutatói-oktatói munkája, valamint 
a  Kárpát-medencei filozófusképzésben és tehetséggondozásban, illetve a  pécsi filozófiaoktatás megújításában 
betöltött szerepe elismeréseként
dr. Somos Róbert filozófiatörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- 
és Társadalomtudományi Kar Filozófia, Művészetelméleti és Klasszikus Tanulmányok Intézete Filozófia Tanszékének 
egyetemi tanára részére,

a jövő orvosait saját látásmódjával és tapasztalataival oktató egyetemi tanári munkája, a betegekhez magas szakmai 
felkészültséggel forduló orvosi tevékenysége, valamint több évtizedes önkéntes mentős és karitatív szolgálata 
elismeréseként
dr. Sótonyi Péter, a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Érsebészeti és Endovaszkuláris 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika klinikai igazgatóhelyettese 
részére,

a biokoordinációs kémia tudományterületének egyik hazai megalapítójaként végzett, nemzetközi szinten is 
kiemelkedő kutatómunkája, valamint jelentős tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Speier Gábor vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa részére,

a magyar, valamint az  egyetemes állam- és jogtörténet kutatása területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő 
tudományos, illetve oktatói munkája elismeréseként
dr. Stipta István Mihály jogász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Kara Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára részére,

a rendszerváltoztatás idején a  hazai olaj- és gázipar életben tartásában, illetve strukturális átalakításában vállalt 
szerepe, valamint a  MOL nemzetközi szinten is elismert nagyvállalattá fejlesztése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Subai József Ferenc, a Magyar Olaj- és Földgázipari Rt. volt vezérigazgatója részére,

a győri jogászképzés megújításában vállalt kiemelkedő szerepe, valamint több évtizedes oktatói és vezetői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Szalay Gyula jogász, a  Széchenyi István Egyetem professor emeritusa, korábbi dékánja és oktatási 
rektorhelyettese részére,

Észak-Amerikában élő nemzettársaink összefogását, valamint a kontinenseken átívelő magyar–magyar kapcsolatok 
fejlesztését odaadóan szolgáló tevékenysége elismeréseként
Szenthe Anna, a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai regionális elnöke részére,
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a rendszerváltoztatás idején vállalt aktív közéleti szerepe, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetét 
megörökítő, sokoldalú történészi, kutatói, illetve oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Takács Péter volt országgyűlési képviselő, az  egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem nyugalmazott egyetemi 
tanára részére,

a rendszerváltoztatás idején a  hazai olaj- és gázipar életben tartásában, illetve strukturális átalakításában vállalt 
szerepe, valamint a  MOL nemzetközi szinten is elismert nagyvállalattá fejlesztése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
dr. Teleki Pál, a Magyar Olaj- és Földgázipari Rt. volt elnöke részére,

a zöldségtermesztés szakterületén folytatott több évtizedes kutatói és szakmai közéleti tevékenysége, valamint 
a hazai kertészeti oktatásban végzett iskolateremtő munkája elismeréseként
dr. Terbe István kertészmérnök, agrokémikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szent István Egyetem 
professor emeritusa részére,

a magyar rákkutatás nemzetközi elismertéségének erősítésében vállalt szerepe elismeréseként
Prof. Dr. Ulrik Ringborg onkológus, a  stockholmi Karolinska Onkológiai Centrum igazgatója, az  Európai Onkológiai 
Intézetek Szervezetének volt elnöke részére,

az aktuális ipari-gazdasági feladatok megoldásához kapcsolódó kutatásfejlesztési és innovációs tevékenysége, 
valamint mérnökök generációinak oktatása területén végzett színvonalas munkája elismeréseként
Vadászné dr. Bognár Gabriella gépészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és Informatikai Karának tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, a  Gép- és Terméktervezési 
Intézet igazgatója, egyetemi tanára részére,

az új magyar forgalmi bankjegysor tervezőjeként végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Vagyóczky Károly festőművész, Ferenczy Noémi-díjas grafikus, bankjegytervező, a  Magyar Képzőművészek és 
Iparművészek Szövetsége elnökségének tagja részére,

a diaszpórában élő magyar nemzeti közösségek megtartása és erősítése, valamint református hitéletének biztosítása 
érdekében több évtizede odaadóan végzett szolgálata elismeréseként
Vass Zoltán, a Torontói Első Magyar Református Egyház lelkipásztora, a Magyar Diaszpóra Tanács Egyházi és Cserkész 
Szervezetek Regionális Ülésének társelnöke részére,

elhivatott gyógyító-, illetve kórházvezetői munkája, valamint a  Kárpát-medencében élő magyar 
gyermekgyógyászok közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Velkey György János, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója részére,

a biológiai motiváltságú vizuális érzékelőkkel kapcsolatban folytatott, nemzetközi szinten is elismert kutatási 
tevékenysége, valamint az  egyetemi oktatás és a  doktori képzés területén végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként
dr. Zarándy Ákos, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
tudományos tanácsadója, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának 
egyetemi tanára részére,

a svájci magyar közösség nemzeti identitásának megőrzését és összetartozásának erősítését több évtizede 
sokrétűen szolgáló tevékenysége elismeréseként
Zennyessy László, a Svájci Magyarház Alapítvány Országos Szervezet és a Zürichi Magyar Egyesület elnöke részére,

a magyar kézműveshagyományokat a modern divat követelményeivel egyedi módon ötvöző, kiemelkedő tervezői 
pályafutása, valamint világsikerű jelmeztervei elismeréseként
Zoób Kati alkotóművész, divattervező, a Katti Zoób Divatház vezető tervezője részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 polgári tagozata;
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kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Mogyoró Imre nemzetbiztonsági dandártábornok, az Információs Hivatal tanácsadója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. március 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. március 9.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01131-2/2021.

A köztársasági elnök 120/2021. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

kiemelkedő kutatói, oktatói és tehetséggondozó tevékenysége, valamint a  Széchenyi István Egyetem Nemzetközi 
Tanulmányok és Kommunikációs Tanszékének megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Ablonczyné dr. Mihályka Lívia, a  Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara Nemzetközi Tanulmányok és 
Kommunikáció Tanszékének társadalmi kapcsolatokért felelős elnöki megbízottja, egyetemi tanár részére,

a császárkori latin nyelv területi változásainak és nyelvföldrajzi tagolódásának megismerését szolgáló számítógépes 
adatbázis létrehozásában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként
dr. Adamik Béla, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete Latin 
Tanszékének egyetemi docense, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Nyelvtudományi Intézet Nyelvtörténeti és 
Uralisztikai Osztálya Lendület Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoportjának vezetője, tudományos 
tanácsadó részére,

Kodály Zoltán zenei örökségének továbbadását elhivatottan szolgáló, kimagasló egyházzenei pályafutása, valamint 
több évtizedes oktató-nevelő munkája, illetve sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Arany János karnagy, zenetanár, a  Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója, a  Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem docense, a Psalterium Hungaricum Kórus alapítója és vezetője, a Kollégiumi Kórus karnagya 
részére,

több évtizedes tanári pályája, valamint verseket, tanulmányokat, esszéket és regénymozaikokat is magába foglaló 
szépirodalmi életműve elismeréseként
Baán Tibor költő, kritikus, esszéista részére,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	42.	szám 1779

a magyar–szingapúri sportkapcsolatok fejlesztése terén elért kiemelkedő eredményei elismeréseként
Babella Balázs, a szingapúri kajak-kenu válogatott vezetőedzője részére,

a közgazdaságtan területén folytatott három évtizedes oktatói-nevelői munkája, a Szent István Egyetem nemzetközi 
kapcsolatainak fejlesztésében betöltött meghatározó szerepe, valamint kiemelkedő vezetői tevékenysége 
elismeréseként
dr. Bacsi Zsuzsanna, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének egyetemi tanára 
részére,

több évtizedes papi szolgálata során a  Magyarországon élő horvát nemzetiség lelkipásztori ellátása, valamint 
a hitoktatás és a közösségépítés területén végzett munkája elismeréseként
Bacsmai László, a Mohácsi Esperesi Kerület esperese, a Mohácsi Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,

a kortárs határon túli magyar irodalomban kiemelkedő prózaírói és költői pályafutása, valamint műfordítói 
tevékenysége elismeréseként
Bágyoni Szabó István költő, író, műfordító részére,

a hazai katolikus felsőoktatásban, mindenekelőtt a  papnevelésben betöltött kiemelkedő szerepe, valamint 
Balatonkenesén, illetve a  környékbeli településeken végzett több évtizedes, példaértékű lelkipásztori szolgálata 
elismeréseként
dr. Balázs Pál címzetes apát, nyugalmazott plébános, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt rektora részére,

a magyar–német kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló munkája, valamint a  Kárpát-medence német nyelvű 
irodalmának kutatása terén elért eredményei elismeréseként
Balogh F. András, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai Intézete Német 
Nyelvű Irodalmak Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,

a délvidéki magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését szolgáló példaértékű tevékenysége elismeréseként
Bata János író, költő, műfordító, az Aracs című folyóirat főszerkesztője részére,

sokoldalú újságírói és televíziós szerkesztői pályafutása, valamint a  magyar–román kulturális kapcsolatok 
elmélyítését szolgáló kultúrdiplomáciai tevékenysége elismeréseként
Beke Mihály András író, újságíró, műfordító, kultúrdiplomata részére,

a hazai közszolgálati média újságírójaként, szerkesztőjeként és vezetőjeként végzett közel négy évtizedes, 
értékteremtő munkája, valamint kommunikációs szakemberként folytatott sokszínű tevékenysége elismeréseként
Belénessy Csaba újságíró részére,

több évtizedes, kiemelkedő orvosi szolgálata, valamint értékteremtő közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Bercsényi Lajos Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász, onkológus szakorvos, a  salgótarjáni 
Szent Lázár Megyei Kórház nyugalmazott főigazgató főorvosa részére,

a Debreceni Egyetem magas színvonalú gazdaságtudományi képzésének megteremtésében vállalt kimagasló 
szerepe, valamint kiemelkedő kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként
dr. Berde Csaba, a  Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézete 
Vezetéstudományi nem önálló Tanszékének egyetemi tanára részére,

a gyermekkori cukorbetegséggel, illetve az  elhízás gondjaival küzdő gyermekekért végzett több évtizedes, 
áldozatos munkája elismeréseként
dr. Blatniczky László gyermekdiabetológus, az  Észak-Közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő 
főorvosa részére,

a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában végzett magas színvonalú jogászi munkája, az  egyházi szervezetek és 
a  civil szféra jogi kereteinek kialakításában vállalt szerepe, valamint a  hazai média és hírközlés területén végzett 
emberjogi tevékenysége elismeréseként
dr. Bodonovich Jenő ügyvéd, volt média- és hírközlési biztos, az Országos Katolikus Rádió Alapítvány Kuratóriumának 
elnöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi jogi képviselője részére,
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a XX. századi politika-, had- és társadalomtörténet területén folytatott tudományos tevékenysége, különösen 
a  II.  világháborús magyar hadifoglyok, valamint a  málenkij robotra, illetve a  Gulagra hurcoltak történetének 
kutatásában elért eredményei elismeréseként
dr. Bognár Zalán történész, a  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense 
részére,

az ökológiai szemléletű integrált gyümölcstermesztés területén végzett magas színvonalú munkája, valamint 
a magyar pálinka nemzetközi hírnevének erősítésében vállalt szerepe elismeréseként
Boldoczki Pál, az Mb-I. Kertészeti Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére,

magas szakmai színvonalú ügyvédi és oktatói, valamint a  Választottbíróság elnökeként végzett munkája 
elismeréseként
dr. Burai-Kovács János, a  Burai-Kovács, Perlaki, Stanka, Szikla és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje, a  Kereskedelmi 
Választottbíróság elnöke részére,

a magyar–német kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése érdekében végzett 
példaértékű munkája elismeréseként
Claus Bernhold, a  CDU baden-württembergi Szenior Uniójának helyettes tartományi elnöke, az  Európai Szeniorok 
Uniójának alelnöke részére,

a fogyatékkal élő, többszörösen hátrányos helyzetű tanulók életét és integrációját elhivatottan segítő, példaértékű 
fejlesztőpedagógusi, intézményvezetői, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként
Csécsi Barnabás Sándor gyógypedagógus, mestertanár, a  pesterzsébeti Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Szakiskola nyugalmazott címzetes 
főigazgatója részére,

a hazai gázipar területén végzett kiemelkedő kutatói, oktatói és szakértői munkája, valamint több évtizedes kamarai 
tevékenysége elismeréseként
dr. Csete Jenő okleveles gázmérnök, a  Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézete 
Gázmérnöki Intézeti Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense, a  Magyar Mérnöki Kamara 
Gázipari Tagozatának alapító elnöke részére,

az erdélyi magyarság körében végzett lelkipásztori, evangelizációs és közösségszervező munkája elismeréseként
Dávid György, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Plébánia plébánosa részére,

Johann Sebastian Bach életművének feltárását és szerzeményeinek népszerűsítését szolgáló, nemzetközileg is 
elismert művészi pályafutása elismeréseként
Dobozy Borbála Liszt Ferenc-díjas csembalóművész, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a  Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének egyetemi tanára részére,

az erdélyi magyar tudományos és kulturális életben betöltött kimagasló szerepe, a felvilágosodás korának kutatása 
terén elért eredményei, valamint jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként
Egyed Emese irodalomtörténész, egyetemi tanár részére,

az érsebészeti műtétek everziós technikájának magyarországi bevezetése érdekében végzett tevékenysége, 
valamint a szakmai közéletben vállalt aktív szerepe elismeréseként
dr. Entz László érsebész, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Városmajori Szív- és Érgyógyászati 
Klinika Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszékének egyetemi tanára, az  Egészségügyi Szakmai Kollégium 
Érsebészeti és Angiológiai Tagozatának volt vezetője részére,

a talaj-növény rendszer területén elért kutatási eredményei elismeréseként
dr. Fodor László, az Eszterházy Károly Egyetem Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karának dékánja, Agrártudományi 
és Környezetgazdálkodási Intézetének főiskolai tanára részére,

négy évtizedes lelkipásztori szolgálata során a  hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekek, illetve fiatalok 
felkarolása, nevelése és hitoktatása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként
Galsi János római katolikus lelkipásztor, az ajaki Nagyboldogasszony Plébánia lelkésze részére,
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a büntetőjog, a viktimológia, illetve a resztoratív igazságszolgáltatás területén folytatott több évtizedes, kiemelkedő 
kutatói, oktatói és tudományszervezői munkája, valamint eredményes egyetemi vezetői és tudományos közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Görgényi Ilona jogász, a  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Bűnügyi Tudományok Intézetének 
egyetemi tanára, korábbi intézetigazgatója és tanszékvezetője, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 
Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszékének tanára részére,

a Budapesti Gazdasági Egyetemen és jogelőd intézményeiben folytatott kutatói-oktatói tevékenysége, a határon túli 
magyar oktatás fejlesztésében vállalt szerepe, valamint vezetőként elért eredményei elismeréseként
dr. Gubán Miklós, a  Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának főiskolai tanára, volt 
rektorhelyettese részére,

a magyarság történetével kapcsolatos kimagasló színvonalú kutatásai, jelentős oktatói és tudományszervezői 
tevékenysége, valamint a nemzeti, polgári értékrendet közvetítő publikációi elismeréseként
dr. Gulyás László, a  Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karának egyetemi tanára, 
a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója részére,

a magyar szellemi értékek kínai népszerűsítését, illetve a  két nép kulturális kapcsolatainak fejlesztését szolgáló 
tevékenysége elismeréseként
Guo Guoxiong, a Morgan Star Group vállalatcsoport igazgatósági tanácsának elnöke részére,

a rászoruló gyermekek érdekében végzett önzetlen gyógyítómunkája és széles körű karitatív tevékenysége 
elismeréseként
Prof. dr. dr. h.c. Hacki Tamás fül-orr-gégész, foniáter, audiológus, a  Regensburgi Egyetem Fül-orr-gégészeti 
Klinikájának nyugalmazott professzora, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja részére,

az építész szakma társadalmi kapcsolatainak és elfogadottságának erősítése érdekében végzett szakmai közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Hajnóczi Péter okleveles építészmérnök, a Magyar Építész Kamara elnöke, a Pest Megyei Építész Kamara alelnöke 
részére,

a belgiumi, hollandiai és luxemburgi diaszpórában élő magyarság összefogása iránt elkötelezett lelkipásztori, tanítói 
és közösségépítő szolgálata elismeréseként
Havas István Zoltán, a Brüsszeli Magyar Katolikus Közösség lelkipásztora részére,

nemzetközileg is elismert asztrofizikai kutatásai, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége, valamint 
a  Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára készülő magyar középiskolások felkészítésében vállalt 
szerepe elismeréseként
dr. Hegedüs Tibor fizikus, csillagász, a  Szegedi Tudományegyetem Bajai Obszervatóriumának igazgatója, a  Pécsi 
Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Csillagászati Tanszékének vezetője, tiszteletbeli 
egyetemi docense részére,

a magyar gazdaság fejlesztéséhez hozzájáruló vállalatvezetői munkája elismeréseként
dr. Heimo Scheuch, a Wienerberger AG elnök-vezérigazgatója részére,

a magyar–német kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése érdekében végzett 
példaértékű munkája elismeréseként
Helge Benda, a CDU észak-rajna-vesztfáliai Szenior Uniójának tartományi elnöke, a CDU Szenior Uniójának helyettes 
szövetségi elnöke, az Európai Szeniorok Uniójának elnökségi tagja részére,

több mint négy évtizeden át kivételes hivatástudattal végzett, magas színvonalú ügyészi és vezetői munkája 
elismeréseként
dr. Horváth Ferenc, a Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Ügyészség nyugalmazott kerületi vezetőhelyettes ügyésze 
részére,

a hazai pénzügyi szolgáltató ágazat területén végzett több évtizedes, sikeres munkája, valamint a magyar gazdaság 
kutatásfejlesztési vonalának erősítésében vállalt szerepe elismeréseként
Horváth Gergely Domonkos gépészmérnök, mérnök-közgazdász, a Norma Instruments Zrt. vezérigazgatója részére,
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a közlekedésszervezés és az  idegenforgalom területén végzett több évtizedes, példaértékű szakmai és 
érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
Horváth Vilmos, a  Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara turizmusért 
felelős alelnöke részére,

a gyermekek nevelése és hitének erősítése iránt elhivatott, példaértékű hittantanári tevékenysége elismeréseként
Horváth Zoltán István protonotárius kanonok, esperes, az Avilai Nagy Szent Teréz Templom plébánosa, a budapesti 
Szent Margit Gimnázium volt hittantanára részére,

számos nemzeti ügy felkarolását és képviseletét, valamint a  határon túli magyarság életének bemutatását is 
szívügyének tekintő, példaértékű újságírói és televíziós tevékenysége elismeréseként
Huth Gergely, a Pesti TV programigazgatója, a PestiSrácok.hu főszerkesztője részére,

Zala megye egészségügyi ellátása, különösen a Lentiben és vonzáskörzetében élők gyógyítása érdekében végzett 
lelkiismeretes munkája elismeréseként
dr. Huzián Ida tüdőgyógyász, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet volt főorvosa részére,

a sporttudomány, ezen belül a  terheléstan területén végzett kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint 
a  szakmai utánpótlás nevelésében és a  szombathelyi sporttudományi kutatások nemzetközi rangra emelésében 
vállalt szerepe elismeréseként
dr. Ihász Ferenc, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézet 
– Szombathely egyetemi tanára részére,

a Mindszenty József temetésén elhangzott beszéd – a fizikai megtorlást és az egyházi tevékenységtől való eltiltást 
vállaló – bátor terjesztése, keresztény elvei melletti példaértékű kiállása, valamint a  rendszerváltoztatást követően 
a magyar jezsuita rendtartomány tagjaként végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Illés Albert jezsuita szerzetes részére,

a magyar kultúra bulgáriai népszerűsítését szépirodalmi remekműveink bolgár nyelvre fordításával, illetve klasszikus 
szerzőinkről szóló publikációival szolgáló tevékenysége elismeréseként
Ivanka Pavlova költő, műfordító részére,

a globális környezeti problémák megoldására irányuló kutatások területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő 
eredményei, valamint oktatói és kutatásfejlesztési tevékenysége elismeréseként
dr. Janáky Csaba vegyész, a  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézete 
Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékének egyetemi docense részére,

Belváros-Lipótváros lakosságát két évtizede lelkiismeretesen szolgáló tevékenysége, valamint az  időseket segítő 
programok megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként
Jeneiné dr. Rubovszky Csilla Zsuzsanna, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 
társadalmi megbízatású alpolgármestere, volt miniszteri biztos részére,

a magyar–bolgár gazdasági kapcsolatok fejlesztésében, illetve a  magyar kultúra támogatásában vállalt szerepe, 
valamint a Bulgáriában bajba jutott magyar állampolgároknak nyújtott konzuli segítsége elismeréseként
Jordan Petkov Jordanov, Magyarország várnai tiszteletbeli főkonzulja részére,

a magyar színház- és filmművészet, valamint a hazai sportélet fejlesztése érdekében végzett kimagasló, példaértékű 
munkája elismeréseként
Kálomista Gábor Balázs Béla-díjas producer, a Thália Színház ügyvezető igazgatója részére,

a mellkassebészet területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai és vezetői munkája 
elismeréseként
dr. Kecskés László István Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a  szombathelyi Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház Mellkassebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa, címzetes egyetemi docens részére,

kimagasló kutatói-oktatói pályafutása, valamint az  erdélyi magyar felsőoktatási rendszer kialakításában, illetve 
az ottani magyar tudományos élet fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Kelemen András rektori tanácsos, a  Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának volt 
dékánja, egyetemi adjunktus részére,
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a Kárpát-medencei magyar közösségek hitéletének megújítása érdekében elkötelezetten végzett munkája 
elismeréseként
Kelemen János vállalkozásfejlesztő közgazdász, a  Magyar Református Cursillo Titkárságának elnöke, 
az SDG Konferenciaközpont műszaki igazgatója részére,

az erdélyi magyarság megmaradása, valamint kulturális és hitbeli értékeinek megóvása iránt elhivatott, több mint 
három évtizedes lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Király Árpád, a  Temesvári Egyházmegye főesperese, az  arad–ségai Liseux-i Kis Szent Teréz Plébánia plébánosa 
részére,

Mikes Kelemen emlékének ápolását, az  erdélyi magyarság megmaradását, valamint a  székely hagyományok 
megőrzését szolgáló településvezetői munkája elismeréseként
Kis József, Zágon falu volt polgármestere részére,

a hazai mezőgazdasági gépgyártás újraindítása és fellendítése érdekében végzett sikeres munkája elismeréseként
Kiss Tamás, a szolnoki McHale Hungária Mezőgazdasági Gépgyártó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója részére,

közel négy évtizeden át kimagasló színvonalon, az  ügyészi hivatás iránti elkötelezettséggel végzett szakmai és 
vezetői munkája elismeréseként
dr. Klimon Zsuzsanna, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség csoportvezető ügyésze részére,

a mechanikai anyagmodellezés, illetve a  hozzá kapcsolódó numerikus szimulációk területén elért újszerű 
tudományos eredményei, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Kossa Attila, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai 
Tanszékének egyetemi docense, tanszékvezető-helyettese részére,

több évtizedes, kiemelkedő színvonalú műsorvezetői, riporteri és előadóművészi pályafutása, valamint a  magyar 
nyelv ápolása iránti elhivatottsága elismeréseként
Kovács P. József televíziós bemondó, műsorvezető, előadóművész, a  Magyar Versmondók Egyesületének tagja 
részére,

több évtizedes, magas színvonalú gyógyítómunkája, valamint a  gyermek mozgásszervi rehabilitációs ellátás 
területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
dr. Kovácsné dr. Szabó Éva Anna, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina 
Klinika Rehabilitációs Osztályának főorvosa részére,

a hazai agrár-szaktanácsadási struktúra kialakításához és fejlesztéséhez hatékony ismeretátadási módszerek, illetve 
tananyagok kidolgozásával hozzájáruló több évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
dr. Kozári József, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézetének 
egyetemi docense részére,

a talajtermőképesség-javítás és a biogazdálkodás területén elért rendkívüli eredményei elismeréseként
dr. Köhler Mihály Fleischmann Rudolf-díjas mezőgazdász, agronómus részére,

példaértékű kutatói, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége, valamint jelentős tananyagfejlesztő munkája 
elismeréseként
dr. Környei József László, a  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Élettani Intézetének egyetemi 
docense részére,

a numerikus áramlástan és annak alkalmazásai terén végzett tudományos kutatásai, ipari innovációs munkája, 
valamint oktatói és utánpótlás-nevelői tevékenysége elismeréseként
dr. Kristóf Gergely, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Áramlástan 
Tanszékének egyetemi docense részére,

a Gyulafehérvári Érseki Levéltár korszerű nyilvántartó rendszerének kidolgozásában, valamint a  szamosújvári 
katolikus templom felújításában vállalt szerepe elismeréseként
Küsmődi Attila, a szamosújvári Alkantarai Szent Péter Plébánia plébánosa részére,
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a magyar görögkatolikus közösségeket évtizedek óta szolgáló lelkipásztori tevékenysége, valamint szépirodalmi 
témájú ismeretterjesztő írásai elismeréseként
dr. Legeza József, a  Budapest-Újpesti Görögkatolikus Parókia parókusa, a  Görögkatolikus Szemle havilap egyik 
alapítója részére,

Szeged város és környéke lakóinak, illetve a  Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és munkatársainak 
egészségügyi ellátása területén végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként
dr. Lengyel Csaba Attila belgyógyász, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Belgyógyászati 
Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke részére,

az erdélyi magyarság sorskérdéseit megjelenítő regényeket, novellákat, riportokat és elbeszéléseket magába 
foglaló, kiemelkedő prózaírói életműve elismeréseként
Lőrincz György író, a székelyudvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány alapító elnöke részére,

a határon túli magyar kulturális intézmények, különösen az  erdélyi magyar fiatalok oktatásának támogatásában 
vállalt szerepe elismeréseként
Magyary Rozália közgazdász, a Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítő Alapítvány ügyvezető igazgatója részére,

a népvándorláskor Kárpát-medencei és sztyeppei régészeti emlékeinek feltárása, valamint a  magyar őstörténet 
kutatása területén elért jelentős eredményei elismeréseként
Makoldi Miklós Zsombor régész, a Magyarságkutató Intézet Régészeti Kutatóközpontjának igazgatója részére,

közel öt évtizedes lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházközség-szervezői tevékenysége, a  miskolci egyetemi 
hitoktatói képzés elindítása, valamint az Egri Főegyházmegye érdekében végzett odaadó mukája elismeréseként
Mándy Zoltán Pál pápai prelátus, címzetes apát, főszékesegyházi kanonok, a  Horti Római Katolikus Plébánia 
plébánosa részére,

a hazai egészségügyi ellátórendszer fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája, a  Zala megyében élő 
tüdőbetegek gyógyítása iránti elkötelezettsége, valamint az  egészségügyi felsőoktatás területén folytatott 
példaértékű oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Mészáros Lajos Batthyány-Strattmann László-díjas tüdő- és belgyógyász, a  Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Karának emeritus főiskolai tanára részére,

a magyar–szerb kapcsolatok fejlesztésében, különösen a  magyar külgazdasági érdekek dél-szerbiai 
előmozdításában betöltött jelentős szerepe elismeréseként
Miloje Branković, Magyarország niši tiszteletbeli konzulja részére,

több évtizedes papi, az ifjúság nevelésében végzett elkötelezett szolgálata elismeréseként
Molnár Alajos protonotárius, kanonok, pápai káplán, a budapesti Regnum Marianum Plébánia plébánosa részére,

a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán zajló oktatási folyamatok működtetését és fejlesztését szolgáló 
kiemelkedő vezetői, oktatói és oktatásszervezési tevékenysége elismeréseként
dr. Molnárné dr. Barna Katalin, a Pannon Egyetem oktatási rektorhelyettese, a Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodási 
Intézete Számvitel és Controlling Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,

a Brazíliában élő magyarság identitásának megőrzését, illetve közösségi életének fejlesztését több évtizede 
önzetlenül szolgáló tevékenysége, valamint a  Magyar Diaszpóra Tanács Latin-amerikai Regionális Ülésének 
keretében végzett értékes munkája elismeréseként
Montano-Filho Francisco, a Pedra Forte Brasil Construtora e Incorporadora tulajdonosa és igazgatója részére,

a gyepgazdálkodás és a  vidékfejlesztés területén folytatott, nemzetközileg is elismert kutatói-oktatói munkája, 
valamint kiemelkedő vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Géza okleveles agrármérnök, a  Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vidékfejlesztés, Regionális 
Gazdaságtan és Turizmusmenedzsment Intézete Vidékfejlesztési és Regionális Gazdaságtani nem önálló 
Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a magyar zenekultúra jó hírnevét erősítő, több évtizedes művészi pályafutása, több száz, gitárra és lantra írt darabot 
magába foglaló, gazdag zeneszerzői és -gyűjtői életműve elismeréseként
Nagytóthy-Tóth Ábel zeneszerző, gitárművész, az Amerikai Gitár Alapítvány alapítója és egykori igazgatója részére,
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a pszichológia tudományterületét megújító, nagy hatású kutatói munkája, valamint szakterületén végzett 
iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Nguyen Luu Lan Anh pszichológus, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara 
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének igazgatója, egyetemi docens részére,

színvonalas gyógyítómunkája, valamint az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai 
tevékenysége és közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Novák László idegsebész, neurológus, a  Debreceni Egyetem Klinikai Központja Idegsebészeti Klinikájának 
egyetemi docense részére,

a határon túli magyarság körében végzett elkötelezett szolgálata, valamint a  hazai görögkatolikus hívők 
összefogását szolgáló, kiemelkedő közösségépítő munkája elismeréseként
Orosz István görögkatolikus pap, a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója részére,

a hazai analitikai kémiai kutatások, azon belül főként a  kemometria és az  analitikai jelfeldolgozás területén 
végzett tudományos munkája, valamint tudományterülete egyetemi oktatásának fejlesztésében elért eredményei 
elismeréseként
dr. Pap Tamás okleveles vegyészmérnök, a  kémiai tudomány kandidátusa, a  Pannon Egyetem Mérnöki Karának 
nyugalmazott egyetemi docense részére,

kiemelkedő színvonalú művészi pályája elismeréseként
Papp István „Gázsa”, a Honvéd Együttes és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenekarának vezető prímása részére,

két évtizedes lelkipásztori szolgálata, közérthetően megfogalmazott morálteológiai útmutatásai, valamint 
közösségépítő, élet- és családvédő tevékenysége elismeréseként
dr. Papp Miklós, a  Hajdúdorogi Főegyházmegye parókusa, a  Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 
Morálteológiai Tanszékének tanszékvezető főiskolai docense részére,

az újonnan alapított egyházmegye intézményi rendszerének kialakításában és bővítésében vállalt szerepe, több 
mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a  papi hivatást népszerűsítő, nagy hatású hittanári munkája 
elismeréseként
dr. Papp Tibor görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye főhelynöke részére,

a maradandó közösségek létrehozása, valamint az egyházi épületek fejlesztése és igényes felújítása iránt elhivatott, 
több évtizedes lelkipásztori és tanítói szolgálata elismeréseként
Pásztor Bazil Tibor nyugalmazott görögkatolikus esperes-parókus, a  Jeruzsálemi Szent Lázár Katonai és Kórházi 
Lovagrend káplánja részére,

több évtizedes diplomáciai pályafutása során a  magyar–francia, illetve magyar–belga kapcsolatok fejlesztése 
érdekében végzett magas színvonalú munkája, valamint a  franciaországi tiszteletbeli konzuli hálózat kiépítésében 
betöltött szerepe elismeréseként
dr. Précsényi Árpád András korábbi diplomata, konzul részére,

több évtizedes csecsemő- és gyermekgyógyászi pályája, valamint a határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása 
érdekében több évtizede önzetlenül végzett munkája elismeréseként
dr. Püspöki Gabriella Batthyány-Strattmann László-díjas gyermekgyógyász, a  Pikler Intézet nyugalmazott igazgató 
főorvosa részére,

több évtizedes egyház-, illetve közösségépítő munkája, valamint a  kapuvári keresztény szellemiségű oktatás és 
nevelés intézményi kereteinek kialakításában vállalt szerepe elismeréseként
Radó Tamás, a kapuvári Szent Anna Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,

a hazai távközlési szektor fejlesztése, valamint a  mérnöki továbbképzés érdekében végzett kiemelkedő munkája, 
továbbá a Szupergyors Internet Program megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként
Rácz József mérnök, a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozatának elnöke részére,

példaértékű szakmai alázattal végzett, kimagasló színvonalú balettmesteri és koreográfusi munkája elismeréseként
Rujsz Edit Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Nemzeti Balett balettmestere és koreográfusa részére,
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a magyar–lengyel civil kapcsolatok elmélyítését szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként
Ryszard Kapuściński, a Gazeta Polska hetilap és a Gazeta Polska Codziennie napilap újságírója részére,

Tállya község lakóinak gyógyítása, valamint a  térség egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése iránt elhivatott, 
több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Sója Szabolcs Cirill Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, Tállya község háziorvosa részére,

a szegény sorban élők, különösen a  hátrányos helyzetbe került roma családok megsegítése érdekében végzett 
önzetlen lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Somos László, a Kaposvári Egyházmegye általános helynöke, a kaposfői Szent Vendel Plébánia plébánosa részére,

az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Stankovics Éva, a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet főigazgatója részére,

magas színvonalú jogászi és politikai elemzői munkája, valamint magyar és idegen nyelvű publikációi 
elismeréseként
dr. Szánthó Miklós jogász, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet igazgatója részére,

több évtizedes gyermekgyógyászi pályája, valamint a  határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása érdekében 
végzett önkéntes munkája elismeréseként
dr. Szarvas Dalma Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a  Heim Pál Gyermekkórház Sürgősségi Betegellátó 
Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja részére,

több évtizedes szemészorvosi pályája, valamint a határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása érdekében végzett 
önkéntes munkája elismeréseként
dr. Szekeres Márta gyermekszemész szakorvos, a  Budai Gyermekkórház nyugalmazott rendelésvezető főorvosa, 
a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja részére,

több évtizedes szülész-nőgyógyász szakorvosi pályája, valamint a  határon túl élő magyar gyermekek gyógyítása 
érdekében végzett önkéntes munkája elismeréseként
dr. Szepesi János orvos, a  Péterfy Sándor utcai Kórház Szülészeti- és Nőgyógyászati Osztályának nyugalmazott 
főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Egészségügyi Bizottságának vezetője részére,

példaértékű szociológusi és pedagógusi pályafutása, különösen az  1940-es évek végén lezajlott görög politikai 
emigráció kérdéseivel, valamint Trianonnal kapcsolatos kutatásai elismeréseként
Szidiropulosz Archimédesz szociológus, a Trianon Kutatóintézet alapító elnöke, a Trianoni Szemle folyóirat alapító-
főszerkesztője részére,

kimagasló színvonalú, innovatív oktatói-nevelői és tudománynépszerűsítő tevékenysége, valamint a  szervezeti 
kultúra fejlesztése iránt elhivatott vezetői munkája elismeréseként
dr. Szigeti Orsolya, a  Szent István Egyetem Kaposvári Campusa Gazdaságtudományi Karának megbízott dékánja, 
Marketing és Menedzsment Intézetének igazgatója részére,

a temesvári magyar katolikus közösség körében végzett példaértékű szolgálata elismeréseként
Szilvágyi Zsolt püspöki helynök, a Temesvár-Józsefváros Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,

Dél-Dunántúl, különösen Baranya megye és Pécs irodalmi, művelődéstörténeti értékeinek feltárása, illetve 
népszerűsítése iránt elkötelezett kutatói, oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Szirtes Gábor író, kritikus, irodalomtörténész, szerkesztő, a Pro Pannonia Kiadó igazgatója részére,

a magyar identitás megőrzését, valamint kulturális értékeink népszerűsítését szolgáló alkotói, szerkesztői és kiadói 
tevékenysége elismeréseként
dr. Szondi György József Attila-díjas költő, bolgarista, műfordító, szerkesztő részére,

több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a  rendszerváltoztatáskor létrejött televíziós és rádiós vallási 
szerkesztőségek elindításában, illetve működtetésében vállalt szerepe elismeréseként
Sztupkai Mihály, a Magyarországi Metodista Egyház nyugalmazott lelkésze, médiaszerkesztő részére,
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a jogtudomány területén folytatott kutatói és oktatói munkája, valamint magas színvonalú ügyvédi tevékenysége 
elismeréseként
dr. Szuchy Róbert jogász, a  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánhelyettese, 
a Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető-helyettese, habilitált egyetemi docens részére,

az új mechanizmusú gyulladásgátló és fájdalomcsillapító gyógyszerek fejlesztése érdekében végzett, nemzetközileg 
is elismert kutatói munkája, valamint kiemelkedő színvonalú oktatói tevékenysége elismeréseként
Tamasikné dr. Helyes Zsuzsanna klinikai farmakológus, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a  Pécsi 
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára, 
a Szentágothai János Kutatóközpont elnöke részére,

a hátrányos helyzetű településeken működő köznevelési intézmények értékalapú és innovatív fejlesztése érdekében 
végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Thaisz Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítványának ügyvezető igazgatója részére,

a magyar–lengyel civil kapcsolatok elmélyítését szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként
Tomasz Józef Sakiewicz, a Gazeta Polska hetilap és a Gazeta Polska Codziennie napilap főszerkesztője részére,

kiemelkedő kutatói-oktatói munkája, valamint az  egyetem nemzetközi tudományos kapcsolatainak erősítését 
szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Tóth Zoltán, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Növénytermesztési Tudományok Intézete Agronómia 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,

példaértékű szakmai alázattal végzett, több mint három évtizedes orvosi munkája, valamint számos egészségügyi 
intézmény fejlesztését szolgáló vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Urbán László, a Mátrai Gyógyintézet főigazgató főorvosa részére,

több évtizedes lelkészi, áldozatos közösség- és gyülekezetépítő munkája során az  elesettek, a  betegek és 
a  hajléktalanok érdekében végzett önzetlen szolgálata, valamint a  fogyatékkal élő gyermekek nappali ellátását 
segítő intézmény létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként
Vad Zsigmond György esperes, a  Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora 
részére,

a gyógyítás és az orvostudomány iránt elhivatott, négy évtizedes munkája, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
közéletében betöltött szerepe elismeréseként
dr. Varga Eszter Klára, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház főorvosa részére,

a Budaörsön élő német kisebbség hagyományainak ápolása, illetve a település katolikus templomának és szakrális 
emlékeinek megóvása érdekében végzett, a rábízottakat több mint hat évtizede elkötelezetten szolgáló lelkipásztori 
tevékenysége elismeréseként
Varga János kanonok, főesperes, a budaörsi Nepomuki Szent János Plébánia plébánosa részére,

a magyar közigazgatás fejlesztését szolgáló, magas színvonalú szakmai munkája, valamint a  hazai 
mérnöktársadalom érdekképviseletében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Virág Rudolf, a  Magyar Mérnöki Kamara főtitkára, az  Országos Választási Iroda volt vezetője, az  egykori 
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium volt szakállamtitkára, a  korábbi Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium volt helyettes államtitkára részére,

a magyarországi vokális régizene-mozgalom elindításában vállalt szerepe, valamint a  régi magyar versek 
rekonstrukciójára irányuló, a Balassi-féle nótajelzés zenei forrásának felfedezését is magába foglaló kutatómunkája 
elismeréseként
Virágh László zeneszerző, költő, műfordító részére,

a magyar járműipar fejlesztéséhez, valamint Miskolc város gazdasági fellendítéséhez hozzájáruló munkája 
elismeréseként
Wee Hong Jie, a Patec Precision Industry Co. Ltd. vezérigazgató-helyettese részére,
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a teremtett világ matematikai absztrakciók és hit általi megismerésére ösztönző több évtizedes, elhivatott 
pedagógusi munkája, valamint az  Országos Ökumenikus Diákfilmszemle megalapításában vállalt szerepe 
elismeréseként
Wettstein József piarista szerzetes, a Váci Piarista Rendház házfőnöke, a váci és a budapesti Piarista Gimnázium tanára 
részére,

a környezetjog, illetve -politika területén végzett több évtizedes, magas színvonalú kutatói-oktatói munkája, 
valamint a  teremtett világ védelmének fontosságát hirdető, szemléletformáló tudományos pályafutása 
elismeréseként
dr. Zlinszky János szakbiológus, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara Víz- és Környezetpolitikai 
Tanszékének egyetemi docense, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Környezetjogi és 
Versenyjogi Tanszékének egyetemi docense részére,

a magyar mezőgazdaság fejlesztéséhez kiemelkedő mértékben hozzájáruló, több évtizedes szakmai és vezetői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Zsombik László, a  Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézetének 
igazgatója, tudományos főmunkatárs részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata;

a rendőrség állományában végzett közel három évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Czinege László rendőr dandártábornok, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitánya részére,

a Magyar Honvédség elhelyezési szolgálatának állományában végzett közel három évtizedes, kiemelkedő szakmai 
tevékenysége elismeréseként
Cseppentő József ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatalának infrastrukturális főigazgató-
helyettese részére,

több mint három évtizedes pályafutása során a  nemzetközi szövetséges katonai kapcsolatok ápolása érdekében 
végzett kiemelkedő, példamutató szolgálata elismeréseként
Deme Tibor Endre ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvédelmi Államtitkári Titkárságának vezetője részére,

a rendőrség állományában végzett három és fél évtizedes, példamutató szolgálati tevékenysége elismeréseként
Farkas Gábor rendőr dandártábornok, a  Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság megyei 
rendőrfőkapitánya részére,

a Magyar Honvédség altisztképzésének megújításában és az 5 lépcsős Altisztképzési Rendszer kialakításában vállalt 
kiemelkedő szerepe elismeréseként
Frankó Imre ezredes, a  Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájának parancsnokhelyettese, megbízott parancsnoka 
részére,

a katonai felsővezetés támogatása terén végzett több mint három évtizedes szakmai tevékenysége, valamint 
példamutató katonai pályafutása elismeréseként
Garas László vezérőrnagy, a  Magyar Honvédség Parancsnoksága Stratégiai Központjának parancsnoka, a  Magyar 
Honvédség törzsfőnökének műveleti helyettese részére,

a haza védelme és a  nemzet biztonsága érdekében végzett, kiemelkedően eredményes tevékenysége 
elismeréseként
dr. Izsák Péter Pál ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főosztályvezetője részére,

a Magyar Honvédség kiképzési szakterületén, a  Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program Digitális Katona 
munkacsoportjának vezetőjeként végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Lippai Péter dandártábornok, a Magyar Honvédség Kiképzési Csoportfőnökségének csoportfőnöke részére,

a katasztrófavédelem területén végzett több évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Nagy Lajos tűzoltó alezredes, a  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Megyei 
Főfelügyelőség polgári védelmi főfelügyelője részére,
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a büntetés-végrehajtás területén végzett kiemelkedő szakmai és példamutató vezetői munkája elismeréseként
dr. Nemes Nagy Anna büntetés-végrehajtási orvos ezredes, a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Egészségügyi Főosztályának vezetője részére,

a Magyar Honvédség infokommunikációs, illetve információvédelmi rendszereihez és eszközeihez köthető 
szakfeladatok ellátása területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Vasvári Géza ezredes, a  Magyar Honvédség Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi 
Csoportfőnökség Elektronikus Információvédelmi Főnökség főnöke részére,

több mint három évtizedes szakmai, illetve vezetői munkája, valamint a  hazai és a  nemzetközi hadgyakorlatok 
tervezésében, szervezésében és irányításában vállalt szerepe elismeréseként
Vokla János ezredes, a  Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredének 
parancsnoka részére,

több mint négy évtizedes katonai pályafutása során végzett példamutató szolgálati tevékenysége, valamint 
a katonai felsővezetők munkájának támogatásában vállalt szerepe elismeréseként
Zsiros Miklós ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Miniszteri Titkárságának vezetője részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. március 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. március 9.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01137-2/2021.

A köztársasági elnök 121/2021. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

kimagasló színvonalú pedagógusi és tehetséggondozó munkája, illetve intézményvezetői tevékenysége, valamint 
a helyi kulturális életben vállalt szerepe elismeréseként
Antics István pedagógus, a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium igazgatója, közoktatási vezetője részére,

a magyar–horvát kulturális és művelődéstörténeti kapcsolatok széles körű bemutatásához az  „Ars Et Virtus 
Horvátország–Magyarország 800 Év Közös Kulturális Öröksége” című kiállítás megvalósításával hozzájáruló munkája 
elismeréseként
Antonio Picukarić, a zágrábi Klovičevi dvori Galéria igazgatója részére,



1790	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	42.	szám	

a hazai hír- és távközlési rendszer fejlesztése érdekében végzett több évtizedes, színvonalas munkája elismeréseként
Árki Zsolt, az Antenna Hungária Zrt. műszaki igazgatója részére,

Gyergyószék kulturális, irodalmi és közéletében betöltött jelentős szerepe elismeréseként
Bajna György író, költő, újságíró részére,

Nagyhegyes fejlesztése érdekében végzett három évtizedes, kiemelkedő településvezetői munkája elismeréseként
Bajusz Istvánné, Nagyhegyes község polgármestere részére,

a nemzeti emlékezet megőrzését sokoldalúan szolgáló, az egyetemes emberi és keresztény értékeket elkötelezetten 
képviselő alkotóművészete elismeréseként
Bánó Attila író, grafikus részére,

a hátrányos helyzetű gyermekek oktatása és tehetséggondozása érdekében kreatív pedagógiai módszerek 
alkalmazásával végzett munkája elismeréseként
Barta József István, az  edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője részére,

a magyar–német kapcsolatok erősítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
dr. Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézetének igazgatója részére,

a magyar–észt kapcsolatok fejlesztéséhez hozzájáruló több évtizedes áldozatos munkája elismeréseként
dr. Bereczki Urmas történész részére,

a mohácsi csata egykori helyszínének kutatása során végzett fáradhatatlan munkája, valamint jelentős nemzetközi 
régészeti feltárásokban vállalt szerepe elismeréseként
dr. Bertók Gábor régész, a Janus Pannonius Múzeum főmuzeológusa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- 
és Társadalomtudományi Kar Régészettudományi Intézete Roncsolásmentes Régészeti Tanszékének adjunktusa, 
megbízott tanszékvezetője részére,

a közoktatás területén végzett, több évtizedes munkája elismeréseként
Blazovicsné Varga Marianna Zsuzsanna, a Győri Tankerületi Központ nyugalmazott tankerületi igazgatója részére,

több évtizedes könyvtárosi, könyvtárvezetői és oktatói tevékenysége, valamint a  modern sportszociológia 
szemléletének, kutatásmódszereinek, illetve gyakorlatának népszerűsítésében vállalt jelentős szerepe 
elismeréseként
dr. Bodnár Ilona szociológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Könyvtárának vezetője 
részére,

Borsodivánka lakói érdekében végzett eredményes településvezetői és közösségteremtő munkája elismeréseként
Bogdán József, Borsodivánka község polgármestere részére,

a Puskás Aréna megépítése során végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Bognár Csaba, a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. magasépítési főigazgató-helyettese részére,

a Pannon Egyetem oktatásszervezése érdekében végzett kiemelkedő munkája, valamint több évtizedes vezetői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Bognárné Sabjanics Angéla, a Pannon Egyetem Kancellári Kabinetjének ügyvivő szakértője részére,

a premontrei rend magyarországi tanítói missziójának szervezésében, valamint több gimnázium és általános iskola, 
illetve a prépostság működési feltételeinek megteremtésében vállalt szerepe elismeréseként
Boldvai Márton Bertalan, a Csornai Premontrei Prépostság perjele, a Csornai Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa 
részére,

az operairodalom jelentős tenorszerepeiben nyújtott, a  közönség körében is nagy sikernek örvendő alakításai 
elismeréseként
Boncsér Gergely operaénekes részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti bátor, a megtorlás következményeit is elviselő, példaértékű 
kiállása elismeréseként
Bordás Attila, az egykori sepsiszentgyörgyi Bútorgyár Helyi Ipari Vállalat nyugalmazott tervezőtechnikusa részére,
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a vajdasági magyarság sorsát hitelesen megörökítő írásai, valamint a  délvidéki magyar kulturális és közéletben 
vállalt szerepe elismeréseként
Bordás Győző Márai Sándor-díjas író, szerkesztő, a Vajdasági Íróegyesület volt elnöke, a Vajdasági Magyar Nemzeti 
Tanács volt tagja részére,

kiemelkedő előadóművészi és zenepedagógusi munkája, valamint széles körű kulturális szervezőtevékenysége 
elismeréseként
Bordás József Sándor zeneszerző, dobművész, zenepedagógus, a  Rajkó-Talentum Szakgimnázium dobtanszakának 
vezetője részére,

a losonci magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló, több évtizedes pedagógusi, közéleti és 
kultúraszervezői tevékenysége elismeréseként
Böszörményi István tanár, helytörténész, író részére,

Somogy megyében végzett magas színvonalú szakmai, valamint aktív érdekképviseleti tevékenysége 
elismeréseként
Budai Ferenc festő-, mázoló- és tapétázómester, az Ipartestületek Somogy Megyei Szövetségének elnöke részére,

az erdélyi magyar kultúra és nemzeti identitástudat megőrzését szolgáló több évtizedes, példaértékű pedagógusi, 
illetve szépírói pályája elismeréseként
Buksa Éva Mária nyugalmazott magyartanár, író részére,

a paksi szülészeti ellátás fejlesztésében vállalt jelentős szerepe, magas színvonalú szakorvosi munkája, valamint 
fáradhatatlanul végzett család- és nővédelmi missziója elismeréseként
dr. Csók Sándor nyugalmazott szülész-nőgyógyász szakorvos, a paksi Család- és Nővédelmi Tanácsadó volt vezetője 
részére,

a hazai baromfiágazat fejlesztését, valamint a  baromfitermékek népszerűsítését sokrétűen szolgáló munkája 
elismeréseként
dr. Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója részére,

a hátrányos helyzetben élők, különösen a  romák érdekében végzett több évtizedes szolgálata, valamint 
a cigánymissziós lelkésztovábbképzésben vállalt jelentős szerepe elismeréseként
Dani Eszter, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának missziói irodavezetője, az Országos Református 
Cigánymisszió vezetője, a Solymári Református Egyházközség lelkésze részére,

Héreg fejlesztéséhez hozzájáruló, több évtizedes településvezetői munkája, valamint a  helyi közösségi életben 
vállalt aktív szerepe elismeréseként
Dékán János, Héreg község egykori polgármestere, a Héregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke részére,

a magyar–görög kulturális kapcsolatok ápolásában, valamint a  beloianniszi Szent Demeter, Szent Konstantin és 
Szent Heléna görög ortodox templom felépítésében vállalt szerepe elismeréseként
Dimitriu Achilleas építőmérnök, szabadalmi ügyvivő, igazságügyi szakértő, az  Achilles Kft. ügyvezető igazgatója 
részére,

Liszt Ferenc örökségének kutatása és gondozása területén végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
dr. Domokos Zsuzsanna Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, muzeológus, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpontjának igazgatója részére,

a sajátos nevelési igényű tanulók személyiségfejlesztése és tehetséggondozása terén elért kimagasló eredményei 
elismeréseként
Dömötör Julianna Zsuzsanna, a  Kiskunmajsai Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény gyógypedagógusa részére,

a vokális zene professzionális interpretációja iránt elkötelezett, számos zenés színházi produkció sikeréhez 
hozzájáruló, magas szintű művészi munkája elismeréseként
Drucker Péter, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház vezető karmestere részére,

a felvidéki magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló, több évtizedes művészi pályafutása elismeréseként
Dudás Péter színművész, rendező részére,
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a hazai pulykatenyésztési, illetve -feldolgozási ágazat fejlesztése érdekében végzett több évtizedes, eredményes 
munkája elismeréseként
Erdélyi István László, a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. nyugalmazott elnök-vezérigazgatója, tulajdonosa részére,

a magyar–szlovák kulturális kapcsolatok fejlesztését sokoldalúan szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként
Ernest Huska, a  Szlovák Műszaki Múzeum – Pozsonyi Közlekedési Múzeum igazgatója, Pozsony-Óváros Városrész 
Önkormányzata Kultúra és Kulturális Tevékenységek Osztályának megbízott osztályvezetője részére,

a zsoboki képzőművészeti alkotótábor létrehozása érdekében végzett munkája, valamint közösség- és 
kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
Essig Kacsó Klára képzőművész, nyugalmazott tanár részére,

a magyar–spanyol kulturális kapcsolatok fejlesztését, valamint a  magyar képzőművészet spanyolországi 
megismertetését és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Evelio Acevedo Carrero, a madridi Thyssen-Bornemisza Nemzeti Múzeum ügyvezető igazgatója részére,

a Don Bosco nővérek pesthidegkúti oratóriumának működtetése, valamint a  gyermekek hitbeli nevelése és 
szabadidejük tartalmas eltöltésének biztosítása érdekében végzett szerzetesi szolgálata elismeréseként
Ewa Gamon, a pesthidegkúti Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek közösségének tagja részére,

az egészségügy területén végzett több évtizedes, magas színvonalú ápolásvezetői munkája elismeréseként
dr. Fáy Tamásné, az Ölelő Kéz Ápolási és Hospice Alapítvány kuratóriumi titkára részére,

a Svédországban élő magyar közösség összetartása, valamint a  Stockholmi Magyar Ház magas színvonalú 
működtetése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Feldőtő Alex Sándor, a Stockholmi Magyar Ház Házkezelőségének gondnoka részére,

a svédországi magyarok nemzeti identitásának megőrzése érdekében végzett több évtizedes közösség- és 
kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
Feldőtő Emese, a Stockholmi Magyar Ház elnöke, a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének alelnöke részére,

több évtizedes közjegyzői pályafutása során végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
dr. Fiedler Ernő nyugalmazott közjegyző részére,

a magyar–kínai gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez kiemelkedő mértékben hozzájáruló munkája 
elismeréseként
Frank Liu Chi-Jen, a  Pápai Hús Kft. tulajdonosa, a  Chi Fu Investment Holdings Group cégcsoport 
elnök-vezérigazgatója részére,

a hagyományos sütési technológiák megőrzése, valamint Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye 
élelmiszeriparának fejlesztése érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként
Fülep Zsolt, a Magyar Pékszövetség alelnöke, a balmazújvárosi Balmaz-Sütöde Kft. tulajdonosa részére,

a regionális tervezés, kutatás és oktatás területén végzett több mint négy évtizedes munkája, különösen a Balaton 
természeti és épített értékeinek megóvását szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Gerzánics Annamária okleveles táj- és kertépítészmérnök, városépítési és városgazdasági szakmérnök, 
a  Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztályának nyugalmazott főosztályvezető-helyettese 
részére,

a Békés megyei civil közéletben vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
Gólya Pál, a békéscsabai Civil Szervezetek Szövetségének alapítója és vezetője részére,

a Magyar Cserkészszövetség rendszerváltoztatást követő újjáalakulásában, illetve a cserkészvezető-képzés 
kialakításában vállalt szerepe, valamint a  cserkészet múltjának feltárása és bemutatása érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
dr. Grynaeus András, a Baár–Madas Református Gimnázium tanára, cserkésztiszt részére,

a magyar–spanyol művészeti kapcsolatok fejlesztését, valamint a  magyar képzőművészet spanyolországi 
megismertetését és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Guillermo Solana, a madridi Thyssen-Bornemisza Nemzeti Múzeum művészeti igazgatója részére,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	42.	szám 1793

a kamarai közéletben vállalt aktív szerepe, valamint védőügyvédi tevékenysége elismeréseként
dr. Gyalog Balázs ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára részére,

több évtizedes művészi és zenepedagógusi pályafutása, valamint a  Pannon Filharmonikusok koncertmestereként 
Pécs város kulturális életében betöltött jelentős szerepe elismeréseként
Gyermánné Vass Ágnes Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, a Pannon Filharmonikusok örökös tagja, a Pécsi Egyetemi 
Zenekar koncertmestere részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti bátor, a megtorlás következményeit is elviselő, példaértékű 
kiállása elismeréseként
Gyertyánosi Csaba, az  egykori sepsiszentgyörgyi Bútorgyár Helyi Ipari Vállalat nyugalmazott faipari technikusa 
részére,

a kora újkori magyar városok társadalomtörténetével kapcsolatos, nemzetközi viszonylatban is elismert kutatásai, 
valamint levéltári forráskiadásai elismeréseként
H. Németh István történész-levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának főosztályvezetője részére,

négy évtizedes, sokoldalú előadóművészi pályafutása során elért hazai és nemzetközi sikerei elismeréseként
Hatvani Kiss Gyöngyi előadóművész, magyarnóta-, népdal- és sanzonénekes részére,

több évtizedes, kiemelkedő szakmai, pedagógiai és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Heller Ferenc, a  Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikumának 
igazgatója részére,

Tiszabábolna érdekében végzett több évtizedes településvezetői munkája, valamint a  Dél-borsodi régió 
idegenforgalmi fejlesztéséhez hozzájáruló közéleti tevékenysége elismeréseként
Hencz Zsolt, Tiszabábolna község polgármestere, a  Tisza-tavi Regionális Idegenforgalmi Bizottság volt elnökségi 
tagja részére,

az amerikai magyarság körében végzett több évtizedes munkája, a passaici Szent István-templom megmentésében 
vállalt szerepe, valamint a New York-i Piarista Bál elnökeként folytatott szervezőtevékenysége elismeréseként
Hilberth Tamás Rudolf ügyvéd, közjegyző, az Amerikai Magyar Szövetség egykori ügyvezető igazgatója részére,

a Regensburgban élő magyar családok közösséggé formálását, illetve a magyar mint származási nyelv regensburgi 
oktatásának megszervezését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Hirzel-Szalóczi Emese, a  regensburgi Gyere! Magyar Kulturális Egyesület alapítója és elnöke, a  Pitypang Hétvégi 
Magyar Iskola és Óvoda alapítója és vezetője részére,

a hiteles és szakszerű tájékoztatás iránt elhivatott, több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Horváth Ferenc újságíró, a Soproni Téma hetilap főszerkesztője részére,

a hazai állattenyésztésben elért eredményei, valamint a  magyar gazdák érdekvédelmében és rendszeres 
tájékoztatásában vállalt jelentős szerepe elismeréseként
Horváth József, az Orosháza és Térsége Gazdakör nyugalmazott elnöke részére,

az amerikai magyarság identitásának, illetve kulturális értékeinek megőrzését szolgáló cserkészvezetői munkája 
elismeréseként
Horváth Mihály, a  Külföldi Magyar Cserkészszövetség külügyi vezetőtisztje, a  Clevelandi Cserkész Barátok Körének 
elnöke részére,

a magyar zenekultúra és a  Kodály-módszer brazíliai népszerűsítését szolgáló, több évtizedes tevékenysége 
elismeréseként
Ian Guest zenetanár, zeneszerző részére,

a rendőrség állományában végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Ilyés Albert, a Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Illetménygazdálkodási Osztályának vezetője részére,

a Magyarországon élő örmény származású közösség összefogásában, valamint kultúrájának és hagyományainak 
megismertetésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Issekutz Sarolta, az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület alapító elnöke részére,
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a dél-kaliforniai magyarság érdekében önzetlenül végzett, kiemelkedő közéleti és kultúraszervező tevékenysége 
elismeréseként
Jánossy Mária ügyvéd, a Los Angeles-i Magtár Hungarian Cultural Alliance kulturális egyesület alapító elnöke részére,

a vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként
dr. Jeges Zoltán villamosmérnök, a belgrádi Singidunum Egyetem és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola nyugalmazott 
tanára részére,

a magyar–német testvértelepülési kapcsolatok bővítésében, valamint a  Magyarországon élő német nemzetiség 
hagyományainak ápolásában és érdekeinek védelmében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Józan-Jilling Mihály, a  Tolna Megyei Balassa János Kórház belgyógyász-kardiológusa, a  Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének elnöke részére,

Kunszentmárton lakói érdekében évtizedeken át elkötelezetten végzett pedagógusi és helytörténészi munkája, 
valamint egyházközségi szerepvállalása elismeréseként
Józsa László helytörténész, a Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott magyar–
történelem szakos tanára részére,

a Budapesti Református Cigány Szakkollégium megalapítása, valamint működési koncepciójának kialakítása 
érdekében végzett munkája elismeréseként
Káli-Horváth Kálmán, a  Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Budapesti Református Cigány 
Szakkollégiumának igazgatója, szakmai vezetője részére,

a Puskás Aréna megépítése során végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Karakas János, a Bayer Construct Zrt. üzemeltetési igazgatója részére,

több mint két évtizedes pedagógusi és intézményvezetői pályafutása, valamint a bősárkányi kulturális és közéletben 
vállalt aktív szerepe elismeréseként
Kinczer József, a Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola igazgatója részére,

a dániai magyarság körében végzett fáradhatatlan kultúra- és közösségszervező tevékenysége elismeréseként
Kis Renáta Grácia, az Aalborgi Magyarok Társasága Egyesület alelnöke részére,

több, jelentős árvíz elleni védekezésben vállalt szerepe, valamint számos közfoglalkoztatási program eredményes 
lebonyolításában végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Kiss Lajos, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Gyulai Szakaszmérnökségének szakaszmérnöke részére,

Bakonyság lakóinak szolgálatában végzett három évtizedes településvezetői munkája elismeréseként
Kiss Lajos, Bakonyság község társadalmi megbízatású polgármestere részére,

a magyar autósport területén elért kimagasló eredményei elismeréseként
Kiss Norbert kétszeres Európa-bajnok gyorsasági kamionversenyző részére,

Sárisáp fejlesztését, valamint a  helyi értékek, hagyományok megőrzését szolgáló településvezetői munkája 
elismeréseként
Kollár Károly Imre, Sárisáp község polgármestere részére,

a kanadai magyar közösség anyanyelvének, kultúrájának és hagyományainak megőrzését, illetve továbbadását 
szolgáló cserkészvezetői tevékenysége elismeréseként
Kontra Tamás Kálmán, az  Ontariói Tartományi Katasztrófavédelem nyugalmazott főigazgatója, kelet-kanadai 
cserkész körzetparancsnok részére,

a nehéz helyzetben lévő családok, a  kapcsolati erőszak elől menekülők, valamint az  emberkereskedelem 
áldozatainak megsegítése érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként
Kopf Katalin, a Nyugat-dunántúli Regionális Kríziskezelő Ambulancia intézményvezetője részére,

a magyar–bolgár tudományos kapcsolatok erősítése, valamint a két nép közös történelmi emlékeinek kutatása és 
dokumentálása terén elért eredményei elismeréseként
Prof. Dr. Kosztadin Veszelinov Gardev történész, a Bolgár Kulturális Intézet volt igazgatója részére,



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	42.	szám 1795

vízügyi területen végzett több mint négy évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Kovács László, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Nyíri Szakaszmérnökségének szakaszmérnöke részére,

Rábacsécsény érdekében végzett kimagasló színvonalú településvezetői és közösségteremtő munkája 
elismeréseként
Kovács Teodóra, Rábacsécsény község polgármestere részére,

több mint három évtizedes újságírói-szerkesztői pályafutása, a  természettel és az  állatvilággal kapcsolatos magas 
színvonalú könyvei és publikációi, valamint a  hazai állatkertek, illetve az  állatvédelem témakörében folytatott 
szakértői tevékenysége elismeréseként
Kovács Zsolt újságíró, az Állatvilág magazin főszerkesztője részére,

a magyar nemzeti emlékezet megőrzését sokoldalúan, többek között az  Amerikai Egyesült Államokban fellelhető 
magyar történelmi értékek összegyűjtésével és Magyarországnak adományozásával szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
Kőrössy Zoltán nyugalmazott kórházi alkalmazott részére,

a felvidéki magyar emlékhelyek megőrzése, illetve az  ott élő magyar kisebbség kultúrájának megmaradása 
érdekében végzett tevékenysége, valamint a  szülőföld megismertetését szolgáló honismereti kerékpártúrák 
szervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Köteles László, a Csemadok országos alelnöke részére,

a hazai bor- és pezsgőgyártás nemzetközi sikereihez hozzájáruló, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Kreinbacher József, a  Metal Hungária Holding Zrt. Igazgatóságának elnöke, a  somlóvásárhelyi Kreinbacher Birtok 
tulajdonosa részére,

több évtizede elhivatottan végzett gyógyítómunkája elismeréseként
dr. Krizmanich Mária, a  Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Celldömölki Kórháza II. Krónikus Belgyógyászati 
Osztályának osztályvezető főorvosa részére,

a magyar történelem és kultúra lengyelországi gyermekek, illetve fiatalok körében történő megismertetését és 
népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Krzysztof Łęcki, a łódźi Bem József cserkészcsapat vezetője részére,

a számítógépes grafika területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú alkotómunkája elismeréseként
Kvaszta József, a Didot Stúdió Művészeti és Nyomdai Szolgáltató Bt. ügyvezetője részére,

magas színvonalú településvezetői és szakmai munkája elismeréseként
László Lídia, a  Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatóságának igazgatója, Karancskeszi község volt 
polgármestere részére,

a magyar nemzet múltjának megismertetése, valamint a  határon túl élő honfitársaink identitásának megőrzése 
érdekében végzett kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként
Lengyel Szabolcs, a Tőkés László Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Szent László Emlékmű Alapítvány volt elnöke 
részére,

a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása és képességfejlesztése területén végzett szakértői, illetve tanácsadói 
tevékenysége elismeréseként
Locsmándi Alajos, a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Kollégium intézményvezetője részére,

a Vajdaságban élő bukovinai székelyek szellemi, illetve tárgyi örökségének megmentését szolgáló munkája, 
valamint a délvidéki magyarság körében végzett közösségszervezői és újságírói tevékenysége elismeréseként
Lőcsei Ilona szerkesztő, riporter, újságíró, a Tamási Áron Székely–Magyar Művelődési Egyesület titkára részére,

az asztalitenisz sportágban elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei elismeréseként
Löwenstein Pál siketlimpiai bajnok asztaliteniszező részére,

példaértékű művészi munkája, finom humorral és kivételes érzékenységgel megformált, emlékezetes alakításai 
elismeréseként
Magyar Éva, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze részére,
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Somberek és Görcsönydoboka községek jegyzőjeként végzett több mint három évtizedes szakmai munkája 
elismeréseként
dr. Majorné dr. Szabó Zsuzsanna, a Sombereki Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott jegyzője részére,

a Kárpát-medencei magyarság megmaradása, valamint a keresztény értékek képviselete iránt elkötelezett munkája 
elismeréseként
dr. Mák Kornél, a  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke, a  Magyar Család- és Nővédelmi 
Tudományos Társaság elnökségi tagja részére,

a magyar kulturális örökség megismertetését szolgáló munkája, valamint hazánk eddigi legnagyobb 
múzeumnépszerűsítő programja, a Mozaik Múzeumtúra Program megvalósításában vállalt szerepe elismeréseként
Makranczi Zsolt, az Örökség Kultúrpolitikai Intézet igazgatója részére,

több évtizedes, iskolateremtő oktatói és példaértékű nevelői munkája elismeréseként
Maróti Pál Istvánné, a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola nyugalmazott matematikatanára részére,

nemzetközileg is sikeres természetfotói elismeréseként
Máté Bence természetfotós, a FOTONATURA Kft. ügyvezetője részére,

kiemelkedő táncművészi pályafutása, a  klasszikus balett jelentős főszerepeiben nyújtott nagy sikerű alakításai 
elismeréseként
Melnik Tatiana balettművész, a Magyar Nemzeti Balett principálja részére,

a Délpesti Református Egyházmegyében végzett több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a  helyi közösségek és 
templomok építésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
Mező István, a Jászberényi Református Egyházközség lelkipásztora részére,

a magyar történelem és kultúra lengyelországi gyermekek, illetve fiatalok körében történő megismertetését és 
népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Mieczysława Urbańczyk, a  Konstantynów Łódzki-i 1. számú Szent Hedvig Általános Iskola nyugalmazott tanára 
részére,

Segesd érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú körzeti orvosi, valamint eredményes településvezetői 
munkája elismeréseként
dr. Mohr József Tamás háziorvos, Segesd község volt polgármestere részére,

több évtizedes, magas színvonalú pedagógiai, szaktanári és intézményvezetői munkája elismeréseként
Molnár Ernő, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Csány László Technikumának nyugalmazott igazgatója részére,

a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a felvidéki református magyar óvoda- és bölcsőderendszer 
megújítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Molnár Sándor, a  Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati főtanácsosa, a  Rimaszombati Református 
Egyházközség lelkésze részére,

Potyond fejlesztése érdekében végzett három évtizedes településvezetői és közösségteremtő munkája 
elismeréseként
Molnár Vilmos Sándor, Potyond község polgármestere részére,

a Magyarországon élő lengyel nemzetiség kulturális életében, illetve anyaországi kapcsolatainak fejlesztésében 
vállalt szerepe, valamint újságírói-szerkesztői munkája elismeréseként
Nagy Alicja nyugalmazott újságíró, szerkesztő, a Bem József Lengyel Kulturális Egyesület volt elnöke részére,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különösen Fehérgyarmat térségében végzett több évtizedes szakmai és 
érdekképviseleti munkája elismeréseként
Nagy János kárpitosmester, a Fehérgyarmat és Térsége Ipartestület elnöke részére,

Piliscsév fejlesztése, valamint a  helyi szlovák nemzetiség hagyományainak megőrzése érdekében végzett 
településvezetői munkája elismeréseként
Nagy Mária, Piliscsév község egykori polgármestere részére,
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Szolnok város és Jász-Nagykun-Szolnok megye egészségügyi ellátásának fejlesztése, valamint az ott élők gyógyítása, 
illetve egészségének megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Nagy Nikoletta, a  Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis Egészségügyi Központ Foglalkozás-
egészségügyi részlegének fogorvosa részére,

a São Pauló-i magyarság körében végzett több évtizedes, aktív közösségszervező tevékenysége, valamint a magyar 
irodalom brazíliai népszerűsítésében vállalt szerepe elismeréseként
Nagy Szabolcs nyugalmazott textilipari mérnök részére,

a rendszerváltoztatást követően a  nemzetiségi politika kidolgozásában, illetve a  hazai szerb kulturális képzési 
rendszer megalapozásában vállalt szerepe, valamint a  magyarországi szerbek történetének kutatása terén elért 
eredményei elismeréseként
Nedelykov Milán nyugalmazott elektromérnök, a Szerb Demokratikus Szövetség elnöke részére,

a felvidéki magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló több évtizedes munkája, valamint a  Pozsony és 
Győr-Moson-Sopron megye közötti együttműködés elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Németh Gabriella, a Magyar Közösség Pártja és a Pozsony Megyei Önkormányzat volt alelnöke részére,

a kolloidkémia területén végzett kimagasló színvonalú kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként
dr. Novák Levente biológus, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Fizikai 
Kémiai Tanszékének adjunktusa részére,

a délvidéki magyar kultúra támogatását és a  vajdasági magyar szerzők köteteinek megjelentetését elkötelezetten 
szolgáló, több évtizedes munkája elismeréseként
Özvegy Károly, a szabadkai Grafoprodukt Nyomda tulajdonosa részére,

a San Franciscó-i öböl környékén élő magyarságért, elsősorban az ott született fiatalok oktatása érdekében végzett 
önkéntes munkája elismeréseként
Pataki Ildikó Mónika, a San Franciscó-i cserkészcsapatok és a Kányádi Sándor Magyar Iskola fenntartó bizottságának 
elnöke részére,

a burgenlandi magyar nyelvű oktatás érdekében több évtizede elhivatottan végzett munkája elismeréseként
Pathy Lívia Mária, a Burgenlandi Oktatási Igazgatóság gimnáziumok és szakképző intézmények magyar tanításának 
szakfelügyelője, a felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium tanára részére,

a szlovák nemzetiségi nyelv oktatását szolgáló pedagógusi és intézményvezetői munkája, valamint 
a tankönyvkiadás területén folytatott szakmai és szervezőtevékenysége elismeréseként
Pecsenya Edit, a békéscsabai Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium igazgatója részére,

sikeres előadó-művészete, valamint a  fiatal zenei tehetségek támogatása érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Pély Barna énekes, zeneszerző részére,

a magyar–horvát kulturális és művelődéstörténeti kapcsolatok széles körű bemutatásához az  „Ars Et Virtus 
Horvátország–Magyarország 800 Év Közös Kulturális Öröksége” című kiállítás létrejöttében vállalt szerepével 
hozzájáruló munkája elismeréseként
Petra Vugrinec művészettörténész, a zágrábi Klovičevi Dvori Galéria főkurátora és programvezetője részére,

a hazai halgazdálkodási ágazat támogatási rendszerének kidolgozásában és működtetésében vállalt jelentős 
szerepe elismeréseként
dr. Pintér Károly, a  korábbi Földművelésügyi Minisztérium Halgazdálkodási Főosztályának nyugalmazott 
főosztályvezetője részére,

Paloznak község érdekében végzett kimagasló közösségteremtő munkája elismeréseként
Prazsák Józsefné, a Paloznak Jövőjéért Közalapítvány elnöke részére,

a hazai felsőoktatás, különösen a  német nemzetiségi képzés területén végzett magas színvonalú oktatói munkája 
elismeréseként
Radvai Teréz, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszékének 
mestertanára részére,
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példaértékű szakmai alázattal végzett táncművészi munkája elismeréseként
Riedl Ágnes balettművész részére,

a magyar gasztrokultúra lengyelországi népszerűsítését szolgáló több évtizedes, kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként
Robert Witold Makłowicz újságíró, gasztrokritikus részére,

a Puskás Aréna megépítése során végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Schriffert Péter, a ZÁÉV Építőipari Zrt. projektigazgatója részére,

Szolnok város érdekében végzett jelentős szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Sebestyén Ildikó Klára, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője részére,

a Puskás Aréna megépítése során végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Sebő Zoltán, a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. projektiroda vezetője részére,

az erdélyi magyar fiatalok nevelése, illetve identitásának megőrzése érdekében végzett odaadó munkája 
elismeréseként
Simó Gáspár, a  csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum lelki igazgatója, a  Romániai Magyar 
Cserkészszövetség római katolikus lelkivezetője részére,

a magyar információs társadalom fejlődése, valamint a  hazai informatikai vállalkozások társadalmi 
felelősségvállalásának erősítése érdekében végzett példaértékű szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként
Soltész Attila Béla, az Informatika a Társadalomért Egyesület elnöke részére,

a magyar tornasport nevadai népszerűsítését szolgáló több évtizedes munkája, valamint a világhírű Cirque de Soleil 
társulattal elért sikerei elismeréseként
Supola Zoltán Európa-bajnok tornász, artistaművész, edző részére,

több évtizedes, sikeres gazdasági vezetői munkája, valamint a  rendszerváltoztatást megelőző időszakban végzett 
közéleti szervezőtevékenysége elismeréseként
Sütőné Gulyás Éva, az  Antológia Kiadó és Nyomda Kft. gazdasági vezetője, a  Lakitelek Népfőiskola Alapítvány 
pénzügyi-számviteli vezetője részére,

a nyelvészet, a helytörténet és a néprajz területén folytatott több évtizedes, szerteágazó kutatói-oktatói munkája, 
valamint ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Attiláné dr. Erdélyi Erzsébet, a  Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Karának óraadó tanára, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének 
nyugalmazott főiskolai docense részére,

a román nemzetiségi hagyományok ápolását és továbbadását szolgáló közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Szabó Péter néptáncos, a népművészet mestere, az Eleki Román Hagyományőrző Néptáncegyüttes tagja részére,

a csapágygyártás területén innovatív technológiák alkalmazásával végzett, kiemelkedő színvonalú szakmai 
tevékenysége elismeréseként
Szabó Péter László gépészmérnök, a debreceni Schaeffler–FAG Magyarország Ipari Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a hazai és nemzetközi kézsebészet területén elért kiemelkedő szakmai eredményei, valamint a diósgyőri sportolók 
egészségügyi ellátása érdekében végzett színvonalas munkája elismeréseként
dr. Szabó Zsolt, a Diósgyőri VTK Sportegyesület orvosigazgatója részére,

a szabadkai magyar közösséget hitelesen bemutató, több évtizedes újságírói és szerkesztő-riporteri tevékenysége 
elismeréseként
Szabó-Hangya Teréz újságíró, hitoktató, a Pannon RTV nyugalmazott megbízott főszerkesztője, a Szabadkai Magyar 
Rádió szerkesztőriportere, a vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör alelnöke, a Keresztény Értelmiségi Kör szabadkai 
elnöke részére,

a lelki egészség megőrzése, főként a  krízisintervenció, a  mentálhigiénés ismeretek terjesztése és a  kábítószerek 
használata elleni küzdelem területén végzett példaértékű önkéntes tevékenysége elismeréseként
Szabóné dr. Kállai Klára klinikai szakpszichológus, a  Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetségének 
tiszteletbeli elnöke részére,
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a korszerű tartószerkezeti tervezési eljárások bevezetése, illetve a  hazai mérnökképzés fejlesztése területén elért 
eredményei, valamint számos középület tervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Szántó László Gábor, az  Exon 2000 Tervező és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője, vezető tervezője, a  Magyar Mérnöki 
Kamara Tartószerkezeti Tagozatának elnöke részére,

a hazai szakképzés területén folytatott több évtizedes oktató-nevelő és tehetséggondozó munkája, valamint 
példaértékű közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Szathmáry Árpád József, a Veszprémi Szakképzési Centrum Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 
igazgatója részére,

a műemlékvédelem területén végzett több évtizedes, értékőrző munkája, valamint a Kárpát-medencei magyar 
kastélyok és kúriák megmentését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Szebényi László József, a Magyar Kastélyok és Kúriák Egyesület tagja részére,

a betegellátás területén folytatott magas színvonalú szakmai tevékenysége, valamint a  krónikus betegek házi 
gondozása érdekében végzett odaadó, áldozatos munkája elismeréseként
dr. Székely Annamária Stefánia családorvos, a  Diakónia Keresztyén Alapítvány Szászrégeni Fiókjának ügyvezető 
igazgatója részére,

drámai és táncoskomikus szerepeket egyaránt magába foglaló, sokoldalú színművészi munkája elismeréseként
Szemenyei János, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze részére,

több évtizedes, magas színvonalú tervezői, illetve értékteremtő építészi pályafutása, különösen Barcs város 
arculatának kialakításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként
Szemere Antal Rezső építész részére,

a Puskás Aréna megépítése során végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Szigethy Barnabás, a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. volt projektigazgatója és projektmenedzsere részére,

a magyar–ukrán kulturális kapcsolatok ápolásában, valamint az  ukrán mint idegen nyelv oktatásának 
megszervezésében, illetve módszertanának kidolgozásában vállalt szerepe elismeréseként
Szofilkánics Judit, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának volt elnöke, az Országos 
Ukrán Önkormányzat képviselője, nyugalmazott pedagógus részére,

koronglövészetben elért sikerei, nemzetközi szinten is jegyzett fegyverszakértői, illetve értékbecslői tevékenysége, 
valamint a  biztonságos fegyverkezelési és lőismereti képzés hazai megszervezésében vállalt jelentős szerepe 
elismeréseként
Szollár András koronglövész, lőoktató, a Magyar Lőoktatók Egyesületének alapítója részére,

a Magyarországon élő ruszin közösség összefogásában, illetve képviseletében vállalt szerepe, valamint kultúrájának 
ápolását és széles körű népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Szónoczki János Mihály, a  Miskolci Egyházmegye nyugalmazott görögkatolikus papja, a  Magyarországi Ruszinok/
Rutének Országos Szövetségének elnökhelyettese részére,

a hamiltoni magyar katolikus közösség körében, illetve az észak-amerikai magyar cserkészet keretein belül végzett 
nyelv-, kultúra- és hagyományőrző tevékenysége elismeréseként
Szőke Zsigmond Zsófia, a hamiltoni Arany János Magyar Iskola igazgatója részére,

a fogyatékkal élők, illetve az  idősek ápolása és gondozása iránt elhivatott intézményvezetői munkája, valamint 
az idősek érdekképviseletében vállalt szerepe elismeréseként
Sztojanovics András evangélikus lelkész, a  Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon nyugalmazott 
intézményvezetője, az Idősek Tanácsának tagja részére,

a Magyarországon élő bolgár közösség identitásának és kulturális örökségének megőrzését szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
Tanev Dimiter, a Magyarországi Bolgárok Egyesületének elnöke részére,

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját, valamint a  székelyföldi orvosok továbbképzését, illetve 
az anyaországi és az erdélyi magyar orvosok közötti kapcsolatok fejlesztését segítő tevékenysége elismeréseként
dr. Tar Gyöngyi Hargita megyei tiszti főorvos, a Hargita megyei Népegészségügyi Igazgatóság igazgatója részére,
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a magyar klasszikus zenei kultúra, illetve a  Kodály-módszer ázsiai népszerűsítéséhez hozzájáruló munkája 
elismeréseként
Tay Weicheng Albert zeneszerző, karmester, pedagógus, a  Szingapúri Kodály Zeneakadémia alapító igazgatója 
részére,

a Magyarországi Református Egyház vezetőinek munkáját segítő szolgálata, valamint közösségépítő és diakóniai 
tevékenysége elismeréseként
Tóth Gáborné Kathona Zsuzsanna nyugalmazott lelkész, a  Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki 
Hivatalának titkárságvezetője részére,

a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete megalapításában és működtetésében vállalt kiemelkedő szerepe, 
valamint a nagycsaládosok érdekvédelmét szolgáló munkája elismeréseként
Török Dénes, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének volt elnöke részére,

a zenepedagógia területén végzett magas színvonalú kutatói, oktatói és oktatásszervezői munkája, valamint a zenei 
tehetséggondozást szolgáló tudományos szakmódszertani tevékenysége elismeréseként
Turmezeyné dr. Heller Erika énektanár, karvezető, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara 
Ének-zenei Tanszékének habilitált egyetemi docense részére,

a keresztény értékrenden, illetve az  érzelmi intelligencia fejlesztésén alapuló organikus pedagógiai módszer 
képviselőjeként végzett kiemelkedő tudományos és oktatói munkája elismeréseként
Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, az  Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai docense, a  Keresztény 
Neveléstudományi Kutatóműhely vezetője részére,

az utasszállító repülőgépek környezetbarátabb, gazdaságosabb működését szolgáló kutatómunkája, valamint 
az  ehhez kapcsolódó nemzetközi egyetemi, kutatóintézeti és ipari összefogás koordinálásában vállalt szerepe 
elismeréseként
dr. Vanek Bálint, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének 
tudományos főmunkatársa, a  Repülésirányítási és Navigációs Kutatócsoport vezetője, a  Rendszer- és 
Irányításelméleti Kutatólaboratórium laborvezető-helyettese részére,

a Debreceni Egyetem, illetve Debrecen város kulturális életét gazdagító több évtizedes koncertszervezői 
tevékenysége, valamint jelentős oktatói munkája és szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Váradi Judit zongoraművész, művészeti menedzser, a  Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának egyetemi 
docense, a Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Karának óraadója részére,

az amerikai magyar diaszpóra megmaradása, illetve anyanyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett 
munkája elismeréseként
Varga Gyula Balázs, a New Brunswick-i Széchenyi Magyar Iskola és Óvoda egykori igazgatója részére,

a mohácsi csata egykori helyszínének kutatásában elért eredményei, a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet népszerűsítő 
kisfilmek létrejöttében vállalt szakmai, valamint két évtizedes oktatói munkája elismeréseként
dr. Varga Szabolcs történész, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Történettudományi Intézetének tudományos 
munkatársa részére,

példaértékű pedagógusi pályája során végzett magas színvonalú oktatói és vezetői tevékenysége, valamint 
a Széchenyi István Egyetem műszaki tanárképzésének megvalósításában elért eredményei elismeréseként
dr. Vásárhelyi Zsuzsanna pszichológus, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara Tanár- és Tanítóképző 
Tanszékének főiskolai docense, volt tanszékvezetője részére,

Csákberény lakóinak szolgálatában végzett munkája, valamint a településen található avar kori temető feltárásának 
megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Vécsei László állatorvos, Csákberény község polgármestere részére,

a magyar közigazgatási informatikai rendszerek és digitális közszolgáltatások fejlesztése érdekében végzett 
munkája, valamint sokrétű társadalmi, illetve karitatív tevékenysége elismeréseként
Vertán György, a Tigra Computer- és Irodatechnikai Kft. ügyvezetője részére,
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a Bostonban élő magyar közösségért végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
dr. Virga Ágnes Ibolya neurológus, az  Emerson Hospital Concord Neurológiai Osztályának vezetője, a  Magyar 
Amerikai Koalíció alelnöke, a  Massachusettsi Magyar Egyesület volt elnöke, a  Magyar Amerikai Orvostársaság 
vezetőségi tagja részére,

kiemelkedő ismeretterjesztő- és dokumentumfilm-rendezői, illetve szerkesztő-műsorvezetői pályafutása, valamint 
önzetlen karitatív tevékenysége elismeréseként
Vojtkó Ferenc, a Médiacentrum Debrecen Kft. rendezője, szerkesztője részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a Terrorelhárítási Központ folyamatos és eredményes működéséhez hozzájáruló, magas színvonalú munkája 
elismeréseként
Horváth András rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ főigazgató-helyettese részére,

a rendőrség állományában végzett két és fél évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Hudák Zsolt György rendőr ezredes, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti 
rendőrfőkapitány-helyettese részére,

a rendőrség állományában végzett közel két és fél évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Paál Péter György rendőr ezredes, a  Budapesti Rendőr-főkapitányság V. kerületi Rendőrkapitányságának 
kapitányságvezetője részére,

a Belügyminisztérium állományában végzett több évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Rizmann Anikó Krisztina rendőr ezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Hivatalának hivatalvezetője részére,

a hazai tűzvizsgálati eljárások technikai, igazságügyi szakértői, illetve minőségbiztosítási rendszerének 
kidolgozásában vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
Szabó Attila tűzoltó alezredes, a  Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Katasztrófavédelmi Kutatóintézetének 
vezetője részére,

a rendőrség állományában végzett két és fél évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Szitár Ferenc rendőr ezredes, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-
helyettese részére,

a rendőrség állományában végzett közel három évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Veres Ferenc rendőr alezredes, a  Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Nagykátai Rendőrkapitányság Vizsgálati 
Osztályának vezetője részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. március 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. március 9.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01136-2/2021.
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A köztársasági elnök 122/2021. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, oktatása és fejlesztése területén végzett négy évtizedes, áldozatos 
munkája elismeréseként
Ágoston Gabriella, a  Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény nyugalmazott gyógypedagógusa részére,

a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásainak sikeréhez hozzájáruló, példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Bajkó Tamás, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes színpadmestere részére,

négy évtizedes, példaértékű pedagógusi pályája elismeréseként
Bánfalvi Ágnes, a miskolci Avasi Gimnázium tanára részére,

kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Bauer Rita Csilla, a Nemzeti Filharmonikusok Főigazgatóságának titkárságvezetője részére,

több évtizedes gyermekorvosi pályája során lelkiismeretesen végzett gyógyítómunkája elismeréseként
dr. Boda Péter, a miskolci 44. számú Házi Gyermekorvosi Körzet gyermekorvosa részére,

az erdélyi és anyaországi orvosok szakmai kapcsolatának ápolását szolgáló három évtizedes tevékenysége, valamint 
elhivatott gyógyítómunkája elismeréseként
dr. Bokor Márton gyermekgyógyász, a  Hargita megyei Közegészségügyi Igazgatóság anya- és gyermekvédelmi 
programfelelőse, a  Hargita megyei Sürgősségi Kórház volt igazgatója, Hargita megye volt helyettes tisztifőorvosa 
részére,

három évtizedes hangversenyrendezői tevékenysége elismeréseként
Buzás Aida, a Nemzeti Filharmonikusok programmenedzsere részére,

a civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása, valamint a civil közösségi szolgáltató központok országos 
hálózatának fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Czotter Csabáné, a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület elnöke, a Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
vezetője részére,

több évtizedes, kimagasló színvonalú jegyzői munkája elismeréseként
Elődné Lukács Erzsébet jegyző, a Bajnai Közös Önkormányzati Hivatal vezetője részére,

a magyar–dán kapcsolatok elmélyítését elkötelezetten szolgáló tevékenysége elismeréseként
Fabricius Dániel, a Dán–Magyar Egyesület elnökségi tagja részére,

az állami erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó, három évtizedes jogászi tevékenysége elismeréseként
dr. Fodor Márta, az Északerdő Zrt. Igazgatási és Jogi Osztályának vezetője részére,

a Magyar Katolikus Egyház és a média világa közötti kommunikáció koordinálása terén végzett színvonalas munkája 
elismeréseként
Fritzné Tőkés Éva sajtóreferens, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Sajtószolgálatának vezetője részére,

a vetőmag-minősítés területén végzett munkája, valamint a szakterület nemzetközi kapcsolatainak koordinálásában 
vállalt szerepe elismeréseként
Füsti Molnár Gábor, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott osztályvezetője részére,

Jászfényszaru város fejlesztését szolgáló, három évtizedes közszolgálati tevékenysége elismeréseként
Győri János Bertalan, Jászfényszaru város alpolgármestere részére,

több évtizede elhivatottan végzett háziorvosi munkája, valamint közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Hoffer Imre háziorvos, Kapuvár város alpolgármestere részére,
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vízügyi területen végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Horváth Angéla, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Öntözési Osztályának vezetője részére,

kimagasló szakmai alázattal végzett, példaértékű művészi munkája elismeréseként
Horváth Eszter táncművész, a Duna Művészegyüttes szólistája részére,

széles repertoárt felölelő, példaértékű előadóművészi munkája elismeréseként
Horváth István operaénekes részére,

több évtizedes műszaki pedagógusi pályája során végzett kiemelkedő színvonalú tanári, oktatásfejlesztői és 
tehetséggondozói munkája elismeréseként
Huszti Tibor, a  Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Fáy András Technikumának gyakorlati oktatásért felelős 
vezetője, oktatója részére,

a közigazgatásban több mint két évtizeden át végzett orvosszakértői munkája elismeréseként
dr. Illés Edit orvos, a Vas Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs 
Ellátási és Szakértői Osztályának nyugalmazott osztályvezetője részére,

az Egyesült Királyságban működő magyar civil szervezetek összefogása, valamint a  hétvégi magyar iskolák 
helyzetének stabilizálása érdekében végzett munkája elismeréseként
Káldi Attila, a Southendi Magyar Közösség elnöke, a Magyarok Angliai Országos Szövetsége titkára részére,

a Magyarország Barátai közösség szervezésében, valamint a hazai, a határon túli és a diaszpórában élő magyarság 
kapcsolati hálójának erősítésében vállalt szerepe elismeréseként
Karlócai Orsolya Nóra, a Magyarország Barátai Alapítvány korábbi ügyvezetője részére,

közel négy évtizedes pedagógusi pályafutása, valamint a nehéz sorsú diákok körében folytatott tehetséggondozó 
tevékenysége elismeréseként
dr. Kissné Jankovics Rozália, a Dabas-Sári Szent János Katolikus Általános Iskola tanára részére,

a hiteles hírközlés igénye mellett a  keresztény, konzervatív értékek következetes képviseletére is nagy hangsúlyt 
fektető, magas színvonalú újságírói tevékenysége elismeréseként
Kovács András újságíró, az origo.hu hírszerkesztője részére,

az amerikai magyar diaszpóra körében végzett aktív közösség- és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
Kovács Mózes, a New Brunswick-i Magyar Amerikai Atléta Klub volt elnöke részére,

magas színvonalú előadás-vezetői, főügyelői pályája, valamint szobrászművészi alkotómunkája elismeréseként
Krasznai János, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott főügyelője, szobrászművész részére,

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak nyújtott segítsége, valamint a  Buzánszky Jenő Gyermek és Ifjúsági 
Focikupa, illetve a  Kurutty nevű magyar nyelvű erdélyi tanulmányi verseny szervezőjeként végzett munkája 
elismeréseként
Kurkó István, a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola tanítója részére,

az észak-magyarországi régió kistelepülésein élők egészségének megóvása érdekében végzett több mint 
négy évtizedes gyógyítómunkája elismeréseként
dr. Lipusz Lóránt, a halmaji Háziorvosi Rendelő háziorvosa részére,

a magyar és az európai tornasportért végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Lukács József tornamesteredző, a magyar női tornászválogatott egykori szövetségi kapitánya részére,

példaértékű újságírói pályafutása, valamint sajtófőnöki tevékenysége elismeréseként
Marosi Antal haditudósító, a Karc FM Rádió szerkesztő-műsorvezetője, a Fővárosi Nagycirkusz sajtófőnöke részére,

példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként
Matók Szilvia, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művészeti főtitkára részére,

a hazai szakképzés területén végzett több évtizedes, magas színvonalú oktatói és intézményvezetői munkája 
elismeréseként
Molnár Tilda, a  Győri Szakképzési Centrum Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikumának szakmai 
igazgatóhelyettese részére,
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a hazai szakképzés területén több évtizede elhivatottan végzett pedagógusi munkája elismeréseként
Nagy Zsigmond, a  Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Technikuma és Szakképző Iskolájának oktatója 
részére,

példaértékű pedagógusi munkája, valamint a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése érdekében 
végzett eredményes intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Németh Katalin, a  Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Arany János Technikuma és Szakképző Iskolájának 
igazgatóhelyettese, oktatója részére,

a hazai agrárgazdaság területén végzett több évtizedes, sikeres munkája elismeréseként
Nyakas András, a hajdúnánási Nyakas Farm Kft. ügyvezetője részére,

a magyar néptánckultúra brazíliai népszerűsítését szolgáló több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Piller Gedeon, a São Pauló-i Pántlika Táncegyüttes tagja részére,

a Kárpát-medencei, különösen a  Békés megyei néptánckincs gyűjtése, megőrzése és népszerűsítése érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként
Pintér Tibor, a  békéscsabai Csaba Kulturális Egyesület a  Táncművészetért civil szervezet alapító tagja, volt 
ügyvezetője részére,

a muravidéki magyar nyelvű oktatás, valamint a  helyi közösség érdekében végzett szerteágazó tevékenysége 
elismeréseként
Pisnjak Mária, a Szlovén Köztársaság Oktatási Intézetének magyar nyelvi szaktanácsadója részére,

példaértékű pedagógusi pályafutása, valamint magas színvonalú intézményvezetői munkája elismeréseként
Pomázi Imréné, a jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője részére,

az operairodalom szopránszerepeiben aratott nemzetközi sikerei elismeréseként
Rácz Rita operaénekes részére,

a közigazgatás területén végzett több mint két évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Romhányi Beáta, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályának vezetője 
részére,

kiemelkedő előadóművészi és zenepedagógusi tevékenysége elismeréseként
Rónai Zoltán népzenész, a Duna Művészegyüttes zenekarának tagja részére,

példaértékű elhivatottsággal végzett pedagógusi és iskolavezetői munkája elismeréseként
Rusvai Károly, a Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola intézményvezetője részére,

négy évtizedes pedagógusi pályája elismeréseként
Sáfrán Andrásné, a csákberényi Vértesalja Óvoda óvodavezetője, Csákberény község alpolgármestere részére,

a művészet szeretetére és az alkotótevékenység örömére nevelő, példamutató pedagógusi pályája elismeréseként
Sándorné Rácz-Fodor Ibolya, a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola tanára részére,

a magyar–német kapcsolatok fejlesztéséhez a  Wertheim, Csobánka és Szentendre közötti testvérvárosi 
együttműködések kialakításával, illetve ápolásával hozzájáruló tevékenysége elismeréseként
Szabo Michael autószerelő-mester, a Szabó Toyota Autóház tulajdonosa és volt üzletvezetője részére,

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vízbiztonsági rendszerének kialakítása területén végzett színvonalas munkája 
elismeréseként
Szebényiné Vincze Borbála, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. technológiai osztályvezetője részére,

a hazai közoktatás, illetve szakképzés területén folytatott több évtizedes, magas színvonalú pedagógusi munkája 
elismeréseként
Szilasi Éva, a  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum általános 
igazgatóhelyettese részére,

Jász-Nagykun-Szolnok megye és Szolnok város szakképzésének fejlesztéséhez hozzájáruló, kimagasló szakmai 
tevékenysége elismeréseként
Szűcs Gyula István, a Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Technikumának óraadó oktatója részére,
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a hazai szakképzés területén végzett kiemelkedő oktatói és intézményvezetői munkája elismeréseként
Vargáné Kozma Edit, a  Szolnoki Szakképzési Centrum Kreatív Technikum és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese 
részére,

az állami erdőgazdálkodási érdekvédelem területén végzett kimagasló jogászi munkája elismeréseként
Vasasné dr. Fűzi Edit, az Északerdő Zrt. jogtanácsosa részére,

a hazai szakképzés fejlesztéséhez hozzájáruló több évtizedes oktatói munkája elismeréseként
Vass Mátyás, a  Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola 
szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettese, szakmai oktatója részére,

közel három évtizeden át odaadóan végzett intézményvezetői munkája elismeréseként
Veisz Endréné, a pápai Szent Anna Római Katolikus Óvoda nyugalmazott vezetője részére,

a magyar nyomdaipari szakemberek generációinak színvonalas képzéséhez hozzájáruló, több évtizedes oktatói-
nevelői munkája elismeréseként
Zahorán György, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégiuma szakmai tanára, 
gyakorlati oktatója részére,

a magyar–kínai kulturális kapcsolatok fejlesztését sokrétűen szolgáló tevékenysége elismeréseként
Zhai Lijun, a Beijing Landmark Hotel és Landmark Towers nyugalmazott vezérigazgatója részére,

kimagasló színvonalú hangmérnöki, hangtechnikusi munkája elismeréseként
Zsolnai Gábor, a Vígszínház hangosítója részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a büntetés-végrehajtás területén felelősségteljesen végzett, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Balogh Sándor címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a  Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Előállító 
Osztályának biztonsági főfelügyelője részére,

a katasztrófavédelemben végzett két és fél évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Erdélyi Tibor címzetes tűzoltó törzszászlós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának szerparancsnoka részére,

a katonai repülés hagyományainak ápolása, valamint a  katonai repülőgéppilóta-kiképzés területén végzett 
több évtizedes munkája elismeréseként
Gál István nyugállományú repülő ezredes, a Magyar Veterán Repülők Szövetségének elnöke részére,

a büntetés-végrehajtás területén végzett több mint két évtizedes, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Kiss István címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet körlet-főfelügyelője részére,

a büntetés-végrehajtás területén közel három évtizede felelősségteljesen végzett szakmai munkája elismeréseként
Szilágyiné Klárik Hajnalka címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a Budapesti Fegyház és Börtön Biztonsági 
Osztályának biztonsági segédelőadója részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. március 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök
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Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. március 9.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01135-2/2021.

A köztársasági elnök 123/2021. (III. 15.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

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

a közigazgatásban végzett több évtizedes, különösen a fiatalok pályaválasztását segítő, magas színvonalú szakmai 
munkája elismeréseként
Balázs Gitta, a  Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyugalmazott 
kormánytisztviselője részére,

a nyíregyházi úszásoktatás fejlesztése, valamint a  szabadidősport népszerűsítése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Dallos Sándor József úszószakedző, a  Vidám Delfin Kft. és Utazási Iroda vezetője, nyugalmazott főiskolai docens 
részére,

a nyíregyházi úszásoktatás fejlesztése, valamint a  szabadidősport népszerűsítése érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Dallos Sándorné úszószakedző, a Vidám Delfin Kft. és Utazási Iroda vezetője, nyugalmazott pedagógus részére,

a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előadásainak sikeréhez hozzájáruló színvonalas munkája 
elismeréseként
Domján Sándor, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház ügyelője részére,

a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előadásainak sikeréhez hozzájáruló színvonalas munkája 
elismeréseként
Frigyesi Tünde, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház rendezőasszisztense részére,

a népi kultúra, különösen a fazekasmesterség hagyományainak megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Gergye Zoltán fazekas, a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület elnöke részére,

a művészitorna- és a moderntánc-irányzatok népszerűsítését szolgáló több évtizedes pedagógusi pályája, valamint 
Berczik Sára asszisztenseként végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Giliczéné Bencze Mária nívódíjas moderntánc- és mozdulatművész-pedagógus, esztétikustest-képző kinetológus 
részére,

a Délkelet-Magyarországon élők minőségi villamosenergia-ellátása érdekében végzett munkája elismeréseként
Kovarek Tamás, az NKM Áramhálózati Kft. üzemirányítási osztályvezetője részére,
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a művészi alkotómunka adminisztratív hátterének megteremtéséhez hozzájáruló munkája elismeréseként
Magyar Éva, a Radnóti Miklós Színház kézbesítője részére,

példaértékű táncművészi munkája elismeréseként
Sebestyén Tímea Henriett táncművész részére,

a természettudományos tantárgyak oktatása és a tehetséggondozás területén elért eredményei elismeréseként
dr. Siposné Gyarmati Terézia, a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskolájának oktatója részére,

a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház érdekében végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként
Szabó Csaba, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház produkciós vezetője részére,

példamutató jogi és kodifikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Szekendi Gyöngyvér honvédelmi alkalmazott, a  Magyar Honvédség Parancsnoksága Jogi és Igazgatási 
Főnökségének főnökhelyettese részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a rendőrség állományában végzett közel három és fél évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Dudás Gyula címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Életvédelmi Alosztály Helyszínelő Csoportjának nyomozója részére,

a rendőrség állományában végzett két és fél évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Hambalek Ferenc címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bácsalmás 
Határrendészeti Kirendeltség Határrendészeti Osztály Határrendészeti Alosztályának kutyavezetője részére,

a Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezredének megalakítása, illetve működtetése terén végzett 
példaértékű munkája elismeréseként
Hij Gergely Antal őrnagy, a Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred Hadműveleti Főnökségének 
főnöke részére,

aktív katonai pályafutása során végzett kutatói-oktatói munkája, valamint a  Magyar Honvédség társadalmi 
kapcsolatainak erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Koós Gábor nyugállományú alezredes, a Bem József Bajtársi Egyesület elnöke részére,

a társadalom és a honvédség kapcsolatának erősítése, a helyi közösségek építése, valamint a katonai hagyományok 
ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
László Attila nyugállományú alezredes, a  Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Nyugat-dunántúli Régiójának 
vezetője, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnökségi tagja részére,

a határvédelem és a közokirat-ellenőrzés területén végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Som Krisztián címzetes rendőr törzszászlós, rendőrségi tanácsos, a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Rendészeti 
Igazgatóság Szakértői Alosztályának referense részére,

Magyarország NATO-csatlakozásának előkészítése érdekében végzett munkája, valamint a  Magyar Honvédség 
társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként
Szentes István nyugállományú alezredes, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Marcali Bajtársi Egyesületének 
elnöke részére,

kiemelkedő katonai és vezetői helytállása, elsősorban az  állami és katonai protokolláris feladatok ellátásában, 
valamint a díszelgésre történő felkészítésben vállalt szerepe elismeréseként
Szücs Péter alezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandára 32. Nemzeti Honvéd 
Díszegységének megbízott törzsfőnöke részére,
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a repülőműszaki szakterület részét képező új repülőtechnikai eszközök és szakanyagok rendszerbe állításából adódó 
feladatok szakmai irányítása terén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Zupkó Tibor alezredes, a  Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Logisztikai Igazgatóság 
Üzemeltetési Főnökségének kiemelt főmérnök főtisztje részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. március 8.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. március 9.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01134-2/2021.

A Kormány 1127/2021. (III. 15.) Korm. határozata
a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze és a Magyarország Babérkoszorúja díjak 
2021. évi adományozásáról

Magyarország Kormánya nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából

 MAGYARORSZÁG KIVÁLÓ MŰVÉSZE DÍJAT adományoz

Bodolay Géza
Jászai Mari-díjas színházi rendező, érdemes művész,

Farkas Zoltán „Batyu”
Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész,

Mikó István
Jászai Mari-díjas színművész, rendező, előadóművész, érdemes művész,

Nemcsák Károly
Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész,

Németh Judit
Liszt Ferenc-díjas énekművész, érdemes művész,

Szemadám György
Munkácsy Mihály-díjas festőművész, művészeti író, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Szerednyey Béla
Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész 

részére;
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 MAGYARORSZÁG ÉRDEMES MŰVÉSZE DÍJAT adományoz

Benkő Péter
kétszeres Jászai Mari-díjas színművész,

Dr. Buglya Sándor
Balázs Béla- és Csokonai Vitéz Mihály-díjas filmrendező, producer, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Csere László
Jászai Mari-díjas színművész,

Katona Szabó Erzsébet 
Ferenczy Noémi-díjas textilművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Kautzky Armand
Jászai Mari-díjas színművész,

Kokas Katalin
Liszt Ferenc-díjas hegedűművész,

Lajos Tamás
Balázs Béla-díjas operatőr, producer,

Leblanc Gergely
Harangozó Gyula-díjas balettművész,

Lux Ádám
Jászai Mari-díjas színművész,

P. Benkő Ilona
Munkácsy Mihály-díjas iparművész, keramikus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

Pozsgai Zsolt
Balázs Béla-díjas rendező, dráma- és forgatókönyvíró,

Szlávik István
Jászai Mari-díjas díszlet- és jelmeztervező,

Takács-Nagy Gábor
Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, karmester,

Vincze Balázs
Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus 

részére;

 MAGYARORSZÁG BABÉRKOSZORÚJA DÍJAT adományoz

Bán János
Herczeg Ferenc-díjas író, újságíró,

Lackfi János
József Attila-díjas költő, író, műfordító,

Száraz Miklós György
József Attila-díjas író 

részére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
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