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III. Kormányrendeletek

A Kormány 110/2022. (III. 21.) Korm. rendelete
a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.  törvény 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 1.  § 
(1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. nagyberuházás: az  az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költség jelenértéken 
meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, és amelynek meghatározásakor egyetlen beruházásnak 
kell tekinteni az  egy vagy több, független harmadik félnek nem minősülő személy által egy háromszor 
háromszázhatvanöt napos időszakon belül, ugyanazon megyében megkezdett beruházásokat, azzal, hogy 
a  nagyberuházás értékét úgy kell meghatározni, hogy a  kérelemben, illetve a  bejelentésben szereplő beruházás 
jelenértéken meghatározott elszámolható költségéhez hozzá kell adni és együttesen kell figyelembe venni 
az  ugyanazon megyében a  beruházás megkezdésének napját megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos 
időszakon belül megkezdett beruházások jelenértéken számított értékét, amelyhez vagy amelyekhez az adózó vagy 
független harmadik félnek nem minősülő személy igénybe vett (igényelt) állami támogatást; a Tao. törvény 22/B. § 
(2a)  bekezdésében meghatározott esetekben csak azok az  egy háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon 
belül, ugyanazon megyében megkezdett beruházások veendők figyelembe, amelyek az  adózó vagy a  független 
harmadik félnek nem minősülő személy azonos vagy hasonló tevékenységét szolgálják;”

2. §  A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  rendelet az Európai Bizottság 2021/C 153/01 számú regionális állami támogatásokról szóló iránymutatásnak 
való megfelelést szolgálja.”

3. §  A Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés 5a.  pontjában, 1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, 4.  § (3)  bekezdésében és 7.  § 

(2) bekezdésében az „és h)–k) pontja” szövegrész helyébe az „és h)–j) pontja” szöveg,
b) 1.  § (1)  bekezdés 5a.  pontjában, 1.  § (2)  bekezdés b)  pontjában, 1.  § (3)  bekezdés h)  pontjában, 4.  § 

(4) és (5)  bekezdésében és 7.  § (4)  bekezdésében az  „(1)  bekezdés g) és l)  pontja” szövegrész helyébe 
az „(1) bekezdés g) pontja” szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés a) pont ad) és ae) alpontjában a „Közép-Magyarország régió nem támogatható településein” 
szövegrész helyébe a „Budapesten” szöveg,

d) 4. § (8) bekezdésében a „2021. június 30-a” szövegrész helyébe a „2021. december 31-e” szöveg,
e) 5.  § (3)  bekezdésében az  „a Közép-Magyarország régióban található településen (ide nem értve 

Közép-Magyarország régió támogatható településeit)” szövegrész helyébe a „Budapesten” szöveg,
f ) 7. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés a)–b), i) és k)–l) pontja” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a)–b) és 

i) pontja” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti a Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdés 6. pontja,
b) 4.  § (10)  bekezdésében a „ , meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő kibővítését 

eredményező új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, termék-diverzifikációt 
eredményező induló beruházás, valamint új eljárási innovációt eredményező induló beruházás” szövegrész,

c) 5. § (6) bekezdésében az „ , új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, termék-diverzifikációt 
eredményező induló beruházás, új eljárási innovációt eredményező induló beruházás” szövegrészek.
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5. §  A Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) E rendeletnek a  fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 110/2022. (III. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban e §-ban: 110/2022. rendelet) megállapított rendelkezéseit 
a  2021. december 31-ét követően benyújtott, de a  110/2022. rendelet hatálybalépéséig nyilvántartásba nem vett 
bejelentések, nem engedélyezett kérelmek esetében is alkalmazni kell.
(2) E rendelet 4.  § (8)  bekezdésében foglalt, a  2020. január 1-je és 2021. december 31-e között nehéz helyzetbe 
került, de 2019. december 31-én nehéz helyzetben nem lévő társaságra vonatkozó kivételt az  adózó akkor is 
figyelembe veheti, ha bejelentésének, kérelmének benyújtásakor ez a kivétel nem volt hatályos.”

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) Ez a  rendelet a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 
2014.6.26., 1.  o.) és a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i 
(EU) 2021/1237 bizottsági rendelet (HL L 270., 2021.7.29., 39. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

 (2) Ez a  rendelet az Európai Bizottság 2021/C 153/01 számú regionális állami támogatásokról szóló iránymutatásának 
való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 111/2022. (III. 21.) Korm. rendelete
az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet és 
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. és 34. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet az „A Főigazgatóság 
ellenőrzési hatósági feladatai” alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„A Főigazgatóság ellenőrzési, hatósági, audithatósági és auditszervi feladatai”

2. § (1) Az  Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.  §-a a következő 
(2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A Főigazgatóság ellátja a 2021–2027 programozási időszak tekintetében
a) az Európai Regionális Fejlesztési Alappal,
b) az Európai Szociális Alap Plusszal,
c) a Kohéziós Alappal,
d) az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alappal,
e) az Igazságos Átmeneti Alappal,
f ) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal,
g) a Belső Biztonsági Alappal és
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h) a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszközzel
kapcsolatos audithatósági feladatokat.”

 (2) Az  Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 4.  §-a a  következő 
(5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Főigazgatóság ellátja a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz audithatósági feladatait.
(6) A Főigazgatóság ellátja a Brexit Alkalmazkodási Tartalékkal kapcsolatos auditszervi feladatokat.”

3. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 6.  § (2)  bekezdés 
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellenőrzési tevékenysége kapcsán a Főigazgatóság funkcionális függetlenséggel rendelkezik, különösen az alábbiak 
tekintetében:)
„e) az ellenőrzések során észlelt szabálytalanságok megállapítása,”

4. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 8.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  helyszíni ellenőrzést annak megkezdése előtt legalább öt nappal megelőzően, szóban vagy írásban 
be kell jelenteni az  ellenőrzött szervezet vezetőjének. Ennek keretében a  vizsgálatvezető tájékoztatást ad 
az  ellenőrzés céljáról és formájáról, a jogszabályi felhatalmazásról. Az  előzetes bejelentést nem kell megtenni, 
ha  az  –  a  rendelkezésre álló adatok alapján – meghiúsíthatja az  ellenőrzés eredményes lefolytatását. Az  előzetes 
bejelentés elhagyásáról a vizsgálatvezető dönt.”

5. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 10.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a  vizsgálatvezető dönt, amelyről megbeszélés esetén 
a  megbeszéléstől, megbeszélés hiányában az  észrevételek beérkezésétől számított nyolc napon belül 
az érintetteknek tájékoztatást ad, és az el nem fogadott észrevételeket indokolja.”

6. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 13.  § (1)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ellenőrzött szerv vezetője minden év november 30-áig tájékoztatást ad a főigazgató részére a Főigazgatóság 
ellenőrzési jelentése alapján készített intézkedési tervben foglaltak időarányos teljesítéséről a  megvalósítást 
alátámasztó dokumentumok csatolásával.”

7. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet 16.  §-a a  következő 
l)–n) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek és határozatok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„l) az  Európai Parlament és a  Tanács 2021. június 24-i 2021/1060/EU rendelete az  Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, 
Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az  előbbiekre és a  Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alapra, a  Belső Biztonsági Alapra és a  határigazgatás és a  vízumpolitika pénzügyi 
támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról;
m) az Európai Parlament és a Tanács 2021. február 12-i 2021/241/EU rendelete a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz létrehozásáról;
n) az Európai Parlament és a Tanács 2021. október 6-i 2021/1755/EU rendelete a brexit miatti kiigazításokra képzett 
tartalék létrehozásáról.”

8. §  Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 3.  § a)  pontjában az „ellenőrzési hatósági feladatokat” szövegrész helyébe az „ellenőrzési, audithatósági és 

auditszervi feladatokat” szöveg,
b) 4. § (2a) bekezdés záró szövegrészében az „ellenőrzési” szövegrész helyébe az „audit” szöveg és
c) 4. § (4) bekezdésében az „ellenőrzési hatósági feladatokat” szövegrész helyébe a „feladatokat” szöveg
lép.
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9. §  Hatályát veszti az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 6/A. §-a,
b) 10/A. §-a,
c) 15. § (3)–(6) bekezdése és
d) 16. § b)–i) pontja.

2. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

10. §  Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. §  Hatályát veszti az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. pontja.

3. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. §  E rendelet 1–9. §-a
1.  az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alap Pluszra, a  Kohéziós Alapra, az  Igazságos 

Átmenet Alapra és az  Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, 
valamint az  előbbiekre és a  Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a  Belső Biztonsági Alapra és 
a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok 
megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,

2.  a  Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló, 2021. február 12-i (EU) 2021/241 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek és

3.  a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról szóló, 2021. október 6-i (EU) 2021/1755 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i (EU, Euratom) 
2020/2223 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 111/2022. (III. 21.) Korm. rendelethez

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 10–12. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„10. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 4. alcímébe tartozó központi 
kezelésű előirányzatok,
11. a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 2. alcím 2. jogcímcsoport 3. jogcímébe, 
a 2. cím 2. alcím 4. jogcímcsoportjába és a 6. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
12. a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XLVII. fejezet 1. cím 1., 3., 5., 6. és 7. alcímébe, a  3. cím 
3. alcímébe tartozó központi kezelésű előirányzatok, valamint”
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A Kormány 112/2022. (III. 21.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 3.  §, a  4.  § c)  pontja és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. 
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/Z. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A megengedett legnagyobb építménymagasság a maximális beépíthetőségi mérték 50%-áig 50 méter.”

 (2) Az R. 6/Z. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  beruházással érintett, 9.  mellékletben meghatározott földrészletek esetében az  építési engedély iránti 
kérelemhez mellékelni kell az  Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt 
területről készített kitűzési vázrajzot, melyről leolvasható az  Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott 
koordináták által lehatárolt földrészlet területi nagysága és a földrészlet határára vonatkozó méretek (határvonalak 
hossza és elhelyezkedése). Az  építésügyi hatóság az  építési engedélyezési eljárás során a  telek beépítési 
paramétereit az Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt terület tekintetében 
érvényesíti, ellenőrzi.”

2. §  Az R. a következő 90. §-sal egészül ki:
„90.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 112/2022. (III. 21.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr82.) megállapított 6/Z.  § (4a)  bekezdését, a  módosított 3.  § (3)  bekezdését, 4.  § (1) és 
(2) bekezdését, 6/Z. § (2) bekezdés d) pontját, 6/Z. § (4) bekezdését, 2. mellékletében foglalt táblázat B:78 mezőjét, 
valamint 9.  mellékletét a  Módr82. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is 
alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 9. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §  Az R.
a) 3. § (3) bekezdésében a „77., 79., 80.,” szövegrész helyébe a „77–80.,” szöveg,
b) 4. § (1) és (2) bekezdésében a „73., 75.,” szövegrész helyébe a „73., 75., 78.,” szöveg,
c) 6/Z. § (2) bekezdés d) pontjában a „16 méter” szövegrész helyébe a „25 méter” szöveg,
d) 2.  mellékletében foglalt táblázat B:78 mezőjében a  „01509/21,” szövegrész helyébe a  „01509/21, 01511,” 

szöveg
lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 112/2022. (III. 21.) Korm. rendelethez
„9. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez

1. számú táblázat

A 2. mellékletben foglalt táblázat B:78 mezőjében megjelölt helyrajzi számú telkek területén 
elhelyezkedő ingatlanrész területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi 
Rendszerben megadott koordinátáival

A B C

1. Töréspontok számozása Y X

2. 1 852059.710 287430.180

3. 2 852157.310 287387.890

4. 3 852226.530 287360.840

5. 4 852331.800 287314.270

6. 5 852418.590 287276.580

7. 6 852494.570 287238.120

8. 7 852508.480 287234.020

9. 8 852551.260 287221.390

10. 9 852597.920 287200.990

11. 10 852626.120 287188.660

12. 11 852667.410 287172.500

13. 12 852720.580 287149.720

14. 13 852734.100 287143.920

15. 14 852731.960 287140.810

16. 15 852795.790 287113.180

17. 16 852817.000 287087.760

18. 17 852817.440 287079.790

19. 18 852825.550 287078.940

20. 19 852819.650 286948.350

21. 20 852818.350 286890.060

22. 21 852818.540 286878.250

23. 22 852809.860 286846.960

24. 23 852813.130 286830.950

25. 24 852823.190 286773.080

26. 25 852815.300 286698.520

27. 26 852826.990 286690.009

28. 27 852829.280 286679.950

29. 28 852856.740 286558.840

30. 29 852897.950 286404.990

31. 30 852914.830 286341.950

32. 31 852922.080 286314.860

33. 32 852863.390 286307.720

34. 33 852864.065 286304.285

35. 34 852864.740 286300.850

36. 35 852804.620 286295.790

37. 36 852805.090 286291.490

38. 37 852692.170 286280.820

39. 38 852683.230 286279.650
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40. 39 852652.560 286276.580

41. 40 852592.600 286270.530

42. 41 852570.380 286268.160

43. 42 852390.380 286249.700

44. 43 852324.570 286243.240

45. 44 852178.433 286228.259

46. 45 852098.850 286220.100

47. 46 852079.410 286218.240

48. 47 852000.290 286210.660

49. 48 851983.799 286209.002

50. 49 851979.400 286208.560

51. 50 851971.130 286214.650

52. 51 851929.550 286245.280

53. 52 851881.585 286241.381

54. 53 851877.656 286241.062

55. 54 851872.930 286240.678

56. 55 851802.330 286234.940

57. 56 851794.580 286234.310

58. 57 851786.250 286223.930

59. 58 851765.320 286197.840

60. 59 851758.330 286189.130

61. 60 851753.850 286183.540

62. 61 851692.290 286176.200

63. 62 851605.030 286166.740

64. 63 851581.230 286164.160

65. 64 851584.070 286139.320

66. 65 851571.730 286136.750

67. 66 851570.250 286136.440

68. 67 851558.410 286133.970

69. 68 851546.570 286131.510

70. 69 851546.310 286131.460

71. 70 851501.860 286122.200

72. 71 851457.410 286112.940

73. 72 851457.170 286112.890

74. 73 851396.580 286100.270

75. 74 851336.000 286087.650

76. 75 851333.945 286087.222

77. 76 851307.600 286081.740

78. 77 851281.250 286076.250

79. 78 851278.400 286075.660

80. 79 851235.500 286066.720

81. 80 851192.590 286057.780

82. 81 851144.320 286045.000

83. 82 851096.060 286032.220

84. 83 851091.030 286030.890

85. 84 851084.950 286029.270

86. 85 851067.970 286024.770
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87. 86 851066.820 286024.470

88. 87 851042.070 286017.900

89. 88 851017.310 286011.330

90. 89 851014.540 286010.600

91. 90 850886.410 285976.600

92. 91 850884.000 285975.960

93. 92 850880.750 285975.130

94. 93 850844.148 285965.770

95. 94 850837.460 285964.060

96. 95 850832.500 285962.790

97. 96 850817.430 285957.520

98. 97 850817.330 285957.480

99. 98 850738.600 285929.970

100. 99 850730.720 285927.220

101. 100 850617.870 285887.786

102. 101 850590.020 285879.370

103. 102 850587.800 285878.700

104. 103 850485.059 285847.620

105. 104 850467.776 285841.800

106. 105 850442.860 285833.420

107. 106 850362.000 285806.200

108. 107 850357.540 285804.740

109. 108 850356.809 285804.500

110. 109 850292.640 285783.440

111. 110 850254.640 285770.980

112. 111 850253.997 285770.770

113. 112 850234.810 285764.470

114. 113 850215.460 285758.120

115. 114 850182.440 285747.290

116. 115 850096.440 285725.150

117. 116 850096.080 285725.060

118. 117 850056.860 285714.970

119. 118 850048.950 285736.560

120. 119 850044.510 285751.710

121. 120 850014.230 285854.760

122. 121 849986.370 285916.270

123. 122 849976.980 285992.860

124. 123 849978.720 285994.530

125. 124 849977.600 286003.160

126. 125 849975.720 286014.460

127. 126 849970.070 286048.430

128. 127 849966.850 286067.790

129. 128 849979.050 286078.610

130. 129 849983.240 286082.330

131. 130 849996.710 286110.760

132. 131 850001.070 286119.970

133. 132 850007.610 286153.360
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134. 133 850016.080 286196.610

135. 134 850024.670 286240.480

136. 135 850033.440 286285.250

137. 136 850035.010 286293.260

138. 137 850041.730 286331.350

139. 138 850050.230 286379.480

140. 139 850055.380 286408.650

141. 140 850066.600 286429.420

142. 141 850116.590 286491.150

143. 142 850145.340 286488.500

144. 143 850182.910 286485.030

145. 144 850186.890 286484.660

146. 145 850218.850 286481.700

147. 146 850239.850 286479.760

148. 147 850253.860 286478.460

149. 148 850278.440 286476.470

150. 149 850290.800 286475.710

151. 150 850318.780 286474.000

152. 151 850331.560 286473.570

153. 152 850391.650 286471.540

154. 153 850396.140 286471.390

155. 154 850436.450 286473.230

156. 155 850456.210 286473.820

157. 156 850488.020 286474.760

158. 157 850563.500 286485.320

159. 158 850584.360 286493.000

160. 159 850595.910 286497.250

161. 160 850628.650 286512.460

162. 161 850631.820 286514.600

163. 162 850704.000 286564.650

164. 163 850773.110 286612.580

165. 164 850777.050 286615.060

166. 165 850800.030 286629.500

167. 166 850814.350 286636.390

168. 167 850813.830 286649.450

169. 168 850796.520 286810.000

170. 169 850785.760 286909.270

171. 170 850782.520 286941.170

172. 171 850782.060 286945.630

173. 172 850779.290 286974.030

174. 173 850777.160 286997.180

175. 174 850772.840 287040.220

176. 175 850769.580 287073.630

177. 176 850766.830 287101.880

178. 177 850760.420 287167.730

179. 178 850746.110 287314.560

180. 179 850741.690 287360.030
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181. 180 850740.360 287373.600

182. 181 850773.400 287395.840

183. 182 850850.650 287427.820

184. 183 850909.470 287452.170

185. 184 851035.910 287504.520

186. 185 851038.730 287509.070

187. 186 851036.300 287529.250

188. 187 851033.220 287554.860

189. 188 851016.390 287694.790

190. 189 851015.430 287702.790

191. 190 850998.730 287841.680

192. 191 850993.880 287881.980

193. 192 850993.550 287884.750

194. 193 851016.200 287876.830

195. 194 851050.970 287864.360

196. 195 851061.820 287860.470

197. 196 851091.752 287847.574

198. 197 851184.560 287807.590

199. 198 851253.750 287777.780

200. 199 851271.950 287769.940

201. 200 851309.020 287754.080

202. 201 851348.910 287737.010

203. 202 851383.330 287722.290

204. 203 851404.090 287713.410

205. 204 851456.350 287691.050

206. 205 851493.090 287675.330

207. 206 851565.200 287645.010

208. 207 851620.360 287621.820

209. 208 851634.750 287621.500

210. 209 851623.090 287597.780

211. 210 851652.630 287579.010

212. 211 851654.380 287599.260

213. 212 851654.910 287605.460

214. 213 851709.010 287582.790

215. 214 851738.920 287570.590

216. 215 851865.620 287517.100

217. 216 851913.020 287494.810

218. 217 851959.040 287470.640

219. 218 851972.760 287463.720

220. 219 851974.820 287462.700

221. 220 852056.260 287431.510
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2. számú táblázat

A Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté 
nyilvánításáról szóló 1077/2022. (II. 17.) Korm. határozat alapján kiemelt beruházási célterület 
területi lehatárolása a terület határpontjainak Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott 
koordinátáival

A B C

1. Töréspontok számozása Y X

2. 1 851670.020 285335.190

3. 2 851664.990 285383.040

4. 3 851651.580 285510.500

5. 4 851644.920 285573.820

6. 5 851622.850 285783.590

7. 6 851600.780 285993.350

8. 7 851595.870 286036.260

9. 8 851590.960 286079.170

10. 9 851724.310 286095.740

11. 10 851752.720 286091.100

12. 11 851824.750 286056.530

13. 12 851943.730 286076.510

14. 13 851966.940 286103.250

15. 14 851984.250 286123.190

16. 15 852008.200 286135.960

17. 16 852013.020 286138.530

18. 17 852095.120 286148.610

19. 18 852192.790 286160.610

20. 19 852257.140 286168.520

21. 20 852271.830 286170.320

22. 21 852327.640 286174.020

23. 22 852331.370 286174.270

24. 23 852495.140 286190.950

25. 24 852688.020 286211.360

26. 25 852687.470 286219.230

27. 26 852794.040 286234.200

28. 27 852801.130 286183.700

29. 28 852882.480 286195.760

30. 29 852892.500 286197.240

31. 30 852916.670 286111.930

32. 31 852941.450 286044.040

33. 32 852950.910 286001.840

34. 33 852969.480 285985.110

35. 34 852971.800 285973.340

36. 35 852979.160 285893.190

37. 36 852980.870 285874.560

38. 37 852989.310 285789.610

39. 38 852992.830 285754.150

40. 39 852997.020 285712.010

41. 40 852999.380 285687.980
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42. 41 853008.930 285590.470

43. 42 853012.980 285549.060

44. 43 852988.710 285538.600

45. 44 852990.390 285521.800

46. 45 853017.030 285510.280

47. 46 853018.640 285486.070

48. 47 852860.470 285469.240

49. 48 852763.450 285458.910

50. 49 852745.910 285456.930

51. 50 852612.770 285441.790

52. 51 852530.650 285432.360

53. 52 852399.510 285418.260

54. 53 852395.140 285417.750

55. 54 852263.090 285402.510

56. 55 851985.890 285370.530

57. 56 851956.120 285367.200

58. 57 851899.880 285360.910

59. 58 851836.280 285353.790

60. 59 851810.050 285350.860
                                     ”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 76/2022. (III. 21.) 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 művészi pályafutása, fekete-fehér szociofotók, portrék és sivatagi 
tájképek mellett a  magyar irodalom és a  képzőművészet jeles képviselőit is lenyűgöző kifejezőerővel megörökítő 
alkotásai, a magyar és az arab fotóművészetet egyaránt gazdagító életműve elismeréseként
Bahget Iskander fotóművész részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a drámairodalom legjelentősebb szerepeinek 
hiteles megformálójaként nyújtott emlékezetes alakításai, a magyar irodalom remekeit, főként Szabó Magda műveit 
értő módon, igényesen tolmácsoló rendezései, valamint kivételesen értékes pedagógusi munkája elismeréseként
Csikos Sándor Jászai Mari-díjas színművész, színházi rendező, színészpedagógus, egyetemi oktató, kiváló és érdemes 
művész részére,

Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a Kárpát-medencei néptánchagyományok ápolását kultúra-, 
illetve nemzettörténeti kutatásai mellett díjnyertes koreográfiáival és táncpedagógusi munkájával is elhivatottan 
szolgáló, különlegesen gazdag és sokrétű művészi tevékenysége elismeréseként
dr. Diószegi László Harangozó Gyula- és Martin György-díjas koreográfus, egyetemi magántanár részére,

Magyarország számára kivételesen értékes, a  mai magyar dzsessz kimagasló alakjaként a  magyar népzene és 
a dzsessz ötvözésén alapuló, saját zenei világot megjelenítő, kiemelkedő előadóművészi pályája elismeréseként
Dresch Mihály Liszt Ferenc-díjas előadóművész, kiváló és érdemes művész részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a  nemzetiségi lét kérdéskörét egyedülálló 
módon megragadó írói, költői életműve, valamint kiemelkedő műfordítói tevékenysége elismeréseként
Király László Babérkoszorú- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
részére,

Magyarország számára kivételesen értékes, az  autentikus oláh cigány kultúra hagyományainak továbbélése és 
átörökítése terén kiemelkedő, az  érzelmek gazdag tárházát minden mesterkéltségtől mentesen felvonultató és 
világszerte sikereket arató előadóművészi munkája elismeréseként
Lakatos Mónika előadóművész, énekesnő, zeneszerző, szövegíró részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a  magyar és világirodalom legjelentősebb 
drámai szerepeiben nyújtott emlékezetes színpadi, valamint jelentős filmes alakításai elismeréseként
Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
részére,

Magyarország számára kivételesen értékes, páratlanul letisztult formavilágú, különleges és eredeti kőszobrászata, 
a  klasszikus európai mellett az  egyiptomi, sumer és közép-amerikai kultúrákból is táplálkozó, illetve az  ontológia 
alapkérdéseire reflektáló, szakrális műveiben pedig a  világvallásokra asszociáló művészi alkotómunkája 
elismeréseként
Boldi-Szmrecsányi Boldizsár Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész részére,

Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályája,  évtizedek óta töretlen népszerűségnek 
örvendő, karikaturisztikus és groteszk humorral megformált művek, egyebek mellett a  kultikus „Macskafogó” 
megalkotójaként a magyar animációs filmművészetet gazdagító pályafutása elismeréseként
Ternovszky Béla Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, érdemes művész, a  Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja 
részére,
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Magyarország számára kivételesen értékes, több mint három  évtizedes alkotói pályája, egyedi stílusú, 
az esztétikumot a funkcionalitással bravúrosan ötvöző épületei, valamint számos kiemelten fontos hazai műemlék 
rekonstrukciója során végzett kimagasló színvonalú, művészi igényű tervezőmunkája elismeréseként
Zoboki Gábor DLA Ybl Miklós-díjas építész, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére

 a Kossuth-díjat,

Magyarország számára kivételesen értékes és nemzetközi szinten is nagy elismertségnek örvendő kamarazene-
művészeti pályafutásuk, különösen a klasszikus magyar zenekultúra és Kodály Zoltán műveinek magas színvonalú 
tolmácsolását, illetve nemzetközi megismertetését elhivatottan szolgáló, több  évtizedes művészi munkájuk 
elismeréseként
Bangó Ferenc hegedűművész, a Kodály Vonósnégyes tagja részére,
Éder György csellóművész, a Kodály Vonósnégyes tagja részére,
Falvay Attila hegedűművész, érdemes művész, a Kodály Vonósnégyes primáriusa részére,
Tuska Zoltán hegedű- és brácsaművész, a Kodály Vonósnégyes tagja részére

 a Kossuth-díjat megosztva,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása és korszakalkotó felfedezései, különösen 
az  idegrendszer szerkezete és működése, az  alvás-ébrenlét szabályozásának megértése terén egyedülálló 
tudományos munkája elismeréseként
dr. Acsády László agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a  sikeres hazai és a  nemzetközi 
gyógyszerkutatást megalapozó eredményei, illetve a kutatói utánpótlás-nevelés fejlesztéséhez jelentős mértékben 
hozzájáruló, nemzetközileg is nagyra értékelt kutatói-oktatói munkája elismeréseként
dr. Bagdy György László neurofarmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár részére,

Magyarország számára kivételesen értékes, a  hipnózis kutatása és gyakorlati alkalmazása terén iskolateremtő 
tudományos pályája, valamint a pszichoonkológia tudományágának megalapításában, és a pszichológusképzésben 
betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Bányai Éva pszichológus, professor emeritus részére,

Magyarország számára kivételesen értékes, a  vállalati pénzügyek tudományos vizsgálata terén meghatározó 
életműve, valamint a  Kárpát-medencei magyar tudományos életet gazdagító, elhivatott oktatói és szervezői 
munkája elismeréseként
dr. Bélyácz Iván közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az  általános és a  magyar fonetika, illetve 
a  pszicholingvisztika területén elért eredményei, valamint a  GMP beszédpercepciós diagnosztika kifejlesztését és 
sztenderdizálását megalapozó kutatásai elismeréseként
dr. Gósy Mária nyelvész, a nyelvtudomány doktora, egyetemi tanár részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a  mikroelektronikai technológiák minőségi 
paramétereinek javítása, a környezetvédelmi és orvosbiológiai érzékelők, valamint a megbízható elektronikai kötési 
eljárások kutatása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, továbbá példaértékű kutatói-oktatói és 
kutatásszervezői munkája elismeréseként
dr. Harsányi Gábor villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a  magyar nyelvtörténet és az  orvosi nyelv 
kutatása, valamint a magyar helyesírási szabályzat megalkotása és nyelvészek generációinak oktatása terén egyaránt 
kiemelkedő és elhivatott szakmai munkája elismeréseként
dr. Kaán Miklósné dr. Keszler Borbála nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a  gyógyszerkémia és a  kémiai biológia 
területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, iskolateremtő tudományos tevékenysége elismeréseként
Keserű György Miklós vegyészmérnök, gyógyszerkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja részére,
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Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a  takarmány- és élelmiszerbiztonsági 
kockázatot jelentő mikotoxinok állat- és humánegészségügyi veszélyeinek feltárását szolgáló kutatásai, 
az  egészségtudatos gondolkodásmódra épülő One Health koncepció bevezetésében vállalt kiemelkedő szerepe, 
valamint egyetemi és akadémiai szintű kutatásszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács Melinda állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár részére,

Magyarország számára kivételesen értékes szakmai pályafutása, a  politikatudomány ismeretelméleti kérdései és 
a modern demokrácia kritikája, valamint a politikai filozófia és a konzervativizmus elméleti problémái terén egyaránt 
kiemelkedő tudományos, kutatói és publikációs tevékenysége, valamint példaadó oktatói és oktatásirányítói 
munkája elismeréseként
dr. Lánczi András politológus, filozófus, egyetemi tanár részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, az 1956-os forradalomról, szabadságharcról és 
a megtorlás éveiről, az 56-os hősök tevékenységéről és sorsáról publikált, eddig feltáratlan forrásokra támaszkodó 
nagy jelentőségű kutatásai és az új történészgenerációk kinevelésében elért kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. M. Kiss Sándor történész, tudományos igazgató, professor emeritus részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a hazai és nemzetközi bölcsészettudományra 
kiemelkedő hatást gyakorló tudományos, publikációs tevékenysége, az  egyetemi oktatásban elért példaértékű 
eredményei, valamint tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. S. Varga Pál irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár részére,

Magyarország számára kivételesen értékes néprajztudományi pályafutása, a  tanyavilág történetét, életmódját, 
szerepét és hanyatlását bemutató, szépirodalmi igényességgel megírt művei, sokrétű, leletmentő kutatásai, 
a hagyományos magyar paraszti társadalom XX. századi erőszakos átalakításának pótolhatatlan értékű feldolgozása 
elismeréseként
Szenti Tibor író, etnográfus részére,

Magyarország számára kivételesen értékes, a  szívinfarktussal összefüggő elhalálozások megelőzését szolgáló 
tudományos és orvosi pályafutása, a Veszprém megyei sürgősségi invazív kardiológiai ellátás megszervezése és sikeres 
működtetése terén végzett intézményvezetői, valamint oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Veress Gábor Batthyány-Strattmann László-díjas kardiológus, főigazgató főorvos, egyetemi tanár részére,

Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a szentföldi magyar régészet vonatkozásában 
egyedülálló, nemzetközi szinten is jelentős kutatómunkája, különösen a  Holt-tenger keleti partjánál található 
evangéliumi jelentőségű helyszín, a Machaerus vár régészeti feltárási munkálatainak vezetőjeként elért eredményei 
elismeréseként
dr. Vörös Győző ókorkutató, régész, egyiptológus, az építészettudományok doktora, a Magyar Művészeti Akadémia 
tiszteletbeli tagja, egyetemi tanár részére

 a Széchenyi-díjat

adományozom.

Budapest, 2022. március 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. március 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01280-2/2022.
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A köztársasági elnök 77/2022. (III. 21.) 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 –

példaértékű erkölcsi tartást tükröző költészete, illetve gyermekverseket, prózai alkotásokat és műfordításokat is 
magába foglaló, nagy hatású irodalmi életműve elismeréseként
Buda Ferenc, a  nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, a  Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje a csillaggal 
polgári tagozata;

a rendszerváltozás utáni magyar kulturális élet újjáéledését szolgáló sokrétű szakmai munkája, különösen kimagasló 
színvonalú múzeumigazgatói és felsővezetői tevékenysége, illetve a  Seuso-kincs hazahozatala és a  Városliget 
kulturális központtá alakítása érdekében végzett világszínvonalú és maradandó értékű munkája elismeréseként
dr. Baán László közgazdász, a  Szépművészeti Múzeum főigazgatója, a  Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa 
részére,

Magyarország európai képviselete és sikeres integrációja, illetve a  magyar fejlesztéspolitika alapjainak 
megteremtése érdekében végzett nagy jelentőségű munkája, valamint a  magyar kajak-kenu sportág fejlesztését 
több évtizeden át szolgáló, kiemelkedő vezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Baráth Etele építész, címzetes egyetemi tanár, volt miniszter és országgyűlési képviselő, a  Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség Közgyűlésének elnöke, a  Magyar Közgazdasági Társaság Fejlesztéspolitikai Szakosztályának elnöke 
részére,

közel negyven éven át példaértékű hivatástudattal végzett bírói, ügyészi és ügyészségi felső vezetői munkája, 
valamint tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Belovics Ervin, a Legfőbb Ügyészség legfőbbügyész-helyettese részére,

a veleszületett kromoszóma-rendellenességek és a  rosszindulatú daganatképződés összefüggéseinek vizsgálata 
terén végzett munkája, valamint több évtizedes, nemzetközi szinten is jelentős gyógyítói, oktatói és tudományos 
tevékenysége elismeréseként
dr. Fekete György gyermekgyógyász, klinikai genetikus, az  orvostudomány doktora, a  Semmelweis Egyetem 
professor emeritusa, nyugalmazott egyetemi tanára részére,

a közigazgatás területén, a  demokratikus jogrend védelmében évtizedeken át végzett, kiemelkedően magas 
színvonalú munkája elismeréseként
Haszonicsné dr. Ádám Mária, a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója részére,

az igazságszolgáltatás és a közigazgatási hivatás iránti szakmai alázattal végzett, kiemelkedő pályafutása, valamint 
a térség és lakói érdekében elkötelezetten végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Hóbor Erzsébet, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal volt vezetője, a Zalaegerszeg–Marosvásárhely Baráti Társaság 
alapító elnöke, az Első Magyar–Dán Termelőiskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke részére,

a magyar–amerikai kapcsolatok megerősítése, valamint a  közel-keleti békét támogató Ábrahám Egyezmények 
megalkotása érdekében végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként
Jared Kushner, az Amerikai Egyesült Államok 45. elnökének főtanácsadója részére,

kiemelkedő diplomáciai tevékenysége, illetve a  koronavírus elleni vakcinák beszerzése érdekében végzett 
fáradhatatlan munkája elismeréseként
Konkoly Norbert, Magyarország moszkvai nagykövete részére,
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a földrajztudomány terén kiemelkedő, határainkon túl is számon tartott, különösen a  magyar utazókkal, földrajzi 
felfedezőkkel és a  Kárpát-medence magyar feltáróival kapcsolatos kutatásai, valamint szakmai és irányító 
tevékenysége elismeréseként
dr. Kubassek János Móra Ferenc-díjas geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója részére,

a magyar és a  szerb nép közötti kapcsolatok erősítése és a  közös kulturális kincsek megőrzése érdekében tett 
erőfeszítései, illetve a hazánkban élő szerb ortodox közösség körében két évtizede végzett lelkipásztori szolgálata 
elismeréseként
Lukijan Pantelić, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye megyéspüspöke részére,

a magyar operakultúra megújítását, illetve a műfaj hazai és külföldi népszerűsítését nagy sikerrel szolgáló, kimagasló 
színvonalú intézményvezetői munkája, valamint a  hiánypótló művészeti központnak számító Eiffel Műhelyház 
kialakításában betöltött jelentős szerepe elismeréseként
Ókovács Szilveszter operaénekes, művésztanár, zenekritikus, a Magyar Állami Operaház főigazgatója részére,

a magyar–olasz kapcsolatokat példaadó módon építő tevékenysége elismeréseként
dr. Pál József, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, az  Olasz 
Köztársaság szegedi székhelyű tiszteletbeli konzulja részére,

a magyar–új-zélandi kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése iránt 
elkötelezett, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Patsy Reddy, Új-Zéland nyugalmazott főkormányzója részére,

a magyar és szlovén katolikus közösség közötti testvériséget erősítő, illetve Szent László király muravidéki 
kultuszának továbbélését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Peter Štumpf, a Muraszombati Egyházmegye megyéspüspöke részére,

a magyar kultúra kutatása, valamint nemzetközi és hazai népszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként
Rockenbauer Zoltán etnológus, művészettörténész, kurátor, volt miniszter és országgyűlési képviselő részére,

nagy hatású és nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint innovatív oktatói-nevelői, 
tudományszervezői és tudományos közéleti munkája elismeréseként
dr. Rosivall László orvos, a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézete 
Nemzetközi Nephrológiai Kutató és Képző Központjának vezetője részére,

több évtizedes közszolgálati pályafutása során kiemelkedő szakmai színvonalon, mély elhivatottsággal végzett 
munkája elismeréseként
dr. Sepsey Tamás Benedek jogász, volt országgyűlési képviselő, az  Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal és 
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnöke, az Állami Számvevőszék volt főigazgató-helyettese részére,

a hosszú távú világgazdasági folyamatok, a kölcsönös függőségi viszonyok és a globalizáció komplex, jövőformáló 
gazdasági és társadalmi hatásainak kutatása, illetve oktatása területén végzett hét évtizedes, nemzetközi és hazai 
szinten is iskolateremtő tevékenysége elismeréseként
dr. Simai Mihály Széchenyi-díjas közgazdász, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  Budapesti Corvinus 
Egyetem professor emeritusa, az Egyesült Nemzetek Szervezete Társaságok Világszövetségének tiszteletbeli elnöke 
részére,

a magyarországi káoszelméleti kutatásokban betöltött vezető szerepe, valamint a  fizikatanítás oktatásának 
megújítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Tél Tamás Széchenyi-díjas fizikus, a  fizikatudomány doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem professor 
emeritusa és Fizika Doktori Iskolájának korábbi vezetője, az MTA–ELTE Elméleti Fizikai, illetve Fizika Tanítása 
Kutatócsoportjainak volt vezetője részére,
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a magyar–német kapcsolatok fejlesztése, különösen a kulturális és oktatási együttműködések kialakítása és ápolása 
érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Treufried Grau, nyugalmazott minisztériumi főtanácsos részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje 
polgári tagozata;

a rendvédelmi pálya és a haza szolgálata iránt elhivatott, több évtizedes tevékenysége különösen az Országgyűlési 
Őrség 2012-es megalakulása során, illetve a szervezet parancsnokaként végzett munkája elismeréseként
Tóth László Tibor nyugállományú országgyűlési vezérőrnagy, az Országgyűlési Őrség volt parancsnoka részére,

a Magyar Honvédség szolgálatában folytatott kimagasló tevékenysége, különösen Magyarország 
NATO-csatlakozásának előkészítése, illetve a  magyar légierő és hazánk nemzetközi katonai kapcsolatainak 
fejlesztése terén kiemelkedő munkája, példamutató életútja elismeréseként
Tömböl László nyugállományú vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar volt főnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2022. március 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. március 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01281-2/2022.
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A köztársasági elnök 78/2022. (III. 21.) 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 szívsebészeti aneszteziológiai és perioperatív kardiológiai ellátás terén több mint három évtizeden át elhivatottan 
végzett gyógyítómunkája, valamint tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Babik Barna Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert 
Orvostudományi Kara Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének intézetvezető egyetemi tanára részére,

kiváló orvosszakmai és tudományos munkája, valamint a  légzőszervi betegségben szenvedők gyógykezelése 
érdekében odaadóan végzett vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Bogos Krisztina, az  Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgató főorvosa, a  Lélek-zet Egyesület alapítója 
részére,

az ortopédia területén végzett négy évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai, illetve vezetői munkája 
elismeréseként
dr. Bucsi László, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, ortopéd szakorvos részére,

Magyarország jó hírnevének öregbítése, valamint a magyar–osztrák gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében 
tett erőfeszítései elismeréseként
dr. Christoph Leitl, az Eurochambres elnöke részére,

magas színvonalú gyógyító-, tudományos és kutatómunkája, nemzetközileg is nagyra értékelt oktatói és 
eredményes vezetői, valamint jelentős szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Cziráki Attila belgyógyász, kardiológus, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szívgyógyászati Klinikájának 
igazgatója, egyetemi tanára részére,

a törésmechanika szakterületének magyarországi meghonosításában betöltött kiemelkedő szerepe, valamint 
a  fémek fáradásának és törésének nemzetközi szinten is elismert kutatójaként, illetve a  Czoboly-Radon módszer 
kidolgozójaként elért eredményei elismeréseként
dr. Czoboly Ernő, a  műszaki tudomány doktora, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kara Anyagtudomány és Technológia Tanszékének címzetes egyetemi tanára részére,

a magyar sport hírnevét erősítő több évtizedes, kimagasló sportolói és edzői pályafutása elismeréseként
Cservenyák Tibor olimpiai bajnok vízilabdázó, a svájci vízilabda-válogatott volt szövetségi kapitánya részére,

a magyar könnyűzenei életet gazdagító előadóművészi pályája, a  magyar blues ikonikus alakjaként elért sikerei, 
évtizedek óta töretlenül népszerű és máig aktív művészi tevékenysége elismeréseként
Deák Bill Gyula előadóművész részére,

Magyarország és a türk népek kapcsolatainak fejlesztését, illetve a magyar kultúra külföldi népszerűsítését szolgáló 
tevékenysége, valamint számos magyar vonatkozású zenei rendezvény létrejöttében vállalt szerepe elismeréseként
Dussanbay Kasseinov, a Nemzetközi Türk Kulturális Szervezet főtitkára részére,

a magyar–azeri energetikai kapcsolatok fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként
Elshad Nasirov, az  Azerbajdzsáni Köztársaság Állami Olajvállalatának beruházásokért és marketingért felelős 
alelnöke részére,

kiemelkedő oktatói tevékenysége, az  elméleti számítástudomány területén folytatott, nemzetközileg is elismert 
kutatói, valamint több éves kimagasló vezetői munkája elismeréseként
dr. Fülöp Zoltán programtervező matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi 
Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Intézete Számítástudomány Alapjai 
Tanszékének egyetemi tanára részére,
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az alkalmazott embriológia és az  őssejtkutatás területén végzett, nemzetközileg is kiemelkedő kutatói és oktatói 
tevékenysége elismeréseként
dr. Gócza Elen biológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Genetika és Biotechnológia Intézetének kutatási igazgatóhelyettese és Állatbiotechnológia Tanszékének vezetője 
részére,

nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatói-oktatói és gyógyítói tevékenysége, valamint a  hazai fogorvos- és 
szakorvosképzés fejlesztése érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként
dr. Hegedűs Csaba, a  Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara Bioanyagtani és Fogpótlástani nem önálló 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a nemzetközi szinten is elismert pécsi növénybiológiai kutatások terén elért kimagasló eredményei, valamint 
a növénybiológiai oktatásban végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Hideg Éva Olga fizikus, növényi stresszélettan kutató, a biológiai tudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kar Biológiai Intézete Növénybiológiai Tanszékének vezetője, egyetemi tanára részére,

az ismeretterjesztés mellett a  tehetséggondozás és a  nyelvoktatás fejlesztését is szolgáló, a  helyi kulturális életet 
színesítő, négy évtizedes népművelői pályája elismeréseként
Horváth László Árpád, a Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnök-igazgatója részére,

a kisebbségvédelem, a  soknemzetiségű társadalmak integrációja, valamint a  pozitív interetnikai kapcsolatok 
elősegítése érdekében tett kimagasló erőfeszítései elismeréseként
Kairat Abdrakhmanov, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet nemzeti kisebbségi főbiztosa részére,

az egyedi molekulamódszerek fejlesztése és alkalmazása vonatkozásában, valamint a nanobiotechnológia területén 
folytatott kutatói és oktatói munkája elismeréseként
dr. Kellermayer Miklós orvos, biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Karának dékánja, valamint Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanára 
részére,

a Szentírás legújabb kori magyar nyelvű fordítását, valamint a  jövendő papok és teológusok nemzedékeinek 
a Szentírásban való elmélyedését szolgáló szentírástudományi, illetve oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Kocsis Imre, a  Váci Egyházmegye nagyprépostja, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara 
Újszövetségi Szentírástudomány Tanszékének vezetője, egyetemi tanára részére,

több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a  papi utánpótlás nevelése és teológiai felkészítése érdekében végzett 
munkája, valamint az egyházmegye és a helyi közösségek kapcsolatát segítő tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács József kanonok, a  Szeged-Csanádi Egyházmegye általános helynöke, a  Gál Ferenc Egyetem Teológiai 
Karának dékánja, tanszékvezető főiskolai tanára, a Szent Gellért Szeminárium rektora részére,

a korszerű gyógytornászképzés érdekében folytatott iskolateremtő oktatómunkája, valamint kimagasló 
tudományos és gyógyítói tevékenysége elismeréseként
dr. Kránicz János Batthyány-Strattmann László-díjas sebész, a  Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa, 
az Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja Ortopédiai Klinikájának egyetemi tanára részére,

a diaszpórában élő magyar reformátusok és más felekezethez tartozók között végzett sokoldalú munkája, valamint 
az anyaországban és az elcsatolt területeken élők megsegítését szolgáló tettei elismeréseként
dr. Krasznai Géza Csaba, az  ohiói Kálvin Egyházkerület püspöke, a  clevelandi Első Magyar Református Egyház 
lelkipásztora részére,

nemzetközileg is nagyra tartott kutató- és oktatómunkája, valamint a tudományos utánpótlás nevelésében végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
dr. Kristóf Jánosné, vegyészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pannon Egyetem professor 
emeritája, a Mérnöki Kar Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központjának nyugalmazott egyetemi 
tanára részére,

a magyar irodalmat a  Délvidék történelméről és híres családjairól szóló könyvekkel gazdagító szépírói életműve, 
valamint a bácskai kulturális életben végzett publikációs tevékenysége elismeréseként
Lelbach Gyula történetíró részére,
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Magyarország nemzetközi jó hírnevének erősítését és gazdaságának fejlesztését szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
Lüke Michael, az L&O Group társtulajdonosa, ügyvezetője részére,

a korszerű csontvelő-transzplantáció egyik meghonosítójaként végzett és a  súlyos hematológiai betegségekben 
szenvedők megsegítése iránt elkötelezett gyógyítómunkája, valamint a  nemzetközi szakmai közéletben betöltött 
jelentős szerepe elismeréseként
dr. Masszi Tamás belgyógyász, hematológus, egyetemi tanár, a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 
Karának oktatási dékánhelyettese, valamint Belgyógyászati és Hematológiai Klinikájának igazgatója, a Belső Klinikai 
Tömb orvos-főigazgatója részére,

több évtizedes egészségügyi pályafutása során a  belgyógyászat területén végzett példaértékű gyógyítómunkája, 
valamint kimagasló tudományos kutatói, illetve oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Mózsik Gyula belgyógyász, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem professor 
emeritusa részére,

a nemzetközi és hazai tudományos életben végzett kiemelkedő irodalom- és színháztudományi munkája, valamint 
tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Müller Péter irodalom- és színháztörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Modern Irodalomtörténeti 
és Irodalomelméleti Tanszékének egyetemi tanára részére,

az állatorvosi mikrobiológia, a  járványtan és az  élelmiszerbiztonság számos területére kiterjedő, nemzetközileg is 
elismert tudományos pályafutása elismeréseként
Nagy Béla Széchenyi-díjas állatorvos, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az  Eötvös Loránd Kutatási 
Hálózat Állatorvostudományi Kutatóintézetének professor emeritusa részére,

a magyar jégkorongsportág fejlesztése érdekében közel négy évtizede kimagasló színvonalon végzett szakmai 
munkája, különösen az Ifj. Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia létrehozásában és az utánpótlás-nevelésben 
vállalt jelentős szerepe elismeréseként
Ocskay Gábor István, az ifj. Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia kuratóriumi elnöke részére,

a mikroalgák biotechnológiai alkalmazása, különösen a  növényvédelem területén elért kiemelkedő tudományos 
kutatási eredményei elismeréseként
dr. Ördög Vince mezőgazdasági mérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Széchenyi István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara Növénytudományi Tanszékének egyetemi tanára részére,

a szülészet-nőgyógyászat területén, különösen a  koraszülés megelőzése érdekében több évtizede odaadóan 
végzett munkája, valamint kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Paulin Ferenc Batthyány-Strattmann László-díjas szülész-nőgyógyász, az orvostudomány doktora, a Semmelweis 
Egyetem professor emeritusa, valamint a  II. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának korábbi igazgatója 
részére,

kiemelkedő diplomáciai tevékenysége, illetve a  koronavírus elleni vakcinák beszerzése érdekében végzett 
fáradhatatlan munkája elismeréseként
Pesti Máté Imre, Magyarország pekingi nagykövete részére,

kiemelkedő szakmai színvonalon, példaértékű elhivatottsággal végzett négy évtizedes bírói munkája és széles körű 
jogirodalmi munkája elismeréseként
dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes Mária nyugalmazott bíró, a Kúria volt tanácselnöke részére,

a hazai anyagtudomány területén, különösen a  mikroelektronikai technológiák analízisében és alkalmazásában 
elért, nemzetközileg is kimagasló eredményei, valamint sikeres tudományszervezői és oktatói tevékenysége 
elismeréseként
dr. Petrik Péter, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Energiatudományi 
Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének osztályvezetője, tudományos tanácsadója részére,
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a magyar–vietnámi kapcsolatok fejlesztése és ápolása, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése iránti 
elkötelezett, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Phạm Công Tạc, a  Vietnámi Szocialista Köztársaság Tudományos és Technológiai Minisztériumának 
miniszterhelyettese részére,

a regionális tudomány, ezen belül a regionális gazdaságfejlesztés területén végzett több évtizedes kutatói-oktatói és 
tudományszervező munkája elismeréseként
dr. Rechnitzer János, a földrajztudomány doktora, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa, az Eötvös Loránd 
Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának kutatóprofessor emeritusa részére,

a magyar könnyűzenei élet szervezése terén végzett sokrétű tevékenysége elismeréseként
Rózsa István, a Rózsa Records Művészeti és Kulturális Kft. ügyvezetője részére,

elsőrangú kutatói, illetve intézetalapítói tevékenysége, valamint az  állatorvoslás és az  állatorvosképzés területén 
elhivatottan végzett, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
dr. Seregi János állatorvos, az  Állatorvostudományi Egyetem professor emeritusa és Kísérleti Intézetének 
nyugalmazott igazgatója részére,

Magyarország és a  Szuverén Máltai Lovagrend közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló, illetve az  elesettek és 
a rászorulók felkarolása iránt elhivatott tevékenysége elismeréseként
Szabadhegy Kristóf, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke, a KEVE Zrt. vezérigazgatója részére,

a gyermekegészségügy területén végzett kiváló színvonalú klinikai és tudományos munkája, értékes oktatói és 
tehetséggondozó tevékenysége, valamint fáradhatatlan vezetői és szervezőmunkája elismeréseként
dr. Szabó Attila gyermekgyógyász, nephrológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Semmelweis 
Egyetem rektorhelyettese és Klinikai Központjának elnöke, valamint az  Általános Orvostudományi Kar 
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója, egyetemi tanára részére,

a görögkatolikus egyházban a  magyar nyelv ápolása érdekében végzett áldozatos tevékenysége, illetve a  fiatal 
papság számára útmutatást nyújtó nevelőmunkája elismeréseként
Szabó Konstantin sislóci káplán, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye görögkatolikus papja részére,

az erdélyi magyar felsőfokú oktatás megszervezése, fejlesztése és magas színvonalú működtetése érdekében 
végzett kiemelkedő tudományos, oktatói és közösségszervező munkája elismeréseként
dr. Tonk Márton, a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, valamint Természettudományi és 
Művészeti Kara Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára részére,

a belgyógyászat és a  kardiológia tudományterületét gazdagító tudományos és kutatási eredményei, magas 
színvonalú gyógyító tevékenysége, valamint elhivatott oktatói és vezetői munkája, illetve szakmai-közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Tóth Kálmán belgyógyász, kardiológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára, valamint Klinikai Központja I. sz. Belgyógyászati Klinikájának 
igazgatója részére,

a fizikatanítás oktatásának fejlesztése, illetve a  fizika népszerűsítése iránt több évtizede elkötelezetten végzett 
tudományos és oktatómunkája, valamint az  Egyetem Fizika Tanszékének újraindítását elősegítő tevékenysége 
elismeréseként
dr. Vida József fizikatanár, az  Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professor emeritusa, valamint Kémiai és Fizikai 
Intézete Fizika Tanszékének nyugalmazott főiskolai tanára, a Varázstorony Természettudományi Pályaorientációs és 
Módszertani Központ volt igazgatója részére,

kimagasló oktató- és kutatómunkája, valamint a  Gyógyszerésztudományi Kar korszerű működtetése és szakmai 
fejlesztése érdekében végzett, kiemelkedően eredményes vezetői és oktatásirányítói tevékenysége elismeréseként
dr. Zelkó Romána gyógyszerész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kar Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetének egyetemi tanára, 
intézetigazgatója részére,
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a természetes vegyületek és szintetikus analógjaik tumorellenes hatásának vizsgálatával kapcsolatos, nemzetközileg 
is nagyra értékelt tudományos munkája, valamint kivételes oktatói és eredményes dékáni tevékenysége 
elismeréseként
dr. Zupkó István gyógyszerész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem 
Gyógyszerésztudományi Karának dékánja és Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetének vezetője, egyetemi 
tanára részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje 
polgári tagozata;

a haza és a honvédelem érdekében végzett kimagasló és példamutató szakmai pályafutása elismeréseként
Kerekes Sándor nyugalmazott honvéd ezredes részére,

a haza védelme, a  nemzet biztonsága érdekében közel három évtizede kiemelkedő eredményességgel és 
példaértékű elhivatottsággal végzett tevékenysége elismeréseként
Oroszi Zsolt vezérőrnagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2022. március 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. március 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01279-2/2022.
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A köztársasági elnök 79/2022. (III. 21.) 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 komplex rendszerek modellezése és az  adatbányászat területén végzett kimagasló kutatói-oktatói munkája, 
valamint a Pannon Egyetem mérnökképzési rendszerének fejlesztésében elért eredményei elismeréseként
dr. Abonyi János vegyészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pannon Egyetem Mérnöki Karának 
tudományos és stratégiai dékánhelyettese, Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Kutató-Fejlesztő Központjának 
egyetemi tanára részére,

a magyar–norvég gazdasági kapcsolatok erősítése érdekében végzett elkötelezett és eredményes munkája 
elismeréseként
Ádám Laska, a Magyar–Norvég Kereskedelmi Kamara elnöke részére,

a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának működtetése érdekében lelkiismeretesen végzett 
felelősségteljes munkája, valamint kimagasló oktatói-nevelői és tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Ágoston István, a  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Egészségbiztosítási Intézetének egyetemi 
docense, dékáni megbízottja részére,

a Pécsi Tudományegyetem fizikus- és fizikatanár-képzésének fejlesztése érdekében végzett tevékenysége, illetve 
az alkalmazható tudás átadását szolgáló több évtizedes szakmai munkája elismeréseként
dr. Almási Gábor fizikus, a  Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának dékánhelyettese és Fizikai 
Intézetének igazgatója, egyetemi docense részére,

a XX. századi magyar–cseh és magyar–szlovák kapcsolatokkal, valamint a csehszlovákiai nemzetiségi politikával és 
gróf Esterházy János életével kapcsolatos hiánypótló kutatásai, tényfeltáró munkája elismeréseként
dr. Andrej Tóth, a Prague University of Economics and Business egyetemi kancellárja, a prágai Charles University és 
a University of South Bohemia előadója, kutatója részére,

kiemelkedő tudományos, kutatási és gyógyszeripari eredményei, karitatív munkája, valamint az  amerikai magyar 
közösségben végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként
dr. Antal Ildikó, a Johnson and Johnson Gyógyszeripari Intézete Immunológia Project Managementjének igazgatója 
részére,

az örmény nemzeti és keresztény identitás védelmében vállalt szerepe, valamint a  helyi keresztények szülőföldön 
maradása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Armash Nalbandian a Damaszkuszi Örmény Apostoli Egyházmegye prímás püspöke részére,

a határon túli magyarságért végzett több évtizedes, sokrétű karitatív, elméleti és gyakorlati tevékenysége, valamint 
a honismeret és a nemzettudat erősítése iránt elkötelezett tanári és szervezői munkája elismeréseként
Bácsfainé dr. Hévizi Józsa történész, nyugalmazott középiskolai tanár, nemzetiségkutató, az Erdélyi Szövetség elnöke 
részére,

Magyarország vadgazdálkodásában betöltött jelentős szerepe, az ágazat jogi és szervezeti működésének kialakítása 
érdekében végzett munkája, valamint az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítással összefüggő 
érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára részére,

több évtizede kivételes emberi hozzáállással és a  gyógyítás iránti mély elkötelezettséggel végzett felelősségteljes 
szakmai munkája elismeréseként
dr. Balczár Lajos orvos, a Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Gondozójának vezető főorvosa, a Horgony Pszichiátriai 
Betegekért Közhasznú Alapítvány alapítója és kuratóriumi elnöke, a  Magyar Pszichiátriai Gondozók Regionális 
Egyesületének alelnöke részére,
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a magyar épített örökség megóvását számos történeti jelentőségű belső tér kimagasló minőségű felújításával és 
művészi igényű rekonstrukciójával szolgáló életútja elismeréseként
Baliga Kornél Ferenczy Noémi-díjas tervezőművész, építész részére,

a rendszerváltoztatás idején folytatott szamizdat szerzői, nyomdászi, illetve újságírói tevékenysége, valamint 
a Kárpát-medence politikai átalakulásának audiovizuális dokumentálása érdekében végzett munkája elismeréseként
Balogh László televíziós rendező, operatőr részére,

a vízügyi ágazatban, különösen az  árvízvédekezés és vízkárelhárítás terén kimagasló szaktudással végzett több 
évtizedes tevékenysége és vezetői munkája elismeréseként
Bara Sándor, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója részére,

a katolikus oktatás fejlesztését odaadóan szolgáló pedagógiai, illetve az  értékalapú nevelés iránt elkötelezett 
tanügyi-igazgatási munkája elismeréseként
Barcsák Marianna, a Katolikus Pedagógiai Intézet intézetvezetője részére,

a magyar biztosítási ágazat fejlesztését a  balesetben megsérült személyek érdekvédelmének elősegítésével, 
valamint Magyarország első biztosítási magazinjának és a  biztosítási terület egyetlen évkönyvének kiadásával 
szolgáló több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Bartha Zoltán biztosítástechnikai szakértő, a  Willbot & Kopking’s Hungary Zrt. tulajdonos vezérigazgatója, a  Társ 
A Bajban Személyi Sérültekért Egyesület alapítója és elnöke, a Biztosítási Almanach és a Biztosítás magazin alapítója 
részére,

az egészségtudomány területén végzett példaértékű és kiemelkedő vezetői szakmai munkája, valamint nemzetközi 
szinten is nagyra értékelt oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Betlehem József, a  Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, az  Egészségtudományi Kar Sürgősségi Ellátási és 
Egészségpedagógiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanára részére,

Budapest arculatának megújítását, a hazai építőipar fejlődését és a magyar gazdaság erősödését egyaránt szolgáló 
munkája, valamint a magyar építőmérnök-képzés iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Bognár Árpád építőmérnök, a Swietelsky Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója részére,

számos műemléképület felújítása, restaurálása során végzett kimagasló színvonalú munkája, valamint 
a restaurátorképzésben folytatott több évtizedes oktatói tevékenysége elismeréseként
Bóna István DLA Munkácsy Mihály-díjas festő-restaurátor művész, egyetemi docens, a  Magyar Képzőművészeti 
Egyetem Restaurátor Tanszékének megbízott tanszékvezetője részére,

a diabétesz és társbetegségei területén több évtizede odaadóan végzett gyógyítómunkája, illetve kivételesen 
sokrétű szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Borda Ferenc, a Bács-Kiskun Megyei Kórház A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató 
Kórháza Diabetes Szakrendelésének főorvosa, a Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének 
volt elnöke részére,

a hazai elemanalitikai kutatások területén végzett tudományos munkája, valamint a  tudományterület 
magyarországi egyetemi oktatásának fejlesztése, illetve a  tehetséggondozás és az  utánpótlásnevelés terén elért 
eredményei elismeréseként
dr. Borszéki János vegyészmérnök, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kar Környezettudományi Intézete Föld- és 
Környezettudományi Intézeti Tanszékének korábbi egyetemi docense részére,

Magyarország 1945 utáni történetével, különösen a  titkosszolgálatok és a  politikai rendőrség működésével 
kapcsolatos kutatásai elismeréseként
dr. Borvendég Zsuzsanna történész, a  Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának tudományos 
munkatársa részére,

az agrárgazdaság területén végzett, különösen az innovatív technológiák hazai alkalmazása terén nagy jelentőségű, 
több évtizedes munkája elismeréseként
Claessens Peter, a Claessens Group alapító ügyvezetője részére,
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a Szegedi Kortárs Balett társulatában folytatott, kimagasló színvonalú előadóművészi tevékenysége elismeréseként
Czár Gergely Harangozó Gyula-díjas táncművész, a  Szegedi Kortárs Balett koreográfus-asszisztense, próbavezetője 
részére,

a Magyarországi Református Egyház érdekében végzett több évtizedes közéleti tevékenysége, valamint 
tudományos és oktatói munkája elismeréseként
Czibere Károly, a Református Szeretetszolgálat főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem címzetes egyetemi 
tanára, volt államtitkár részére,

hazánk épített örökségét a  meglévő értékek megőrzésére is nagy hangsúlyt fektetve gazdagító tervezőmunkája, 
valamint kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként
Czigány Tamás DLA Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas építészmérnök, a Széchenyi István Egyetem Építész-, Építő- 
és Közlekedésmérnöki Kara Épülettervezési Tanszékének egyetemi docense részére,

kiemelkedő színvonalú gazdaságfejlesztő szakemberi és érdekképviseleti vezetői munkája, valamint 
a  Kárpát-medencei Magyar Vállalkozói Szövetségek Nemzeti Fórumának megalapítójaként és elnökeként végzett 
tevékenysége elismeréseként
Czomba Csaba, az  Első Keleti Műszaki Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alapító tulajdonosa, ügyvezetője, 
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei társelnöke részére,

kiemelkedő és áldozatos szakmai gyógyító tevékenysége, valamint az  egészségügyben végzett szervezőmunkája 
elismeréseként
dr. Császár Ildikó belgyógyász, nephrológus, a  Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 
Hódmezővásárhely Intézménye Sürgősségi Betegellátó Osztályának és a  Covid Beteggyógyászati Osztályának 
osztályvezető főorvosa részére,

az optimalizálás elméleti kutatása és alkalmazásai területén elért, nemzetközileg is elismert eredményei, valamint 
közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Csendes Tibor matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar Informatikai Intézete Számítógépes Optimalizálás Tanszékének egyetemi 
tanára részére,

kiemelkedő szakmai munkája, valamint a magyarországi és határon túli gyermekek érdekében két évtizede végzett 
önkéntes tevékenysége elismeréseként
dr. Csepregi Beáta, az  Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet – Nyírő Gyula Kórház 
osztályvezető főorvosa, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosa részére,

a kultúra embernemesítő küldetését szolgáló művészi pályája, kiemelkedő életútja elismeréseként
Csernák Árpád színművész, író, szerkesztő, a Búvópatak című havilap alapító főszerkesztője részére,

a magyar organikus építészeti irányzatot képviselő tervezőművészi pályája, kimagasló főépítészi, oktatói 
tevékenysége, valamint Makovecz Imre szellemi örökségének ápolásában vállalt szerepe elismeréseként
Csernyus Lőrinc Ybl Miklós-díjas építész, művészeti szakíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Csenger és 
Makó város főépítésze, a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának volt vezetője részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének megőrzése és szellemiségének továbbadása mellett 
a szabadságharcban részt vevők érdekeinek képviseletét is szolgáló tevékenysége elismeréseként
Csigás Zoltán Ede, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke részére,

a beágyazott rendszerek és a digitális jelfeldolgozás területén végzett több évtizedes kutatói-oktatói tevékenysége, 
valamint a különböző szakterületeket hatékonyan integráló vezetői munkája elismeréseként
dr. Dabóczi Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kara Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének vezetője, egyetemi 
tanára részére,

a magyar vívósport eredményeihez hozzájáruló sikeres utánpótlás-nevelői és edzői pályafutása, valamint a  tokiói 
olimpián bronzérmet szerző tanítványa felkészítése során végzett munkája elismeréseként
Decsi István Sándor vívó, mesteredző, a junior kardválogatott korábbi vezetőedzője, a Kertvárosi Vívó Sport Egyesület 
alapító elnöke részére,
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a magyar vitorlázást a sportág hazai történetében egyedülálló eredményekkel gazdagító pályafutása elismeréseként
Detre Szabolcs Lóránt olimpiai bronzérmes, Európa-bajnoki kétszeres arany-, ezüst- és bronzérmes, harmincszoros 
magyar bajnok vitorlázó részére,

a magyar vitorlázást a sportág hazai történetében egyedülálló eredményekkel gazdagító pályafutása elismeréseként
Detre Zsolt Álmos olimpiai bronzérmes, Európa-bajnoki kétszeres arany-, ezüst- és bronzérmes, harminckétszeres 
magyar bajnok vitorlázó részére,

kiemelkedő talajadatbázis-fejlesztői és tudományszervezői munkája, valamint az  alkalmazott talajtan és 
a  geoinformatika területén végzett kutatói-oktatói, valamint eredményeinek ipari alkalmazását szolgáló, 
nemzetközileg is elismert szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Dobos Endre Zsolt, a  Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara Földrajz-Geoinformatika Intézetének 
tanszékvezetője és egyetemi docense részére,

a LIGA Szakszervezetek elnökeként kiemelkedő jogi szaktudással és szervezőkészséggel végzett szakmai munkája 
elismeréseként
Doszpolyné dr. Mészáros Melinda munkajogi szakjogász, a LIGA Szakszervezetek elnöke részére,

a gyermekjólét és a gyermekvédelem területén végzett több évtizedes példamutató munkája elismeréseként
Dudás Zoltán Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője részére,

a magyar labdarúgósportágban elért kimagasló eredményei, olimpiai harmadik helyezése, valamint sportvezetői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Dunai János olimpiai bronzérmes, válogatott labdarúgó, szakedző részére,

az egyedülálló meschedei magyar ösztöndíjprogram kialakítása és több évtizedes mentorálása érdekében 
fáradhatatlanul végzett, példaadó tevékenysége elismeréseként
Eberhard Klemens Borghoff, a Meschedei Bencés Gimnázium tanára és tanulmányi igazgatója részére,

jelentős agrártudományi és művelődéstörténeti kutatómunkája, valamint értékes tudományszervezői és 
intézményirányító tevékenysége elismeréseként
dr. Estók János történész, muzeológus, a  Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár főigazgatója, az  Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Gazdaság- és Társadalomtörténeti 
Tanszékének főiskolai tanára részére,

a magyar népzene- és néptánckincs továbbadását szolgáló több évtizedes gyűjtőmunkája, valamint magas 
színvonalú előadói és oktatói tevékenysége elismeréseként
Fábián Éva énekes-mesemondó, az Óbudai Népzenei Iskola népi énektanára részére,

a magyar egészségügy, illetve a  gyógyszerészet területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú munkája, 
valamint hazánk biztonságos gyógyszerellátásában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Feller Antal okleveles vegyészmérnök, a Hungaropharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. vezérigazgatója részére,

a magyar–holland tudományos és kulturális kapcsolatok ápolását szolgáló több évtizedes tevékenysége 
elismeréseként
Ferenc Postma, az Amszterdami Szabadegyetem nyugalmazott professzora részére,

Békéscsaba lakosságának egészségügyi ellátását lelkiismeretesen szolgáló gyógyító- és szervezőtevékenysége 
elismeréseként
dr. Ferenczi Attila Mihály háziorvos, egészségügyi menedzser részére,

a határon túli és a  hazai egészségügyi ellátás biztosítása, különösen a  Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
fogászati szakmai programjának kidolgozása érdekében végzett, illetve kiemelkedő színvonalú önkéntes munkája 
elismeréseként
dr. Fórizs Etelka fogorvos, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosa részére,

három évtizedes, kiemelkedő művészi, koreográfusi és táncpedagógusi tevékenysége, valamint sikeres 
intézményvezetői munkája elismeréseként
Földi Béla Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Budapest Táncszínház alapító igazgatója részére,
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a kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása és a  korszakkal kapcsolatos emlékezet megőrzése 
érdekében végzett munkája elismeréseként
Földváryné dr. Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi 
Kara Egyháztörténeti Tanszékének vezetője, egyetemi docens részére,

Magyarország nemzetközi hírnevének erősítését szolgáló erőfeszítései, valamint a  magyar–ghánai kétoldalú 
kapcsolatok szorosabbá fűzése érdekében végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként
dr. Francis Emmanuel Fynn-Thompson nyugalmazott orvos, Magyarország volt ghánai tiszteletbeli konzulja részére,

a magyar keresztény filozófiai kultúra előmozdítása érdekében végzett négy évtizedes elkötelezett tudományos 
kutató és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Frenyó Zoltán Tamás filozófus, a  történettudomány doktora, a  Tomori Pál Főiskola Bölcsészettudományi 
Tanszékének vezetője, a Szent István Tudományos Akadémia tagja részére,

nemzetközi szinten is jelentős, a  hazai kulturális életet gazdagító művészi és zenepedagógusi pályája, valamint 
magas szintű tanszékvezetői munkája elismeréseként
dr. Gábos Judit zongoraművész, az  Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kara 
Zenei Intézetének egyetemi tanára, volt tanszékvezetője részére,

nagy hatású zeneszerzői, orgonaművészi és zenepedagógiai pályafutása, valamint a  protestáns egyházzenei 
művészetben évtizedek óta betöltött meghatározó szerepe elismeréseként
dr. Gárdonyi Zsolt zeneszerző, orgonaművész, a  Würzburgi Zeneművészeti Főiskola nyugalmazott professzora 
részére,

kiemelkedő színvonalú filmesztétikai, kritikai, szerkesztői tevékenysége, illetve a  filmtudomány területén végzett 
példaértékű oktatói munkája elismeréseként
dr. Gelencsér Gábor Balázs Béla-díjas esztéta, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének egyetemi docense részére,

a gyermekmentés magyarországi meghonosítása és fejlesztése érdekében elhivatottan végzett tevékenysége, 
valamint a gyermek sürgősségi ellátás területén végzett kiemelkedő orvosi és oktatói munkája elismeréseként
dr. Gesztes Éva aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, a  Magyar Gyermekmentő Alapítvány szakmai 
igazgatója részére,

a magyar üzleti érdekek és Magyarország nemzetközi hírnevének erősítése iránt elkötelezett tevékenysége, valamint 
a magyar állampolgárok érdekvédelme terén végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként
Giresse Justin Tella, Magyarország elefántcsontparti tiszteletbeli konzulja részére,

az iskolarendszeren kívüli művelődés lehetőségeinek bővítése, valamint a tehetséges fiatalok tudományos-szakmai 
kibontakozásának elősegítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Gyenes Ádám, a  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Kossuth Klub Egyesület elnöke, a  Nemzeti Gazdasági és 
Társadalmi Tanács Civil Oldal elnöke részére,

a történelmi léptékű kulturális városfejlesztési beruházásnak számító Liget Budapest Projekt megvalósítását szolgáló 
kiemelkedő és példaértékű vezetői munkája elismeréseként
dr. Gyorgyevics Benedek Tamás, a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. vezérigazgatója részére,

a tengeri és folyami hajózás területén több évtizeden át elkötelezetten végzett szakmai és oktatómunkája, valamint 
széles körű hagyományőrző és társadalmi tevékenysége elismeréseként
Hadnagy Gábor tengerészkapitány, motoros és vitorlás hajóvezető, a  Magyar Tengerészek Egyesületének első 
elnökhelyettese részére,

több évtizedes kiemelkedő kutató, oktató és tudományszervező tevékenysége, valamint a  hallgatók tudományos 
diákköri tevékenységének szervezése területén folytatott munkája elismeréseként
dr. Hamari Zsuzsanna biológus, a  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Biológiai 
Intézete Mikrobiológiai Tanszékének egyetemi docense részére,
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több mint fél évszázados, nagy elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata, a  családokat, időseket és 
a betegeket segítő munkája elismeréseként
Harangozó Vilmos, a Kőszegi Római Katolikus Egyházközség nyugalmazott esperes-plébánosa részére,

a Pannonhalmi Főapátság országos iskolahálózatának kialakítását segítő munkája, valamint a test és lélek egységét 
figyelembe vevő lelkipásztori szolgálata és oktatói-nevelői tevékenysége elismeréseként
Hardi Gábor Titusz bencés szerzetes, középiskolai tanár, a Pannonhalmi Főapátság oktatási igazgatója részére,

a katolikus erkölcsteológia kutatása, oktatása és a  tudományterület irodalmának gazdagítása terén végzett 
kimagasló munkája, valamint a római magyar közösség életét meghatározó tevékenysége elismeréseként
dr. Harsányi Pál Ottó ferences szerzetes, biológia-kémia szakos középiskolai tanár, erkölcsteológus, a  római Pápai 
Szent Antal Egyetem Hittudományi Karának dékánhelyettese részére,

biztonság- és ügyfélközpontú, ugyanakkor az innovatív és a környezetbarát technológiákra is nyitott vállalatvezetői 
tevékenysége elismeréseként
Hegedüs Ákos István, a Linde Gáz Magyarország Zrt. vezérigazgatója részére,

több mint két évtizedes művészi, illetve sokrétű művészetpedagógiai munkája elismeréseként
dr. Hegyi Csaba festőművész, a  Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánhelyettese, a  Képzőművészeti 
Intézet Festészet Tanszékének egyetemi docense részére,

a polgári jog területén végzett több mint két évtizedes, kimagasló színvonalú elméleti és gyakorlati jogászi 
tevékenysége elismeréseként
dr. Heinerné dr. Barzó Tímea Tünde, a  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok 
Intézete Polgári Jogi Intézeti Tanszékének vezetője, egyetemi tanára, valamint a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara Civilisztikai Tanszékének egyetemi tanára részére,

a hazai művészeti életet gazdagító sokszínű tevékenysége, valamint kiváló vezetői munkája elismeréseként
Herboly Domonkos, a  Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója, a  Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének 
elnöke részére,

a magyarság eredetével, történelmével, nyelvével, hagyományaival és kultúrájával kapcsolatos kiemelkedő 
interdiszciplináris kutatásai elismeréseként
Horváth-Lugossy Gábor, a Magyarságkutató Intézet főigazgatója részére,

a hazai közúti közlekedésbiztonság tudományos eredményeinek gazdagítása érdekében más szakterületek 
bevonásával végzett munkája, illetve a  körforgalmak hazai elterjesztése iránt elhivatott, magas szintű szakmai 
tevékenysége elismeréseként
Hóz Erzsébet okleveles közlekedésmérnök, közgazdasági szakokleveles mérnök, a KTI Közlekedéstudományi Intézet 
Nonprofit Kft. vezető kutatója, tudományos főmunkatársa részére,

a nagy múltú népi kézműves hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése érdekében végzett kiemelkedő 
szervezőtevékenysége elismeréseként
Igyártó Gabriella Bessenyei György-díjas kulturális menedzser, a  Népművészeti Egyesületek Szövetségének 
ügyvezető igazgatója, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének alelnöke, a Magyar Népművészeti Tanács 
tagja részére,

több évtizedes, odaadó lelkipásztori szolgálata, a  Hargita megyei magyarság, illetve a  katolikus családok 
megmaradása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Incze Benjamin címzetes esperes, nyugalmazott plébános részére,

a késleltetett dinamikai rendszerek területén elért, nemzetközileg is kimagasló eredményei, valamint színvonalas 
oktatói és tudományos utánpótlásnevelői tevékenysége elismeréseként
dr. Insperger Tamás Antal gépészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének vezetője, egyetemi tanára 
részére,
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a vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes áldozatos tevékenysége elismeréseként
Ivanović Josip, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának dékánja részére,

az ügyfelekre szabott stratégiai, szervezeti és folyamatoptimalizáló megoldások több iparágba történő bevezetése, 
illetve a magyar gazdaság fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Jánoskuti Levente, a McKinsey & Company Budapesti Irodájának ügyvezető partnere részére,

eredményes és nemzetközileg is nagyra értékelt szakmai munkája, valamint a  nemzeti emlékezet megőrzését, 
illetve a  diaszpórában élő magyarság anyaországi tudományos és kulturális kapcsolatainak fejlesztését szolgáló 
társadalmi tevékenysége elismeréseként
dr. Jarjabka Ákos közgazdász, a  Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Vezetés- és 
Szervezéstudományi Intézetének igazgatója, egyetemi docense és a  Diaszpóra Projekt Hálózat vezetője, rektori 
megbízottja részére,

a svájci–magyar gazdasági kapcsolatok és különösen Kapuvár iparának fejlesztését szolgáló tevékenysége 
elismeréseként
Jean Monney, a Laurastar SA alapító elnöke részére,

a magyar–belga gazdasági kapcsolatok terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
Johan Thijs, a KBC Group vezérigazgatója részére,

Magyarország jó hírének erősítése és a  magyar–angolai kapcsolatok fejlesztése, illetve a  magyar nyelv és kultúra 
népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége, valamint az alumni csoportban vállalt szerepe elismeréseként
José Carlos Fernandes Justino agrármérnök, az  Angolai Köztársaság Mezőgazdasági és Halászati Minisztériumának 
miniszteri főtanácsadója részére,

a magyar–flamand kapcsolatok terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
Julie Bynens, a Flamand Külügyi Hivatal főtitkára részére,

Közép-Európa egyik meghatározó üvegipari vállalkozásának vezetőjeként a  magyar gazdaság nemzetközi 
versenyképességének erősítését is szolgáló, rendkívül sikeres tevékenysége elismeréseként
Jüllich Ádám mérnök, a Jüllich Glas Holding Zrt. alelnöke részére,

a Kárpát-medence és Magyarország rejtett csodáinak széles körű megismertetését szolgáló fotóriporteri, szerkesztői 
és írói munkája elismeréseként
Kaiser Ottó fotográfus, fotóriporter, a Könyvjelző és a Hungaricum című kulturális magazinok alapító főszerkesztője 
részére,

a magyarországi és a  határainkon túli magyar épített örökség védelmének szentelt életműve, értékteremtő 
építészeti tervezői tevékenysége elismeréseként
Káldi Gyula Pro Architectura és Forster Gyula-díjas építész, a Teleki László Alapítvány kurátora részére,

az ausztriai magyar közösség identitásának megőrzése érdekében, valamint a  Magyar Máltai Lovagok 
Szövetségében végzett több évtizedes karitatív tevékenysége elismeréseként
Karácsonyi Miklós Béla nyugalmazott építész, az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége – Kaláka Club alapító 
tagja, elnökhelyettese részére,

az egészségtudományi képzés területén végzett kiváló oktatói és tudományos tevékenysége, valamint 
a betegellátás területén folytatott fáradhatatlan szakmai munkája elismeréseként
Karamánné dr. Pakai Annamária okleveles ápoló, a  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 
Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézete Védőnői és Prevenciós Tanszékének vezetője, 
egyetemi docense, valamint Szombathelyi Képzési Központjának igazgatója részére,

kiemelkedő művészi munkája, valamint a  magyar kultúra franciaországi megismertetése és a  magyar–francia 
kulturális hatások vizsgálata terén végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Karátson Endre író, irodalomtörténész, a Charles de Gaulle – Lille 3 Egyetem professor emeritusa részére,
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Kazahsztán területén, a tengizi olajmezőkön dolgozó magyar állampolgárok számára nyújtott sokrétű támogatása 
elismeréseként
Karsegenov Urazgalij Tuleugalievics, a  kazahsztáni Atirau-Zsarik Rt. Igazgatóságának elnöke, Magyarország atiraui 
tiszteletbeli konzulja részére,

több évtizeden át odaadóan végzett gyógyítómunkája, valamint a  halmozottan hátrányos helyzetben lévők 
életkörülményeinek javítását szolgáló karitatív tevékenysége elismeréseként
dr. Katona Gábor háziorvos, üzemorvos részére,

az országos közúthálózat üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő 
munkája elismeréseként
Kerékgyártó Attila építőmérnök, a  Dömper Kft. projektvezetője, a  Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ volt 
vezetője részére,

az egyházi oktatás rendszerváltás utáni újjászervezésében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint több évtizedes 
oktatói, nevelői és vezetői tevékenysége elismeréseként
Kerpits Miklós, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke részére,

több évtizeden át kitartóan és odaadással végzett szakmai munkája elismeréseként
Király László informatikus, matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézetének nyugalmazott főosztályvezetője részére,

példaértékű elhivatottságot tükröző, több évtizedes bírói pályafutása elismeréseként
dr. Kis István bíró, a Szolnoki Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke részére,

nemzetközileg is nagyra értékelt tudományos munkája, különösen a magyar egészségügyi adatvagyon kutatásának 
módszertana vonatkozásában kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Kiss Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrumának 
kutatóorvosa, az  MSD Pharma Hungary Kft. orvosi szakértője, tudományos munkatársa, az  Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Epidemiológiai és Klinikai Kutatási Munkacsoportjának elnökhelyettese részére,

a vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes áldozatos tevékenysége elismeréseként
Klemm József, a  Vajdasági Rádió és Televízió vezérigazgató-helyettese, a  Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek 
Konvenciójának egyik társelnöke részére,

kiemelkedő tudományos pályafutása, jelentős kutatómunkája, valamint példaértékű vezetői tevékenysége 
elismeréseként
Klima Gyula, a  Magyarságkutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, 
tanácsadója, igazgatója és a New York-i Fordham University filozófia professzora részére,

a hazai játékelmélet-kutatás területén elért iskolateremtő és az  európai élvonalban is kiemelkedő tudományos 
eredményei elismeréseként
dr. Kóczy Á. László, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a  Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyek Tanszékének 
egyetemi tanára, valamint Kvantitatív Társadalom- és Gazdaságtudományi Központjának igazgatója részére,

a szilikátmérnök-képzés területén végzett több évtizedes oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Kocserha István gépészmérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara Kerámia- és Polimermérnöki 
Intézetének igazgatója, Kerámia- és Szilikátmérnöki Tanszékének egyetemi docense részére,

a debreceni mérnöktanár-képzés elindításában és menedzselésében, valamint a  helyi közép- és felsőoktatási 
műszaki szakképző intézmények kapcsolatrendszerének fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Kocsis Imre Tibor gépészmérnök, a  Debreceni Egyetem Műszaki Karának tudományos dékánhelyettese, az  Ipari 
folyamatmenedzsment Intézet Műszaki Alaptárgyi Tanszékének vezetője, egyetemi tanára részére,

a magyar vízilabdázás sikeréhez sportolóként és sportszakemberként is hozzájáruló, négy évtizede kiemelkedően 
magas színvonalon végzett munkája elismeréseként
Kovács István Lukács mesteredző, a Szolnoki Dózsa Vízilabda Kft. szakmai igazgatója részére,
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a digitális pathológia, a  virtuális valóság és a  bioinformatika közötti kapcsolatok kialakításában vállalt szerepe, 
valamint új, innovatív orvostechnikai eszközök fejlesztését szolgáló munkája elismeréseként
dr. Kozlovszky Miklós programtervező matematikus, informatikus, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai 
Karának volt dékánja, egyetemi tanár, a Bio-Tech Kutatóközpont vezetője részére,

a szőlőnemesítés területén elért kutatási eredményei, valamint a szőlő genetikai alapjainak megőrzése érdekében 
végzett sokrétű szakmai munkája elismeréseként
dr. Kozma Pál Fleischmann Rudolf és Darányi Ignác-díjas szőlőnemesítő, a  Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és 
Borászati Kutatóintézetének korábbi igazgatója, Szőlőnemesítési és Génmegőrzési Osztályának vezetője részére,

a hazai forgatókönyvírás színvonalának emeléséhez hozzájáruló kiemelkedő színvonalú, főként magyar történelmi 
témájú könyvei elismeréseként
dr. Köbli Norbert Balázs Béla-díjas forgatókönyvíró, érdemes művész, a  Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének 
alapító elnöke részére,

a diaszpórában magyar nyelvet oktató és a  magyar kultúrát közvetítő pedagógusok sokoldalú, magas színvonalú 
szakmai támogatása terén végzett közel két évtizedes munkája elismeréseként
Kövecsesné dr. Gősi Viktória, a  Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karának egyetemi docense, 
Tanárképzési és Módszertani Főigazgatóságának főigazgatója részére,

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvoscsoportjának munkáját közel három évtizede segítő 
munkája, valamint az  Erdély és Magyarország közötti szakmai kapcsolatok kialakítását és ápolását támogató 
tevékenysége elismeréseként
dr. Kraft Zsolt ortopéd szakorvos, a  Csíkszeredai Sürgősségi Kórház Ortopédia – Traumatológia Osztályának 
nyugalmazott osztályvezető főorvosa részére,

eredményes sakkozói pályafutása, valamint a  sportág népszerűsítése és a  magyar női sakk érdekében végzett 
példamutató munkája elismeréseként
dr. Krizsán Gyuláné olimpiai ezüst- és bronzérmes nyugalmazott nemzetközi sakknagymester részére,

a magyar államadósság kezelését kedvezően befolyásoló és kiemelkedően sikeres nemzetközi kötvénykibocsátás 
előkészítésében és lebonyolításában végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Kurali Zoltán közgazdász, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. vezérigazgatója részére,

a magyar népzenei kultúra átörökítését szolgáló, több évtizedes, magas színvonalú zenészi és zenepedagógusi 
pályája elismeréseként
Lányi György, a  Népművészet Ifjú Mestere díjas népzenész, zenetanár, a  Magonc és a Téka Együttes alapító tagja 
részére,

Magyarország nemzetközi jó hírnevének erősítése érdekében, valamint a  magyar–ghánai kapcsolatok szorosabbá 
fűzése terén végzett kiemelkedő és lelkiismeretes munkája elismeréseként
dr. Lawrence Tetteh, a World Miracle Outreach karizmatikus lelkipásztora részére,

a magyar irodalom és egyéb kulturális értékek észtországi bemutatása terén végzett értékes tevékenysége 
elismeréseként
Leidi Veskis, az Észt Nyelv Intézetének nyugalmazott munkatársa, volt felelős szerkesztő részére,

Magyarország és a hazai közéleti folyamatok objektív bemutatását szolgáló újságírói munkája elismeréseként
Léko István, a Lidové noviny napilap vezető munkatársa, volt főszerkesztője részére,

a zalaegerszegi iparvállalatok és az  egyetemközi kapcsolatok ápolása érdekében végzett értékes tevékenysége, 
valamint jelentős kutatás-fejlesztési és oktatói munkája elismeréseként
dr. Lukács Attila gépészmérnök, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kara Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetének 
igazgatója, egyetemi docense részére,

a dél-erdélyi szórványmagyarság, illetve a  papnövendékek lelki gondozása, valamint a  helyi közösség kulturális 
örökségének megőrzése és továbbadása érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
dr. Lukács Imre Róbert, a Gyulafehérvári Főegyházmegye általános és bírósági helynöke, a Megtestesült Bölcsességről 
nevezett Szeminárium jogtanára, verespataki és abrudbányai plébános részére,
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a Magyar Mérnöki Kamara alelnökeként a szakmai munkacsoportokban végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint 
a mérnöki hivatás fiatalok körében történő népszerűsítését szolgáló munkája elismeréseként
Madaras Botond építőmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara volt alelnöke részére,

a Szíriai–Magyar Régészeti Misszió alapítójaként és vezetőjeként a  keresztény kulturális örökség feltárása, illetve 
megőrzése érdekében végzett munkája, valamint a  magyar–szír diplomáciai kapcsolatok erősítésében elért 
eredményei elismeréseként
dr. Major Balázs régész-történész, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara 
Régészettudományi Intézetének vezetője, az Arab Tanszék egyetemi docense részére,

a magyar–olasz kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése iránt elkötelezett, 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Martorelli Renato ügyvéd, Magyarország torinói tiszteletbeli konzulja részére,

a tények elfogulatlan bemutatása iránt elkötelezett, több mint három évtizedes televíziós hírszerkesztői munkája és 
oktatói tevékenysége elismeréseként
Mátyássy Andrea újságíró-szerkesztő, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. főtanácsadója részére,

a magyar jazzoktatásban betöltött úttörő szerepe, a  Kodolányi János Egyetem Modern Zene Tanszékének 
megalapítása és a modern zenei képzés megújítása érdekében végzett sokrétű szakmai munkája elismeréseként
Mits Gergely jazz-zenész, a Kodolányi János Egyetem Kreatív Iparágak Intézete Modern Zene Tanszékének vezetője és 
marketing kapcsolatok igazgatója részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben való helytállása, valamint az  egykori politikai üldözöttek 
országos érdekképviseletét szolgáló tevékenysége elismeréseként
Motsai Géza, a  Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Országos Elnökségének elnökhelyettese és a  Magyar Politikai 
Foglyok Szövetsége Budapesti Szervezetének III. kerületi elnöke részére,

az optika és a  világítástechnika területén elért újszerű tudományos eredményei, valamint az  egyetemek közötti 
nemzetközi együttműködést szolgáló, magas színvonalú oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Balázs Vince gépészmérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara 
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének egyetemi docense részére,

a magyar tudomány legnagyobbjai szellemi hagyatékának bemutatását szolgáló szerkesztői, illetve 
tudománytörténészi munkája elismeréseként
dr. Nagy Ferenc tudománytörténész és tudományszervező, a Tudóslexikon A-tól Z-ig megteremtője részére,

a közéletben, különösen a demokratikus önkormányzatiság kialakítása és gyakorlati megvalósítása terén több mint 
három évtizede végzett példaadó munkája elismeréseként
Nagy István volt országgyűlési képviselő, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának képviselője, 
korábbi alpolgármestere részére,

a hazai agrárium és vidékfejlesztés érdekében végzett, több évtizedes munkája elismeréseként
Nagy Kálmán, a  Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztésért felelős megyei alelnöke, a  Zalaerdő Zrt. 
Igazgatóságának korábbi elnöke részére,

a látássérült emberek társadalmi integrációja és esélyegyenlőségének megteremtése érdekében három évtizede 
odaadóan végzett, példaértékű szakmai és érdekvédelmi tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy Sándor, a  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének, valamint a  Látássérültek Észak-alföldi 
Regionális Egyesületének elnöke, az Országos Fogyatékosügyi Tanács társelnöke részére,

kiemelkedő egyetemi oktatói és tudománynépszerűsítő tevékenysége, valamint a hidrobiológus mesterképzési szak 
magyarországi megalapítása érdekében végzett kiváló munkája elismeréseként
dr. Nagy Sándor Alex hidrobiológus, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és 
Ökológiai Intézete Hidrobiológiai Tanszékének tudományos főmunkatársa részére,

a vívás sportágban a  tokiói olimpián bronzérmet szerző tanítványa felkészítése során végzett eredményes edzői 
munkája elismeréseként
Navarrete József olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok kardvívó, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem-
Gödöllői Egyetemi Atlétikai Club Vívószakosztályának vezetőedzője részére,
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kiemelkedő régizenei és zenekarvezetői művészi munkája, valamint értékes zenetörténeti kutatásai elismeréseként
Németh Pál Liszt Ferenc-díjas fuvolaművész, karmester, a Savaria Barokk zenekar alapítója részére,

példaadó szakmai, kutatói és oktatói munkája, valamint következetes vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Obermayer Nóra, a  Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Menedzsment Intézete Szervezési és Vezetési 
Intézeti Tanszékének vezetője, egyetemi docense részére,

lelkiismeretes gyógyítómunkája, a  Csurgó lakosságának orvosi ellátását biztosító egészségcentrum kialakítása 
érdekében végzett tevékenysége, valamint Nagyatád közösségi életében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Orbán Csaba, a  Nagyatádi Kórház Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa, a  Csurgói Egészségügyi 
Centrum ügyvezető igazgatója részére,

a korszerű, kreatív megoldások alkalmazása és a  magas minőség biztosítása iránt elkötelezett szakmai munkája, 
valamint az  építészeti örökség védelmét és a  műemlékek rekonstrukcióját szolgáló értékteremtő tevékenysége 
elismeréseként
Paár Attila, a West Hungária Bau Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a magyar kultúra és művészet Kujávia–pomerániai vajdasági népszerűsítése, valamint a magyar–lengyel gazdasági 
együttműködés bővítése, illetve a két nemzet barátságának és együttműködésének elmélyítése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Pietrzak Marek Andrzej építőmérnök, a BAUPOL Sp. z.o.o ügyvezető alelnöke, Magyarország bydgoszczi tiszteletbeli 
konzulja részére,

a csángó közéletben betöltött kiemelkedő szerepe, a  jövő generációk számára is példaadó, elkötelezett közösségi 
tevékenysége elismeréseként
Polgár Lőrinc, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke részére,

a tehetséggondozás iránt elhivatott pályája, különösen az  Arany János Programok, a  Géniusz és a Tehetséghidak 
Programok kidolgozása, illetve megvalósítása érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként
dr. Polonkai Mária, a  Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi docense, a  Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
elnöke, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének alelnöke részére,

számos régészeti feltárást és kiállítás megvalósítását magába foglaló, magas színvonalú tudományos tevékenysége, 
valamint elhivatott tudományszervező és közösségépítő munkája elismeréseként
dr. Pusztai Tamás régész, a  Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóságának főigazgató-
helyettese részére,

több évtizedes, nemzetközi szinten is nagyra értékelt szakmai munkája elismeréseként
Rácz Pál aranykoszorús hegedűkészítő mester, a Paganini Music Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vezetője részére,

a múzeumi digitalizáció elindítását és felügyeletét, valamint számos beruházás szakmai vezetését magába foglaló, 
kiváló muzeológiai, tudományos és vezetői munkája elismeréseként
Rezi-Kató Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum általános főigazgató-helyettese részére,

odaadással és empátiával végzett gyógyítómunkája, valamint az emberi életet veszélyeztető bioetikai kérdésekben 
a helyes erkölcsi szemlélet melletti töretlen kiállása elismeréseként
dr. Rojkovich Bernadette orvos, a  Budai Irgalmasrendi Kórház Reumatológia I. – Rehabilitáció Osztályának 
osztályvezető főorvosa, a Magyar Bioetikai Társaság elnöke részére,

a magyar sebészet fejlesztése érdekében több mint öt évtizeden át nagy odaadással és magas színvonalon végzett 
szakmai munkája, valamint a hazai laparoszkópiás sebészet elindításában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Sándor József Batthyány-Strattmann László-díjas sebész, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikája, Sebészeti Tanszéki Oktató Csoportjának nyugalmazott 
egyetemi tanára, valamint a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Tanszékének 
tudományos szaktanácsadója részére,

a magyarországi német nyelvoktatás fejlesztése, valamint a magyar–osztrák felsőoktatási kapcsolatok megerősítése 
érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Schnaider Lászlóné, az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány ügyvezető igazgatója részére,
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jelentős irodalom- és kultúratudományi kutatásai, művészetelméleti illetve -közvetítői tevékenysége, valamint 
a  modern és kortárs francia költészet területén folytatott műfordítói és több évtizedes oktatói munkája 
elismeréseként
dr. Sepsi Enikő műfordító, művészetelméleti szakíró, a  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kara Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének vezetője, a  Benda Kálmán 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium alapító igazgatója, egyetemi tanára részére,

a fizikatudomány területén több mint három évtizede folytatott kutatói-oktatói munkája, valamint értékteremtő 
tehetséggondozó és tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseként
dr. Seres István, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Matematika és Természettudományi Alapok Intézete 
Fizika Tanszékének vezetője, egyetemi docense részére,

az igazságszolgáltatás területén több mint négy évtizede lelkiismeretesen végzett, példaértékű szakmai 
tevékenysége és eredményes vezetői munkája elismeréseként
dr. Soós Gyula nyugalmazott bíró részére,

az egyetemes kulturális értékek gyarapítása, különösen az élményalapú és a digitális ismeretterjesztés kifejlesztése 
terén végzett munkája elismeréseként
Szabics István, a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat igazgatója részére,

négy évtizede példaadóan végzett kutatói, oktatói és vezetői munkája, valamint az  anyagtudományi, fizikusi, 
villamosmérnöki és mérnökinformatikusi képzés meghonosításában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Szabó István fizikus, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi docense 
részére,

a rábízott közösségeket lelkiismeretesen és hitelesen vezető, több mint negyedszázados papi szolgálata, valamint 
hazánk építészeti, kulturális örökségének megőrzését az  egyházi tulajdonú értékek gondozása által gyarapító 
tevékenysége elismeréseként
Szabó János, a  Veszprémi Főegyházmegye gazdasági helynöke, főesperes, a  veszprémi Szent László Plébánia 
plébánosa részére,

a gödöllői felsőoktatásban végzett több mint fél évszázados, az  utánpótlás nevelése iránt elhivatott oktató- és 
szervezőmunkája elismeréseként
dr. Szabó Lajos agrármérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritusa, valamint Fenntartható 
Fejlesztés és Gazdálkodás Intézetének témavezető oktatója részére,

sokrétű társadalmi és közéleti szerepvállalása, valamint kiemelkedő sportvezetői és példaértékű kulturális 
szervezőtevékenysége elismeréseként
Szabó László kommunikációs szakember, producer, a  Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület titkára, 
a  Magyar Paralimpiai Bizottság, a  Magyar Sakkszövetség és a  Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és 
Szabadidősport Szövetségének elnöke részére,

a földtudomány, különösen a természetföldrajz és a geoinformatika területén végzett kiemelkedő kutatási-oktatási 
tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Szilárd geográfus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és 
Technológiai Kara Földtudományi Intézetének vezetője, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékének vezetője, 
egyetemi tanára részére,

a turizmus területén folytatott több évtizedes kutatói, oktatói és nemzetközi tudományszervezői munkája, valamint 
a tudományos és szakmai közéletben vállalt meghatározó szerepe elismeréseként
dr. Szabó Zoltán közgazdász-tanár, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vidékfejlesztés és Fenntartható 
Gazdaság Intézete Fenntartható Turizmus Tanszékének egyetemi docense részére,

az irányításelmélet kutatása és oktatása területén elért eredményei, különösen a  modern geometria alapú 
szabályozáselméleti eredmények kidolgozása, illetve azok járműipari alkalmazása érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként
Szabó Zoltán Béla programtervező matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd 
Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete Rendszer és Irányításelméleti Kutató 
Laboratóriumának tudományos tanácsadója és a Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára részére,
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példaértékű elhivatottsággal végzett orvosi munkája elismeréseként
dr. Szalai Marianna belgyógyász, kardiológus, háziorvos, foglalkozás-egészségügyi szakorvos részére,

a Néprajzi Múzeum érdekében végzett eredményes munkája, különösen az intézmény új épületében megvalósuló 
állandó kiállítási projekt létrejöttében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Szarvas Zsuzsanna Veronika, a Néprajzi Múzeum főmuzeológusa, volt főigazgató-helyettese részére,

a magyar közösségi művelődés érdekében több évtizede végzett kimagasló szakmai munkája, értékteremtő vezetői 
tevékenysége elismeréseként
Szente Béla Bánffy Miklós-díjas közművelődési szakember, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója részére,

az aneszteziológia és az  intenzív orvoslás területén folytatott lelkiismeretes gyógyítómunkája, illetve 
az egészségügyi ellátás érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként
dr. Szentkereszty Zoltán aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, a  Debreceni Egyetem Klinikai Központ 
Kenézy Gyula Campusa Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának vezető főorvosa részére,

a hagyományokból építkező, mégis a műfaj és a technika kereteit feszegető, ugyanakkor festői indíttatású grafikái, 
nemzetközi szinten is elismert alkotóművészete, illetve közel négy évtizedes, magas színvonalú és a  határokon 
átívelő képzőművészeti mozgalmak iránt elkötelezett szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Szepessy Béla István grafikusművész, a  Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója, egyetemi 
tanár, a Nemzetközi Fametsző Művésztelep vezetője részére,

a XX. századi magyar történelem, különösen a II. világháború utáni időszak, illetve a Kádár-korszak történetével és 
hatásaival kapcsolatos, kiemelkedő kutatómunkája elismeréseként
dr. Szerencsés Károly történész, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete  
Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének egyetemi docense részére,

magas szintű gyógyítómunkája, a  győri szédüléslabor létrehozásában vállalt szerepe, valamint fáradhatatlan 
prevenciós és tájékoztató tevékenysége elismeréseként
dr. Tamás T. László, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Fül-Orr-Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Osztályának 
főorvosa részére,

négy évtizeden át kiváló szakmai felkészültséggel és szervezőkészséggel végzett munkája, valamint az  ügyészi 
szervezet iránt elkötelezett vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Tancsik Rudolf ügyész, a  Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya Igazgatási 
Osztályának vezetője részére,

a növényvédelem és növényorvoslás területén végzett kiemelkedő tudományos munkája, valamint a  szakterület 
vezető testületében végzett magas szintű irányító tevékenysége elismeréseként
dr. Tarcali Gábor, a  Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara 
Növényvédelmi Intézetének tudományos főmunkatársa, a  Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 
alelnöke részére,

a hazai klinikai és orvostudományi kutatások fejlesztését és nemzetközi elismertségének erősítését szolgáló 
vezetői munkája, valamint az egészségügyi innováció és a magyar betegek hatékonyabb, biztonságosabb kezelése 
érdekében végzett szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Tarnai Julianna Katalin, a Nemzeti Egészségügyi Kutatási Ügynökség Nonprofit Kft. igazgatója részére,

értékes mérnöki és vezetői munkája, valamint a  keresztény értékek és a  nemzeti összetartozás képviselete iránt 
elkötelezett közösségi tevékenysége elismeréseként
dr. Tercsi Mátyás nyugalmazott okleveles gépészmérnök, okleveles hegesztő szakmérnök, a Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége kecskeméti csoportjának elnöke részére,

a Magyar Nemzeti Múzeum kötelékében több mint két évtizede magas szakmai színvonalon végzett régészeti és 
tudományos munkája, valamint elhivatott oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Főigazgatóságának gyűjteményi főigazgató-helyettese részére,
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négy évtizede kiemelkedő elméleti és gyakorlati felkészültséggel végzett, példaértékű ügyészi, valamint vezetői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Tóth István címzetes legfőbb ügyészségi ügyész, a  Debreceni Fellebbviteli Főügyészség főügyészhelyettese 
részére,

Magyarországon és külhonban egyaránt nagyra értékelt, a  magyar írásbeliség ápolását szolgáló pályája 
elismeréseként
Tóth László József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,

a magyarországi zsidó közösség vallási, történelmi és kulturális hagyományainak megőrzését, valamint a  Magyar 
Honvédség állományában szolgálatot teljesítők lelki gondozását szolgáló példaértékű, kiemelkedő színvonalú 
munkája elismeréseként
Totha Péter Joel, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata Tábori Rabbinátusának vezető tábori főrabbija 
részére,

a magyar víziközmű-szolgáltatásban folytatott több évtizedes vezetői munkája, különösen Győr-Moson-Sopron 
megye településeinek ivóvízellátásában, illetve szennyvíz-elvezetésének és -tisztításának megvalósításában vállalt 
szerepe elismeréseként
Tőke László Zoltán, a Pannon-Víz Zrt. nyugalmazott elnök-vezérigazgatója, a Magyar Víziközmű Szövetség elnökségi 
tagja részére,

a cserkészmozgalom újraindítása és az  ifjúság nevelése, valamint a katonai hagyományőrzés, illetve a határon túli 
magyar közösségekkel ápolt kapcsolatok megerősítése iránt elhivatott pályája elismeréseként
Ugron András Gábor nyugalmazott építészmérnök részére,

az onkológiai sugár- és kemoterápia terén elért kiemelkedő eredményei, valamint sikeres sportolói tevékenysége 
elismeréseként
dr. Uray Zoltán biológus, radiológus, vívó, sportíjász, a  biológia tudományok doktora, a  Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagja, a Ion Chiricuta Onkológiai Intézet sugárbiológusa részére,

a hazai parasportmozgalom fejlesztését elősegítő, illetve a Tokiói Paralimpiai Játékok sikerét megalapozó szervezői 
és koordinációs tevékenysége elismeréseként
Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára részére,

a magyar–cseh egészségügyi kapcsolatok és egészségtudományi képzések fejlesztése érdekében végzett több 
évtizedes munkája elismeréseként
dr. Valérie Tóthová, a  University of South Bohemia Faculty of Health and Social Sciences tudományos 
dékánhelyettese részére,

a hazai agráriumban végzett igényes szakmai munkája, különösen a  fenntartható mezőgazdaság és az  állatjólét 
területén elért jelentős eredményei elismeréseként
dr. Varga Gábor állatorvos, a  Hegykői Mezőgazdasági Zrt. elnök-igazgatója, a  gödöllői Szent István Egyetem 
Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának címzetes egyetemi docense részére,

a Magyar Öntészeti Szövetség tagvállalatainak példaértékű összefogásán alapuló és a  hazai felsőoktatás 
támogatását szolgáló együttműködés megvalósítása, illetve az öntészmérnökképzés megújítása érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
dr. Varga László kohómérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara Öntészeti Intézetének igazgatója 
és Járműipari Öntészeti Intézeti Tanszékének egyetemi docense részére,

a Magyarország Digitális Agrár Stratégiájában megfogalmazott feladatok végrehajtása érdekében végzett munkája, 
valamint a magyar agrárium digitalizációjának előmozdítása terén elért eredményei elismeréseként
Varga Péter Miklós mezőgazdasági gépészmérnök, a  Digitális Jólét Nonprofit Kft. megbízott tanácsadója, 
az  Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége Agrárinformatikai Munkacsoportjának vezetője 
részére,
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az építészetet a  régészet anyag- és tárgyközpontúságával, illetve a  kiállítástervezés lényegkiemelésével ötvöző, 
sokrétű tervezői, oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
Vasáros Zsolt Pro Architectura és Ybl Miklós-díjas építészmérnök, vezető tervező, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Exploratív Építészeti Tanszékének vezetője, egyetemi tanára, 
a Narmer Építészeti Stúdió alapító ügyvezető igazgatója részére,

olvasóit a  mulandóság léttapasztalatával szembesítő, ugyanakkor különös nyelvi játékossággal és egy újszerű 
versnyelv megteremtésével fémjelzett lírai alkotásai elismeréseként
Végh Attila József Attila-díjas költő, próza- és esszéíró részére,

kiemelkedő kutatói és tudományos munkássága elismeréseként
dr. Veszprémy László bölcsész, történelem-könyvtár-latin szakos kutató, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézete Medievisztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára részére,

sikeres zongoraművészi pályafutása, különösen a  XX. századi magyar zeneszerzők műveinek népszerűsítése 
érdekében végzett tevékenysége, valamint eredményes oktatói munkája elismeréseként
Virág Emese Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tanszékének egyetemi 
docense részére,

a lelkivezető- és lelkigyakorlatkísérő-képzés magyarországi meghonosítása, valamint a  magyar jezsuiták 
közösségének építését és a Szent Ignác-i szellemiségű intézmények fejlesztését szolgáló munkája elismeréseként
Vizi Elemér jezsuita szerzetes, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának tartományfőnöke részére,

a magyar irodalom romániai megismertetése és népszerűsítése, valamint a  magyar–román műfordítói szakma új 
nemzedékének kinevelése terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Volceanov George, a filológia doktora, műfordító, lexikográfus, a Bukaresti Spiru Haret és a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredai Karának egyetemi tanára részére,

a magyar tudomány külföldi jó hírének erősítését szolgáló innovatív kutatói-oktatói és vezetői tevékenysége 
elismeréseként
dr. Vörös János, a  bioelektronika professzora, a  Zürichi Műszaki Egyetem egyetemi professzora, Bioszenzorok és 
bioelektronikai Laboratóriumának vezetője részére,

a magyar parakenu sportban végzett kiemelkedő színvonalú szövetségi kapitányi munkája elismeréseként
Weisz Róbert parakenu szövetségi kapitány, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség regionális működéséért felelős alelnöke 
részére,

az óvodapedagógus-képzés területén, valamint a pedagógusképzés országos szakmai szervezeteiben végzett több 
évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
dr. Zóka Katalin, az  Apor Vilmos Katolikus Főiskola tanulmányi rektorhelyettese, Anyanyelvi, Művészeti és 
Egyházzenei Tanszékének vezetője, főiskolai tanára részére,

sokoldalú alkotói-kutatói pályafutása során a  magyar és a  német irodalom kapcsolatainak kutatásában elért 
eredményei, neoavantgárd stílusú alkotásai, valamint szerkesztői és irodalomszervezői munkája elismeréseként
dr. Zsávolya Zoltán József Attila- és Gérecz Attila-díjas író, költő, irodalomtörténész, a  Károli Gáspár Református 
Egyetem Bölcsészettudományi Karának könyvtárosa részére,
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a magyar organikus építészet képviselőjeként folytatott kiemelkedő színvonalú tervezői pályája, különösen a beregi 
árvíz és a devecseri vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítések kapcsán végzett értékes és odaadó szakmai munkája, 
illetve főépítészi tevékenysége elismeréseként
Zsigmond László Ybl Miklós-díjas építészmérnök, Veresegyház, Rácalmás és Mátészalka főépítésze, a  Kvadrum 
Építésziroda, a Kós Károly Egyesülés és a Makona Egyesülés alapító tagja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje 
polgári tagozata;

példamutató katonai és vezetői munkája, valamint a  katonai hagyományok és a  magyar kulturális örökség 
ápolása mellett a közösségek megerősítése és a művészeti értékek közvetítése iránt is elkötelezett, magas szakmai 
hozzáértéssel végzett szakmai tevékenysége elismeréseként
Aulechla József ezredes, a  Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár Kulturális és 
Rekreációs Igazgatóság igazgatója részére,

a katasztrófavédelem állományában több mint három és fél évtizede elhivatottan és az  erdőtüzek felszámolása 
terén példaértékű hozzáértéssel végzett szolgálati tevékenysége elismeréseként
Babud Jenő tűzoltó ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének vezetője részére,

a Magyar Honvédség repülőcsapatainál rendszeresített repülőtechnikai eszközök és felszerelések 
javítását, felújítását, gyártását és fejlesztését magas szakmai hozzáértéssel végző üzem élén végzett kiváló 
irányítótevékenysége elismeréseként
Bozóki János ezredes, a Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem parancsnoka részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint negyedszázados, kiemelkedő szakmai munkája 
és példamutató vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Csató Kornélia büntetés-végrehajtási ezredes, a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Hivatalának 
vezetője részére,

a hadtörténeti és katonai hagyományőrzés terén kiemelkedő életpályája elismeréseként
Földi Pál hadtörténeti író, a Magyar Honvédség nyugalmazott ezredese, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző 
Szövetség alapítója és korábbi vezetője részére,

a honvédség és a  civil társadalom kapcsolatának megerősítését elsősorban a  pákozdi Katonai Emlékpark 
létrehozásával és működtetésével, illetve a  Honvédség és Társadalom Baráti Kör megalapításával szolgáló, 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
dr. Görög István nyugállományú ezredes, a Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére,

a Magyar Honvédség civil-katonai együttműködési, valamint lélektani műveleti képességének megteremtése 
érdekében végzett közel három évtizedes, példamutató munkája elismeréseként
dr. Hangya Gábor ezredes, a  Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ 
parancsnoka részére,

a honvéd hagyományok ápolása, a  magyar kultúra és a  művészetek népszerűsítése, valamint a  társadalmi 
kapcsolatok ápolása terén több mint négy évtizede odaadóan végzett munkája elismeréseként
Kocsi László ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Katonai és Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Menedzsment 
Főosztályának főosztályvezető-helyettese, Társadalmi Kapcsolatok Osztályának vezetője részére,

több mint három évtizedes katonai pályafutása, különösen a  repülő-harckiképzés, illetve a  harci alkalmazásra 
történő felkészítés személyi és tárgyi feltételeinek kialakítása területén végzett magas szakmai színvonalú munkája 
elismeréseként
dr. Koller József dandártábornok, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka részére,
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több mint három évtizedes pályafutása alatt kiemelten a személyügyi igazgatás, az oktatás- és humánerőfejlesztés 
területén végzett áldozatos munkája elismeréseként
Kozmér István ezredes, a  Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség megbízott 
csoportfőnöke részére,

több mint három évtizedes pályafutása alatt kiemelten Magyarország légvédelme területén végzett példaszerű 
munkája elismeréseként
Könczöl Ferenc ezredes, a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredének parancsnoka részére,

több mint négy évtizedes pályafutása alatt kiemelten a  katonai jogi és igazgatási területen végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként
dr. Ladányi István ezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Jogi és Igazgatási Főnökségének főnöke részére,

közel négy évtizedes katonai szolgálata, valamint a magyar emberek biztonsága érdekében végzett lelkiismeretes 
tevékenysége elismeréseként
Major Béla nyugállományú alezredes, a  VIV Villanyszerelőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Zrt. biztonsági 
vezetője részére,

több mint három évtizedes pályafutása alatt kiemelten a  katonai logisztika területén végzett odaadó munkája 
elismeréseként
Mudra József ezredes, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnoka 
részére,

több évtizede lelkiismeretesen végzett szakmai tevékenysége, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Nagy Sándor ezredes, a Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokságának törzsfőnöke részére,

a rendőrség állományában közel három évtizede átfogó szaktudással és eredményorientáltan végzett szolgálati 
tevékenysége elismeréseként
Palicz András rendőr ezredes, a  Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-
helyettese részére,

a haza védelme és a  nemzet biztonsága érdekében szakterületén végzett kiemelkedően eredményes munkája 
elismeréseként
Szabó Károly ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója részére,

a magyar tisztképzés fellendítése érdekében végzett kimagasló és példamutató tevékenysége elismeréseként
dr. Szászi Gábor Sándor ezredes, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának 
oktatási dékánhelyettese és Hadtáp Pénzügyi és Katonai Közlekedési Tanszékének egyetemi docense részére,

a haza fegyveres védelme és az államhatár biztosítása, valamint a személyi állomány, illetve az alegységek általános 
katonai és szakkiképzése és harcászati felkészítése területén több mint három évtizede kiemelkedő színvonalon 
végzett munkája elismeréseként
Szloszjár Balázs dandártábornok, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka részére,

több mint két évtizedes hivatásos katonai szolgálata során végzett példamutató és kiemelkedő munkája 
elismeréseként
Tóth István ezredes, a  Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárának dandárparancsok-helyettese, 
Hódmezővásárhely helyőrségparancsnoka részére,

Magyarország és NATO-szövetségesei légterének, területének és csapatainak oltalmazása, illetve 
sérthetetlenségének biztosítása területén több mint három évtizede példaszerűen végzett munkája elismeréseként
Ugrik Csaba Iván dandártábornok, a  Magyar Honvédség kecskeméti 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisának 
bázisparancsnoka részére,

a rendőrség állományában több mint három évtizede szakszerűen és felelősségteljesen végzett szolgálati 
tevékenysége elismeréseként
dr. Uzonyi Attila Sándor rendőr ezredes, a  Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Debreceni 
Rendőrkapitányságának vezetője részére,
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a védelmi igazgatás és a  nemzetközi jog területén több mint három évtizede odaadóan végzett munkája 
elismeréseként
dr. Varga Attila Ferenc ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztályának vezetője részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2022. március 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. március 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01283-2/2022.

A köztársasági elnök 80/2022. (III. 21.) 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 artroszkópos és sportsebészet területén elért eredményeivel a magyar egészségügyet gyarapító, illetve a hazai 
sportélet számára meghatározó szakmai tevékenysége, valamint a  hivatásos sportolók kezelése iránt elhivatott 
munkája elismeréseként
dr. Abkarovits Géza János, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház Sportsebészeti részlegének főorvosa 
részére,

a magyar erdő- és vadgazdálkodás terén végzett közel három évtizedes, példaértékű szakmai munkája 
elismeréseként
Ábrahám Gábor, a  Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. Síkvidéki Erdészetének nyugalmazott kerületvezető 
erdész-vadásza részére,

a magyar kultúra, különösen a  komolyzene ápolása, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése iránt 
elkötelezett, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Ács János karmester, a debreceni Csokonai Színház operaszekciójának zenei igazgatója részére,

a magyar zeneművészet hollandiai megismertetése és népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
Annet Weijermars-Corver, a hollandiai Huygens-fesztivál elnöke részére,

a tokaji borok minőségi megújítását szolgáló tevékenysége, valamint az  általa vezetett borászati szellemi 
műhelyben végzett sokrétű munkája elismeréseként
Bacsó András, a Tokaj-Oremus Szőlőbirtok és Pincészet Kft. nyugalmazott birtokigazgatója részére,
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a nemzeti érdekképviseleti rendszer megújítását elősegítő, magas színvonalú szakmai és vezetői munkája 
elismeréseként
dr. Balogh Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének elnöke, a Magyar 
Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének Komárom-Esztergom megyei alelnöke részére,

a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása érdekében az érdekvédelem és a szakpolitika területén 
végzett érdemdús tevékenysége elismeréseként
Balogh Zoltán, a Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. vezérigazgatója részére,

a felvidéki magyar tudományos és kulturális életben betöltött szerepével az  ott élő magyarság identitásának 
megőrzését is szolgáló, magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Bárczi Zsófia irodalomtörténész, szépíró, a  Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok 
Karának dékánja, egyetemi oktatója részére,

a magyarországi felnőttképzés újjászervezésében, színvonalának emelésében és a  hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok támogatásában vállalt szerepe elismeréseként
Barhács Anna oktatásszervező, a Barhács és Társa Szervezési, Oktatási és Szolgáltató Kft. tulajdonosa részére,

kimagasló polgárőri tevékenysége elismeréseként
Batiz István Sándor polgárőr, a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke részére,

Püspökhatvan lakóinak kulturális és közösségi életét gazdagító, illetve közösségi tereinek megszépülését is 
elősegítő, közel három évtizedes településvezetői munkája elismeréseként
Bátyi József Püspökhatvan község polgármestere részére,

kiemelkedő tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Blahó János általános és középiskolai tanár, településfejlesztő geográfus, az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium 
és Kollégium intézményvezetője részére,

a szakma jelentős társadalmi szervezeteinél végzett irányító tevékenysége, valamint horgászati szakírói munkája 
elismeréseként
Bokor Károly, a Magyar Országos Horgász Szövetség alelnöke, a Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetségének 
elnöke részére,

a moldvai magyar nyelvű oktatás megalapozása érdekében végzett sokrétű, önzetlen tevékenysége elismeréseként
Borbáth Erzsébet nyugalmazott pedagógus, a  csíkszeredai József Attila Általános Iskola alapító igazgatója, 
a Csángómagyar Oktatási Program felügyelőbizottságának volt tagja részére,

az Enesén élők érdekében végzett közösségteremtő munkája elismeréseként
Böcskei György, Enese község önkormányzati képviselője, volt polgármestere részére,

a gyermekek gyógyítása iránt különlegesen elhivatott munkája elismeréseként
Buzásné dr. Kiss Ivánka Emília csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, címzetes főorvos, gyermek háziorvos 
részére,

a magyar zenei kultúra, a  bartóki és kodályi hagyományok belgiumi megismertetését szolgáló áldozatos 
tevékenysége, különösen a Bartók Szimpózium rendezvénysorozat szervezése során végzett magas szintű szakmai 
munkája elismeréseként
Carl Van Eyndhoven, a  belgiumi Bartók Archívum elnöke, a  Leuveni Katolikus Egyetem LUCA Művészeti Iskola 
egyetemi oktatója és kutatója részére,

a történelemtudományok és a  székelyföldi helytörténeti kutatások területén elért eredményei, valamint a  helyi 
közösséget építő tevékenysége elismeréseként
Cserey Zoltán Mihály helytörténész, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum volt igazgatója részére,

a Dallas környéki magyar közösség érdekében évtizedeken át önzetlenül végzett közösségépítő munkája, valamint 
a fiatalabb generációk magyarságtudatának megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Csiffáry Ágnes Piroska, a Dallasi Magyar Kultúrkör volt vezetője, illetve a Metroplex Magyar Kulturális Kör volt alapító 
vezetője részére,
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szakmai sikerekben bővelkedő, több mint négy évtizede elhivatottsággal és fáradhatatlanul végzett szakmai 
tevékenysége elismeréseként
dr. Csimma Ferenc István, Vatta és Borsodkereszt községek körzeti háziorvosa, szakorvos részére,

az erdélyi magyar kulturális és társadalmi életet gazdagító, több országos és helyi, közművelődési és felnőttképzési 
civil szervezet alapításában is testet öltő, odaadó és sokrétű munkája elismeréseként
Dáné Tibor Kálmán matematikatanár, a  Művelődés című lap nyugalmazott főszerkesztője, az  Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület korábbi országos elnöke, a  Romániai Magyar Demokrata Szövetség egykori Művelődési 
Főosztályának vezetője részére,

közigazgatási életpályája, a  családtámogatási szakterületen több évtizede kiemelkedő szaktudással végzett 
munkája elismeréseként
dr. Dani Csaba, a  Magyar Államkincstár nyugalmazott főosztályvezetője, elnöki tanácsadója, az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem oktatója részére,

Magyarország dániai jó hírének erősítése, a  magyar–dán kulturális kapcsolatok fejlesztése, valamint a  magyar 
történelem, irodalom és vallási hagyományok dániai népszerűsítése iránt elkötelezett és kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként
Deme Katalin, az Aarhus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Tanszékének előadója részére,

a sporthorgászat fejlesztése és népszerűsítése érdekében végzett értékes szakmai, illetve vezetői munkája 
elismeréseként
dr. Dérer István címzetes egyetemi tanár, az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ főigazgatója, a Magyar 
Országos Horgász Szövetség elnökhelyettese, a  Bátonyterenye-Maconkai Szabadidő- és Sporthorgász Egyesület 
elnöke részére,

a lakókörnyezet infrastrukturális és kulturális fejlesztésére egyaránt nagy hangsúlyt fektető közéleti és 
településvezetői tevékenysége elismeréseként
Edelman György Kisnémedi község polgármestere, a Pest Megyei Közgyűlés tagja, az Izotóp Tájékoztató és Ellenőrző 
Társulás elnöke részére,

kiemelkedő műfordítói tevékenysége, valamint a  lengyel–magyar irodalmi kapcsolatok előmozdítását szolgáló 
szakmai munkája elismeréseként
Éles Márta műfordító részére,

a gyógyítás iránti példaadó elkötelezettséggel, közel öt évtizede magas fokon, számos beosztásában odaadóan 
végzett szakmai munkája elismeréseként
dr. Faragó Tibor Mátrafüred település háziorvosa, volt üzem- és sportorvos részére,

az erdélyi magyar mezőgazdasági képzés fáradhatatlan kutatójaként, a  helyi magyar nyelvű mezőgazdasági sajtó 
újjászervezésében, a  tordai és a  torockói népfőiskolák működtetésében, valamint a  Reményik Sándor Művészeti 
Akadémia létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként
Farkas Zoltán András nyugalmazott mérnök, az Erdélyi Múzeum Egyesületének választmányi tagja részére,

fotóművészeti tevékenysége mellett a  magyar fotótechnika-történeti és fotótörténeti kutatás területén végzett 
egyedi kutatómunkája, valamint a fotómuzeológusi képzés szakmai feltételeinek kidolgozásában betöltött szerepe 
elismeréseként
Fejér Zoltán György fotográfus, fotótechnika-történész, a Magyar Fotótörténeti Társaság alapítója részére,

a város és a térség fejlődése érdekében végzett önzetlen és áldozatos településvezetői munkája elismeréseként
Ferencz Gyöngyi, Szob város polgármestere részére,

prózai és énekes szerepekben egyaránt kiemelkedő művészi tevékenysége elismeréseként
Ferencz Valentin, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze részére,

a pedagógusképzés és a  fejlesztő pedagógia területén folytatott négy évtizedes kutató-oktató munkája, valamint 
vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Fest Sarolta Katalin, a Gál Ferenc Egyetem professor emeritája részére,
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az Eiffel Műhelyház kialakítása során nagy hozzáértéssel végzett munkája elismeréseként
dr. Főző Virág Zsuzsanna, a Magyar Állami Operaház főigazgató-helyettese részére,

a magyar vívósport sikereihez a tokiói olimpián eredménnyel szerepelt női kardcsapat, valamint bronzérmet szerző 
tanítványa felkészítésével hozzájáruló, elsőrangú edzői munkája elismeréseként
Gárdos Gábor mesteredző, az MTK Vívószakosztályának vezetőedzője részére,

az oktatás és a  pedagógiai kutatás területén folytatott példaértékű munkája, valamint értékes szakmai közéleti 
tevékenysége elismeréseként
dr. Golyán Szilvia, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Neveléstudományi Tanszékének 
egyetemi docense, valamint a Tanárképző Központjának főigazgató-helyettese részére,

a hátrányos helyzetű gyermekek oktatását és a  Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját informatikai 
eszközök biztosításával immár huszonöt éve támogató tevékenysége elismeréseként
Gonda Gábor, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesületének tagja részére,

több évtizedes kamaraművészi és zongorakísérői pályafutása, valamint eredményes oktatói munkája elismeréseként
Gyökér Gabriella, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tanszékének művésztanára, zongorakísérője részére,

a São Pauló-i magyar közösség szolgálatában végzett, sok évtizedes oktatói és szervezői munkája elismeréseként
Gyuricza Gábor, a Legatum Kft. ügyvezetője, tulajdonosa részére,

kiemelkedően eredményes oktató-nevelői és vezetői munkája, három évtizedes edzői pályafutása, valamint közéleti 
szerepvállalása elismeréseként
Halmay György László földrajz-testnevelés szakos tanár, UEFA B licences labdarúgóedző, a  Szilágyi Erzsébet 
Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott vezetője részére,

iskolák, idősotthonok és kórházak részére biztosított segélyszállítmányok szervezésével a  magyarok megsegítése 
érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként
Hans-Dieter Heribert Böckl tartalékos törzsőrmester, a  Német Fegyveres Erők nyugalmazott hivatásos katonája 
részére,

évtizedes praxisa során több generációnyi páciense egészségének megőrzése érdekében végzett munkája, valamint 
a helyi közösségért végzett szolgálata elismeréseként
dr. Havasi István, Nőtincs község házi-, család- és iskolaorvosa részére,

a magyar bor és a  szekszárdi borvidék hírnevének és hagyományainak ápolása érdekében végzett magas szintű 
szőlészeti és borászati munkája, illetve elkötelezett oktatói és közösségi tevékenysége elismeréseként
Heimann Zoltán Mátyás borosgazda, közgazdász, borász, a  Heimann Családi Birtok Kft. ügyvezetője, a  Pécsi 
Tudományegyetem címzetes egyetemi docense részére,

az agrár-felsőoktatásban végzett példaértékű oktató-nevelő munkája, valamint az  állattenyésztési ágazat szakmai 
szervezeteiben végzett sokrétű érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
dr. Herczeg Béla állattenyésztő agrármérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Fenntartható Fejlesztés és 
Gazdálkodás Intézete Fenntartható Vidékfejlesztés Tanszékének főiskolai tanára részére,

példaértékű képzőművészi pályája, valamint az  1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti bátor kiállása 
elismeréseként
Hervai Katalin Margit képzőművész, grafikus, pedagógus részére,

a térségben élő idős személyek magas színvonalú szociális ellátása érdekében négy évtizede elkötelezetten és 
empatikusan végzett munkája elismeréseként
Horváth Erika, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményének igazgatója részére,

több évtizede elhivatottan és nagy odaadással végzett háziorvosi munkája, valamint a helyi közösséget gazdagító 
közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Horváth Gábor Miklós, Eger megyei jogú város körzeti háziorvosa részére,
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a közigazgatás területén több mint harminc éve kiemelkedő színvonalon végzett vezetői munkája, valamint 
a hivatal ügyfélközpontú tájékoztatási rendszerének megteremtését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Horváth Ilona Mária, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási 
Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője részére,

közel három évtizede nagy szakmai hozzáértéssel végzett múzeumvezetői munkája, valamint Szolnok város 
kulturális életét gazdagító szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Horváth László Csaba, a szolnoki Damjanich János Múzeum igazgatója részére,

a magyar kulturális értékek közvetítése, a város és térsége életének színesítése, illetve az ifjúság zenei nevelése terén 
egyaránt jelentős szakmai munkája elismeréseként
Ignácz Ervin, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,

több évtizeden keresztül kimagasló színvonalon végzett egyetemi főtitkári munkája, valamint magas szintű oktatói 
és közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Író Béla, a  Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar Mechatronika és 
Gépszerkezettan Tanszékének főiskolai docense részére,

a magyar–német kapcsolatok fejlesztése és a  magyarországi németek érdekében végzett munkája, különösen 
az Elek és Laudenbach, Leimen, valamint Gerolzhofen közötti testvérvárosi kapcsolatok kialakítása és ápolása terén 
kiemelkedő munkája elismeréseként
Joschi Ament, a Volksbank Kraichgau bankfiókvezetője részére,

pedagógusi és közösségi tevékenysége, valamint a  magyarság múltjának, illetve tárgyi, szellemi értékeinek 
kutatását és dokumentálását célzó, hiánypótló helytörténeti munkája elismeréseként
József Álmos Zoltán helytörténész, a  sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium nyugalmazott matematikatanára 
részére,

Békés megye, illetve a  térség szakképzésében több évtizeden át végzett példamutató és kiemelkedő szakmai és 
érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
Juhos János Imre fényképészmester, az  Ipartestületek Országos Szövetségének alelnöke és Békési Ipartestületének 
elnöke, a Fotoker Kft. ügyvezetője, Békés város önkormányzati képviselője részére,

Győr-Moson-Sopron megyében és Sopron térségében több évtizede végzett, a  közjó iránti elkötelezettségtől 
vezérelt, példaértékű szakmai és érdekképviseleti munkája elismeréseként
Károlyi Pál Gyula kőfaragómester, az  Ipartestületek Országos Szövetsége Országos Elnökségének tagja, valamint 
a Sopron és Vidéke Ipartestületének elnöke, a Károlyi Kőipar tulajdonosa részére,

Gyula város és Békés megye lakói körében végzett több évtizedes közösségépítő munkája elismeréseként
Katona Katalin, a gyulai Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a kiemelt figyelmet igénylő fiatalok egyéni életpályáját szolgáló intézmény működtetésével a Kárpát-medence 
innovatív, befogadó és versenyképes munkaerő-piacának létrejöttét elősegítő, értékteremtő szakmai munkája 
elismeréseként
Katona Miklós, a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ igazgatója részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc melletti, a megtorlást is vállaló bátor kiállása elismeréseként
Kelemen Imre, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetségének tagja részére,

Veszprém és térsége kulturális fejlődése érdekében több mint huszonöt éve töretlen lelkesedéssel és kreativitással 
végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Kellerné Egresi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettes-kreatív menedzsere részére,

több évtizedes, sokrétű ügyvédi tevékenysége, különösen a  művészeti ágakhoz tartozó jogterületeken végzett 
szakmai munkája, illetve felelősségteljes társadalmi tevékenysége elismeréseként
dr. Kéri Marianna, a  dr. Kéri – dr. Hazai Ügyvédi Iroda ügyvédje, a  Budapesti Operabál rendezőbizottságának volt 
elnöke részére,
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Komárom város társadalmi és kulturális értékeinek megőrzése és továbbörökítése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
dr. Keszegh Margit ügyvéd, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke részére,

a határon túli magyarság megmaradását az  erdélyi magyar sporttörténet kutatása terén elért eredményeivel és 
publikációival szolgáló értékőrző tevékenysége elismeréseként
dr. Killyéni András Péter informatikus mérnök, sporttörténész, a  Magyar Olimpiai Akadémia Tanácsának tagja, 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem volt óraadó tanára részére,

a magyar közgazdasági felsőoktatás infokommunikációs és digitalizációs tematikájú képzéseinek megszervezése és 
kiterjesztése terén végzett munkája, valamint értékes oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Kis Gergely közgazdász, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kara Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszékének adjunktusa részére,

a közoktatásban végzett kimagasló és maradandó pedagógiai értékeket teremtő, több mint négy évtizedes 
munkája elismeréseként
Kiss László, a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mezőkövesdi Tankerületének nyugalmazott tankerületi 
igazgatója részére,

közel két évtizedes kiemelkedő adminisztrációs és igazgatási munkája, illetve jelentős tudománynépszerűsítő és 
oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Kisteleki Károly, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Római Jogi és Összehasonlító 
Jogtörténeti Tanszékének adjunktusa, a  Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, Köztestületi Igazgatósága 
Szervezési Osztályának vezetője részére,

a São Pauló-i magyar közösség szolgálatában és a Balázs Péter Idősotthon felvirágoztatása érdekében végzett sok 
évtizedes munkája elismeréseként
Klara Richter nyugalmazott könyvelő, a São Pauló-i Magyar Idősotthon volt önkéntes gazdasági igazgatója részére,

a szórványban hitet és nemzetet megtartó, embertől emberig ható munkája, valamint az elesett és kiszolgáltatott 
emberek érdekében végzett lelkiismeretes tevékenysége elismeréseként
Kovács Árpád, a kisbácsi Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,

sokrétű kutatói-oktatói tevékenysége, különösen az  optikai elemek diszperziós jellemzőinek minél pontosabb 
mérésére alkalmas módszerek kifejlesztése terén elért kiemelkedő, nemzetközi szinten is figyelemre méltó 
eredményei elismeréseként
dr. Kovács Attila Pál fizikus, a  Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Fizikai 
Intézetének vezetőhelyettese és a Fizikai Intézet Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének adjunktusa részére,

kiemelkedő közművelődési, kultúraszervezői és művészeti tevékenysége elismeréseként
Kovács Balázs, a  Magyar Művészeti Innovációs Központ Nonprofit Kft., valamint a  Művészetek Háza Gödöllő 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a kortárs magyar irodalmat egyedi stílusú alkotásaival gazdagító, értékteremtő írói munkája elismeréseként
Kötter Tamás író, ügyvéd részére,

a több évtizedes magas színvonalú oktatói munkája, valamint az  egyetemi-főiskolai sportélet terén végzett, 
kiemelkedő szervezési és irányító tevékenysége elismeréseként
Kuti József, a  Széchenyi István Egyetem címzetes egyetemi tanára, az  egyetem Távközlési Tanszékének korábbi 
főiskolai docense, a Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének tiszteletbeli elnöke részére,

a badacsonyi borvidéket meghatározó borászati, illetve tájrendezési és tájépítészeti munkája, valamint 
a borászszakma épített és írott emlékeinek megőrzését szolgáló irodalmi tevékenysége elismeréseként
dr. Laposa József tájrendező mérnök, a Laposa Műhely Kft. ügyvezetője részére,

a közigazgatásban végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Lórántné Orosz Edit, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ózdi Járási Hivatalának nyugalmazott vezetője 
részére,
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a szervezet működését meghatározó rendszerek kialakítása, modernizálása és biztonságos üzemeltetése iránt 
elhivatott munkája elismeréseként
Löwinger Endre, az Országos Meteorológiai Szolgálat Informatikai Rendszerek Osztályának vezetője részére,

az 1939-es lengyel menekültek emlékének a  szigetközi Püski és térségében történő méltó ápolása érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként
Markó Lajosné, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség alelnöke részére,

a rozsnyói járásban végzett közösségépítő, hagyomány- és identitásőrző zenepedagógusi, karvezetői tevékenysége 
elismeréseként
Máté László zenepedagógus, karmester részére,

a szabadidős sportesemények megszervezése területén több mint négy évtizeden át eredményesen végzett 
munkája elismeréseként
Máth István sportszervező, a Budapest Sport Iroda Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a fiatalok közösségépítését elősegítő és értékalapú nevelése iránt elkötelezett munkája, valamint a  keresztény 
szellemiség közéleti képviselete érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Megyesi Mária Klára nyugalmazott pedagógus, a  nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, 
Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola volt igazgatója, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége nyíregyházi 
csoportjának elnöke részére,

a hematológiai készülékek fejlesztésében, a méréstechnológiában és az  innovációmenedzsment területén végzett 
két évtizedes munkája során elért eredményei elismeréseként
Mendele Bálint Tibor orvosbiológiai és villamosmérnök, a Norma Instruments Zrt. kutatás-fejlesztési vezetője részére,

a vajdasági magyar közösség körében végzett több évtizedes áldozatos tevékenysége, a  telepi Európa Kollégium 
létrehozása érdekében végzett munkája elismeréseként
Miavecz Béla nyugalmazott ügyvéd, közjegyző, a Temerini Községi Bíróság korábbi elnöke részére,

több évtizedes karitatív és önkéntes munkája, illetve a  csángó magyarok életkörülményeinek javítása érdekében 
végzett elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Missura Gábor Jenő közgazdász-tanár, a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntese, a  Johannita Segítő Szolgálat 
Felügyelőbizottságának elnöke részére,

a Kárpát-medencei, különösen a  Békés megyei néptánchagyomány megőrzése és közkinccsé tétele érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként
Mlinár Pál Csokonai Vitéz Mihály-díjas néptánc-pedagógus, a  Balassi Közalapítvány művészeti igazgatója, 
a Viharsarok Táncszínház ügyvezető igazgatója részére,

Mosonmagyaróvár értékeinek továbbadása, különösen Flesch Károly hegedűművész életművének gondozása 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Moldoványi Géza fotográfus, a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány kuratóriumának tiszteletbeli elnöke, a Flesch Károly 
Nemzetközi Hegedűverseny alapítója részére,

a hazai gasztronómia fejlesztését elkötelezetten szolgáló, széles körű és professzionális ismereteire, valamint 
nemzetközi tapasztalataira épített és kiemelkedően eredményes szakmai munkája, különösen a  Bocuse  d’Or 
versenyen aratott magyar sikerek megalapozása érdekében végzett munkája elismeréseként
Molnár B. Tamás gasztronómus, a  Magyar Gasztronómiai Egyesület alapító elnöke, a  Bűvös Szakács weboldal 
szerkesztője, a Hagyomány és Evolúció verseny, valamint a Czifray-kurzus elindítója részére,

a kommunikációtudományok területén több évtizede magas színvonalon végzett kutatói-oktatói munkája és 
oktatásfejlesztő tevékenysége elismeréseként
dr. Molnár Csilla, a  Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara Társadalom-, Szociális és 
Kommunikációtudományok Intézetének egyetemi docense részére,

Salgótarján és térségének kulturális életét az  aktuális társadalmi-gazdasági változásokra reflektálva, ugyanakkor 
a klasszikus szakmai-módszertani alapokra építve fejlesztő vezetői munkája elismeréseként
Molnár Éva, a Balassi Bálint Megyei Könyvtár igazgatója részére,
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magas szintű szakmai tudásával a  felvidéki magyarság megmaradását és gyarapodását elkötelezetten szolgáló, 
ugyanakkor eredményeit és gondjait egyaránt dokumentáló újságírói és főszerkesztői munkája elismeréseként
Molnár Judit újságíró, a Ma7 médiacsalád főszerkesztője részére,

a dél-kaliforniai magyarság érdekében végzett önzetlen és kiemelkedő közéleti, illetve kulturális munkája 
elismeréseként
Mozgó Péter, a Hungarian Cultural Alliance elnökhelyettese részére,

a község és a  szatmári térség fejlesztése érdekében végzett településvezetői munkája, valamint a  határon túli 
magyar kapcsolatok ápolását szolgáló közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Muhari Zoltán, Panyola község polgármestere részére,

a Zala megyében és Keszthely térségében több évtizeden át végzett példamutató szakmai és társadalmi 
tevékenysége elismeréseként
Nádler József Mihály rádió- és televízióműszerész, az  Ipartestületek Országos Szövetsége országos elnökségének 
tagja, az  Ipartestületek Zala Megyei Szövetségének és Keszthelyi Ipartestületének elnöke, a  keszthelyi Rádió 
Televízió Múzeum alapító tulajdonosa részére,

a brassói szórványmagyar közösség oszlopos tagjaként végzett kimagasló szervezői és ügyviteli tevékenysége, 
valamint lelkiismeretes és önzetlen közösségi munkája elismeréseként
Nádudvary György Gusztáv Jenő, a  Kovászna Megyei Munkaügyi és Társadalomvédelmi Vezérigazgatóság 
nyugalmazott vezérigazgatója, a Brassói Magyar Dalárda alelnöke részére,

Kaposvár és térsége egészségügyi ellátásának szolgálatában, illetve a korszerű neurológiai betegellátás érdekében 
több mint három évtizede végzett kiemelkedő vezetői és oktatói munkája elismeréseként
dr. Nagy Ferenc, a  Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Neurológiai Osztályának osztályvezető főorvosa 
részére,

a tradicionális magyar lovasfelszerelések és kellékek nemzetközileg is jegyzett színvonalon történő gyártása, illetve 
a  szíjgyártó nyerges szakma újjáélesztése és oktatása érdekében több mint három évtizede végzett munkája 
elismeréseként
Nagy Gézáné, a Nagy Lovas Kft. ügyvezetője, tulajdonosa részére,

az e-közigazgatás kialakítása és fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Nagy Lajos, a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. integrált közszolgáltatások ágazati igazgatója 
részére,

a hazai halgazdálkodási ágazat fejlesztése, illetve a  halászati innováció és az  ágazati érdekvédelem terén végzett 
munkája elismeréseként
dr. Németh István, a  Tógazda Halászati Zrt. elnök-vezérigazgatója, a  Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 
Szervezet elnöke részére,

a szakképzés területén végzett kiemelkedő szakmai, pedagógiai és vezetői munkája elismeréseként
Németh Zsolt, a Győri Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikumának igazgatója, 
a Sportiskolák Országos Szövetségének elnökségi tagja részére,

a magyar villamosenergia-ipari átviteli rendszerirányítás területén végzett kiemelkedő szakmai munkája 
elismeréseként
dr. Neumann Attila, a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. biztonsági igazgatója részére,

kiemelkedő történészi, kutatói és vezetői munkája elismeréseként
Nyári Gábor történész, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum ügyvezető igazgatója részére,

a gyermekek szellemi és lelki fejlődését elősegítő, valamint a családi és keresztény közösségek építése, illetve a népi 
hagyományok ápolása terén egyaránt jelentős tevékenysége elismeréseként
dr. Ottófi Rudolf Imréné óvodapedagógus, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége győri szervezetének elnöke részére,
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a székesfehérvári és győri üzem élelmiszer-termelésének irányításáért felelős vezetőjeként végzett, a térség számára 
jelentős számú munkahelyet biztosító szakmai munkája elismeréseként
Pál László Balázs, a Győri Keksz Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a magyar történelem eseményeinek és a magyar kultúra értékeinek angol nyelven való megismertetése érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként
Papp Faber Erika fordító, műfordító részére,

a szakképzésben végzett négy évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája, valamint példaértékű igazgatói 
tevékenysége elismeréseként
Patakiné Slezák Ágnes, a Tatabányai Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és 
Szakképző Iskola igazgatója részére,

a zeneművészet iránt elkötelezett küldetéstudattól áthatott több évtizedes, magas színvonalú munkája 
elismeréseként
Patkós Imre, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezető szakmai igazgatója részére,

a természetközeli erdőgazdálkodás egyik megújítójaként a  Zselic bükköseinek gondozása terén végzett innovatív 
szakmai munkája és értékőrző társadalmi tevékenysége elismeréseként
Pintér Ottó, a  SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Zselici Erdészetének nyugalmazott igazgatója, az  Országos Erdészeti 
Egyesület és a Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület tagja részére,

a hazai gázipari árszabályozás területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Pongrácz Ferenc közgazdász, az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. árszabályozási vezetője részére,

a magyar gasztronómia tradícióinak továbbadása, illetve a  közétkeztetés megújítása iránt elhivatott szakmai és 
közösségi tevékenysége elismeréseként
Prohászka Béla mesterszakács, a  Mintamenza program szakmai vezetője, a  Békéscsabai Szakképzési Centrum 
rendezvényszervezője, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke részére,

több mint két évtizedes közigazgatási pályafutása során végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Rácz Andrea, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzője részére,

a szociális és gyermekvédelmi rendszer fejlődését elősegítő, elhivatottan és kitartóan végzett szakmai munkája 
elismeréseként
Radomszki Lászlóné, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltségének 
igazgatója részére,

a magyar és a közép-európai zenei kultúra lengyelországi népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Rafał Wiśniewski, a  varsói Nemzeti Kulturális Központ igazgatója, a  Stefan Wyszyński Katolikus Egyetem 
Kultúrszociológia Tanszékének vezetője részére,

nemzetközi sikereket eredményező, fél évszázados kiemelkedő sportolói pályafutása elismeréseként
Ribli Zoltán egykori sakkolimpikon részére,

a Szobi járás településeinek érdekében végzett kiemelkedő térségfejlesztési munkája elismeréseként
Rományik Ferenc Ipolydamásd község polgármestere, a  Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása, 
valamint a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület elnöke részére,

a magyarországi szlovén közösség kultúrájának és hagyományainak megőrzése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat egykori elnöke, Felsőszölnök volt polgármestere részére,

szóló, kamara- és zenekari művészként egyaránt értékes és nagy sikerű művészi munkája elismeréseként
Rudolf András brácsaművész, kamaraművész, a budapesti Haydn Vonósnégyes és a Magyar Vonóstrió alapító tagja, 
a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezetője részére,

a nemzeti versenyhatóság nemzetközi elismertségének növelése, illetve Magyarország társhatóságoknál és 
nemzetközi szervezeteknél vállalt feladatainak sikere érdekében három évtizede végzett színvonalas szakmai és 
vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Sárai József jogi szakokleveles közgazdász, a Gazdasági Versenyhivatal nemzetközi szaktanácsadója részére,
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a magyar kultúra iránti elkötelezettséggel végzett, a  magyarság megmaradását segítő oktató-nevelő munkája és 
lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Sárközi Sándor piarista szerzetes, a  csíkszeredai Piarista Tanulmányi Ház vezetője, a  Márton Áron Főgimnázium és 
a Csíkszeredai Csángó Kollégium önkéntes tanára részére,

a muravidéki magyar kultúra ápolása és a  kétnyelvű oktatás terén végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú 
munkája elismeréseként
Šebjanič Valerija, a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola igazgatója részére,

a Friuli Venezia Giulia és Veneto tartomány polgári és katonai temetőiben található, első világháborús  
osztrák–magyar sírok kutatásához és gondozásához kapcsolódó kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Sergio Petiziol az  Udinei Egyetemi Egészségügyi Hatóság tisztviselője, valamint a  Palmanova–Latisana Kórház 
menedzsere részére,

több nemzedék kulturális identitását meghatározó, illetve a  magyar népi tárgyalkotó kultúra fennmaradását és 
népszerűsítését szolgáló szakmai munkája elismeréseként
Skrabut Éva Bessenyei György-díjas népművelő, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület elnöke részére,

közel fél évszázados lelkipásztori szolgálata, a családokért, az idősekért és a betegekért kiemelkedő elhivatottsággal 
végzett tevékenysége elismeréseként
Szabó Miklós, a sajtoskáli Szent Péter és Pál Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,

több mint négy évtizedes, nagy elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata, valamint közéleti tevékenysége 
elismeréseként
Szabó Sándor, a Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora részére,

a növényvédelem és -termesztés területén folytatott szakmai munkája, valamint a magyar gazdák érdekében több 
évtizeden át végzett közéleti tevékenysége elismeréseként
Szabó Tamás, a  Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének Somogy Megyei elnöke, 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei alelnöke részére,

a tradicionális cigány-, verbunkos-, illetve népzene virtuóz tolmácsolójaként és zenekarvezetőként több mint öt 
évtizede kimagasló színvonalon végzett művészi munkája, valamint a zenei utánpótlás nevelése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Szalai Antal nyugállományú alezredes, prímás, a Honvéd Együttes népi zenekarának művészeti vezetője részére,

a nemzeti kultúra megőrzését és terjesztését támogató, magas színvonalú szakmai és vezetői munkája 
elismeréseként
Szántai Irén, az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő általános főigazgató-helyettese, a  Nemzeti Kulturális Alap 
Igazgatóságának vezetője részére,

a rászoruló gyermekek érdekében végzett odaadó és magas színvonalú önkéntes munkája elismeréseként
Szántó Ildikó, a  Bihar megyei Szociális- és Gyermekvédelmi Igazgatóság nagyváradi gyermekvédelmi 
szakszolgálatának vezetője, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Romániai Egyesületének alelnöke részére,

a gyermekek védelme érdekében kiváló szaktudással végzett tevékenysége elismeréseként
Szarka Attila, a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Gyermekvédelmi Intézményirányítási Főosztályának 
vezető hivatali tanácsosa részére,

elkötelezett papi szolgálata és oktatói pályafutása, a  magyar anyanyelvű hallgatók lelki gondozása, valamint 
az erdélyi egyházmegyék papságának nevelése és képzése terén végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Székely Dénes kanonok, a  kolozsvári Monostori Plébánia plébánosa, a  Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola 
teológiai oktatója részére,

Magyarország külgazdasági kapcsolatai, különösen a  fejlődő országokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatok 
fejlesztése érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Szentmáry Béla, az egykori Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nyugalmazott főosztályvezető-helyettese részére,
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a Kárpát-medence népművészeti kincseinek megőrzését és továbbadását szolgáló, széles körű kultúraszervezői 
tevékenysége elismeréseként
Szigetvári József, a  százhalombattai Barátság Kulturális Központ igazgatója, a  Magyarok Öröksége Alapítvány, 
valamint a százhalombattai Forrás Néptáncegyüttes alapítója és vezetője részére,

másfél évtizede magas színvonalon végzett közszolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Szijártó Mária Valéria, a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal címzetes főjegyzője részére,

több évtizeden át végzett közösségi szolgálata, valamint az  állam által elkobzott egyházi ingatlanok 
visszaszerzésében és az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége rendszerváltozás utáni újraalapításában, valamint 
a  Gondviselés Segélyszervezet megalapításában és irányításában, illetve Bözödújfalu szellemi örökségének 
ápolásában vállalt meghatározó szerepe elismeréseként
Szombatfalvi József nyugalmazott unitárius lelkész, esperes részére,

a határmenti település érdekében végzett közösségmegtartó munkája, a  falu lakosainak biztonságáért tett 
erőfeszítései elismeréseként
Szőke László, Hegyeshalom nagyközség polgármestere részére,

Rozsály község és a szatmári térség fejlesztése érdekében végzett településvezetői munkája, valamint a határon túli 
magyar kapcsolatok ápolását szolgáló közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Sztolyka Zoltán, Rozsály község polgármestere részére,

az anyagtudomány különböző területein végzett kiemelkedő kutatói tevékenysége, valamint a felsőoktatás számos 
szakterületére kiterjedő oktatói munkája elismeréseként
dr. Takács Márton, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Gyártástudomány és 
-technológia Tanszékének egyetemi docense, tanszékvezető-helyettese részére,

kivételesen magas színvonalú szakmai munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként
Tangl László, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ igazgatója, intézetvezetője részére,

a leendő vízügyi szakemberek képzése érdekében végzett kimagasló oktatói, ismeretterjesztői és témavezetői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Teszárné dr. Nagy Marianna, a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság Regionális Laboratóriumának laborvezetője 
részére,

négy évtizedes elhivatott oktató-nevelő munkája, valamint kivételesen aktív és szerteágazó társadalmi 
tevékenysége elismeréseként
Tóthné Barna Mária, a  Keresztény Értelmiségiek Szövetségének kunszentmártoni helyi csoportjának elnöke, 
a Munkás Szent József Szociális Szövetkezet alapítója, igazgatótanácsának tagja részére,

a közigazgatás nyugdíjfolyósítási területén végzett négy évtizedes, kiemelkedő jogászi és vezetői munkája 
elismeréseként
Tóthné dr. Rakó Erzsébet nyugállományú jogtanácsos, az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Nemzetközi Nyugdíj 
Főosztályának volt vezetője részére,

a közösség iránti elkötelezettséggel végzett polgárőri tevékenysége elismeréseként
Török Barnabás polgárőr, az Országos Polgárőr Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke részére,

a magyar női kosárlabdasport sikeréhez hozzájáruló, több évtizedes, eredményes munkája elismeréseként
Török Zoltán, a Sopron Basket Női Kosárlabda Csapatát Üzemeltető Raabersport Kft. ügyvezetője részére,

a Néprajzi Múzeum költözésével és kiállításai állományvédelmi feladataival összefüggő, a  múzeumi műtárgykincs 
biztonsága érdekében végzett felelősségteljes munkája elismeréseként
Tumpek Etelka, a Néprajzi Múzeum Műtárgyvédelmi és Restaurátor Főosztályának vezetője részére,

az erdélyi magyar nyelvű oktatás minőségének fejlesztésében betöltött szerepe, a magyar nyelv, a kultúra, valamint 
a hagyományok ápolása és megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Turzai Melánia, a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium nyugalmazott aligazgatója, címzetes magyartanára részére,
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a népművészet és a fafaragás területén folytatott értékmentő és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Ulman István fafaragó népi iparművész, a népművészet mestere részére,

az európai magyar katolikusok közösségi életét újság- és könyvkiadói tevékenységével szolgáló munkája, valamint 
a határon túl és a diaszpórában élő magyarság támogatása, illetve hagyományainak megőrzése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Varga Gabriella újságíró, az Életünk főszerkesztője, a Misszió Média Lap- és Könyvkiadó Kft. ügyvezetője részére,

a jogtanácsosi és ügyvédi tevékenység pozitív egymásra hatására épülő életútja, a  gazdasági és a  cégjog avatott 
képviselőjeként többek között Debrecen és térségének fejlesztése érdekében végzett szakmai tevékenysége 
elismeréseként
dr. Varga Péter, a Varga és Molnár Ügyvédi Iroda vezetője részére,

utánozhatatlan stílusa, kivételes jellemábrázolása, emlékezetes alakításai elismeréseként
Váry Károly, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze részére,

az állami erdőállomány természetvédelmi követelményeknek és társadalmi igényeknek egyaránt megfelelő 
gondozása és fejlesztése iránt elhivatott szakmai munkája elismeréseként
Vasas Ernő, az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. Répáshutai Erdészeti Igazgatóságának erdészeti igazgatója részére,

a daganatos betegségek prevenciójában és szűrésében, illetve a gyógyítás támogatásában és a rehabilitáció terén 
végzett példaadó szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Vasváry Artúrné, a Magyar Rákellenes Liga tiszteletbeli elnöke részére,

a műemlékvédelem területén végzett több évtizedes, értékteremtő szakmai munkája elismeréseként
dr. Velladics Márta művészettörténész, kutató, a  Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Kutatási és 
Műemléki Dokumentációs Osztályának vezetője részére,

öt évtizedes pedagógusi pályafutása, valamint a  váci egyházmegyében élő családokért végzett önzetlen 
tevékenysége elismeréseként
Vincze Imre István, a  szobi Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
társadalomismeret szakos tanára, a Váci Egyházmegye volt családreferense részére,

Kétsoprony fejlesztését szolgáló több mint negyedszázados településvezetői tevékenysége elismeréseként
Völgyi Sándor László, Kétsoprony község polgármestere részére,

a magyar tudomány hírnevét öregbítő, több évtizedes, innovatív kutatói és iskolateremtő oktatói tevékenysége 
elismeréseként
Wiesława Mayer, a Varsói Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ titkárságvezetője részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

a rendőrség állományában közel négy évtizede végzett megbízható és eredményes szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
András István rendőr ezredes, a  Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bajai Rendőrkapitányságának vezetője 
részére,

a rendőrség állományában négy évtizede példaadó felkészültséggel végzett szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Balogh Ágnes rendőr alezredes, a  Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága 
Igazgatásrendészeti Osztályának vezetője részére,

a rendőrség állományában közel három évtizede végzett magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Boros István rendőr főtörzszászlós, a  Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Nagykanizsai Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztálya Körzeti Megbízotti Alosztályának csoportparancsnoka részére,

a rendőrség állományában több mint három évtizede végzett fegyelmezett és példaadó szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
Debreczeni István rendőr ezredes, a  Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Esztergomi 
Rendőrkapitányságának kapitányságvezetője részére,
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a rendőrség állományában több mint három évtizede magas színvonalon végzett szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
dr. Jánosik István rendőr ezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. kerületi Rendőrkapitányságának vezetője 
részére,

a rendőrség állományában három és fél évtizede kiváló szakértelemmel végzett szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
Kretz Károly rendőr ezredes, a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatósága Bevetési Főosztály I. főosztályvezetője 
részére,

közel három évtizede végzett, kivételesen felkészült és alapos szolgálati tevékenysége elismeréseként
Papp József rendőr alezredes, a  Nemzeti Védelmi Szolgálat Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata 
Igazgatóságának Nemzeti Adó- és Vámhivatal Főosztálya Központi Osztályának főosztályvezetőt helyettesítő 
osztályvezetője részére,

széles körű tapasztalatra épülő és példaértékű hozzáállással végzett szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Romhányi Gábor rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ Főigazgatói Kabinet főtanácsadója részére,

a rendőrség állományában végzett két és fél évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Szelei Pál rendőr ezredes, az  Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatósága Bűnügyi Főosztályának 
főosztályvezetője részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2022. március 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. március 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01284-2/2022.
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A köztársasági elnök 81/2022. (III. 21.) 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 manhattani magyar Holy Cross görögkatolikus templom támogatójaként az  egyetemes emberi értékek 
gyarapítását és a  New York-i magyarság önazonosságának megtartását egyaránt szolgáló, önzetlen tevékenysége 
elismeréseként
Andrew Komar nyugalmazott építési munkavezető részére,

a magyar néptánc népszerűségét különleges és színvonalas marketingprojektekkel növelő szakmai munkája 
elismeréseként
Aradvári László, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes menedzsere részére,

több évtizede odaadóan végzett közösségszolgálati tevékenysége, az  Unitárius Nők Országos Szövetségének 
rendszerváltozás utáni újraalapításában és irányításában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként
Asztalos Klára nyugalmazott építészmérnök, az Unitárius Nők Országos Szövetségének titkára, volt elnöke részére,

az Óbudai Danubia Zenekar megújítása és sikeres működtetése érdekében végzett magas színvonalú munkája 
elismeréseként
Ács Péter, az Óbudai Danubia Nonprofit Kft. ügyvezetője részére,

a Magyar Nemzeti Múzeumban két évtizede végzett magas szintű munkája, különösen a  Kereszt-tűzben és 
a Wittelsbachok – Sisi családja című kiállítás tervezése és megrendezése során végzett tevékenysége elismeréseként
Bak Andrea, a Magyar Nemzeti Múzeum Kiállításrendező Csoportjának vezetője részére,

kimagasló és példamutató szakmai munkája elismeréseként
Balaban Cristina balettművész, magántáncos részére,

a magyar cirkusz- és artistaművészet népszerűsítése, illetve a  szakma hagyományainak átadása, valamint 
példaértékű karitatív tevékenysége elismeréseként
Balog Ibolya „Zozo Mama” artistaművész részére,

a térség gazdasági életének fejlesztése érdekében végzett eredményes vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként
Balogh Károly, a debreceni Karsol Kft. társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója részére,

Kárpát-medence-szerte látható, a  települések köztereit megszépítő, különleges technikájú alkotásai, közösségeket 
gazdagító művészi felajánlásai és a mesterség átadása iránt elhivatott tevékenysége elismeréseként
Bálint József fafaragó, faszobrász részére,

az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatócsoportjai érdekében majd két évtizede végzett lelkiismeretes és odaadó 
munkája elismeréseként
Berzéné Pénzes Ilona, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Támogatott Kutatócsoportok Irodájának gazdasági vezetője 
részére,

a Nógrád megyei erdők fenntartható működését, az erdő- és vadgazdálkodás egyensúlyának biztosítását szolgáló 
tevékenysége elismeréseként
Bódi Róbert hivatásos vadász, az Ipoly Erdő Zrt. Kelet-Cserháti Erdészetének kerületvezető erdésze részére,

az Egyesült Királyságban élő magyar közösségek kultúrájának megőrzését szolgáló önkéntes munkája, valamint 
a magyar–brit kulturális kapcsolatok erősítése érdekében végzett értékteremtő tevékenysége elismeréseként
Chambers Maria, a Magyar Iskola és Kulturális Egyesület – Guildford önkéntes elnökségi tagja, a Magyar Tanoda és 
Játszóház alapítója részére,

kiváló alakításai, sokszínű szakmai tevékenysége elismeréseként
Czitor Attila színművész, a Békéscsabai Jókai Színház tagja részére,
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példamutató szakmai tudással végzett szaktanári munkája, valamint szerteágazó közösségi és önkéntes néprajzi 
gyűjtőmunkája, illetve a helyi közösség magyarságtudatát erősítő önzetlen tevékenysége elismeréseként
Csetényi Mihályné, a  Csépai Petőfi Sándor Általános Iskola nyugalmazott biológia-földrajz szakos általános iskolai 
tanára, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Néprajzi Társaság és a Honismereti Szövetség volt tagja részére,

a filmművészet iránt elkötelezett több évtizedes szakmai és közösségépítő munkája, a mozit más művészeti ágakkal 
összekapcsoló, újító és értékteremtő közművelődési életpályája elismeréseként
Demeter István Ferenc, a Tisza Mozi Kft. ügyvezetője részére,

a diákmunkaerő kiközvetítése által a  gazdaság fejlődésének elősegítése érdekében végzett kiemelkedő szakmai 
munkája elismeréseként
Denich Rudolf, a Joker Diák Munkaerőszervező Iskolaszövetkezet elnöke részére,

a takarmánybiztonság hatósági ellenőrzése terén végzett tevékenysége elismeréseként
Denkinger Géza, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Takarmánylétesítmény-felügyeleti Osztályának 
nyugalmazott vezetője részére,

a magyar cirkusz- és artistaművészet népszerűsítése, illetve hagyományainak megőrzése érdekében végzett 
példaértékű tevékenysége elismeréseként
Donnert Károlyné artistaművész, a Jövő Cirkusza Alapítvány elnöke részére,

huszonöt éve töretlen elhivatottsággal végzett életmentő munkája, valamint a  gyermekmentés Magyarországon 
történő meghonosítása érdekében végzett odaadó egészségügyi és szervező tevékenysége elismeréseként
Doroszlai Richárd, az  Országos Mentőszolgálat mentőtechnikusa, a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat volt önkéntes 
mentőápolója, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány főápolója és titkára részére,

a kortárs tánc és a néptánc műfajokban nyújtott előadóművészi teljesítménye elismeréseként
Emődi Attila táncművész, az egri Gárdonyi Géza Színház – GG Tánc Eger tánckari tagja részére,

az autentikus moldvai és csángó dallamvilágot számtalan hazai felnőtt és gyermektáncház szervezésével 
népszerűsítő előadóművészi munkája elismeréseként
Endrődi Szabolcs zenész, a Berka együttes alapítója részére,

a moldvai csángó gyerekek magyar nyelvű oktatásának megszervezése iránt elhivatott munkája elismeréseként
Ferencz Éva, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének volt oktatási vezetője részére,

számos régészeti feltárást, felújítást és rekonstrukciót magába foglaló több mint négy évtizedes, magas színvonalú 
és elkötelezett szakmai munkája, értékes vezetői tevékenysége elismeréseként
Frankovics Tibor, a Magyar Nemzeti Múzeum Műszaki és Üzemeltetési Főosztályának vezetője részére,

a turizmus fejlesztése, különösen az  igényes gasztrokultúra vidéki megismertetése, illetve a kiváló minőségű helyi 
alapanyagok felhasználása iránt elkötelezett vendéglátóipari tevékenysége elismeréseként
Gabnai Csaba, a békéscsabai és az orosházi Brill Hotel tulajdonosa részére,

a jövő nemzedék számára a  hagyományok, a  helyi történeti gyökereink megismerése terén iránymutató 
tevékenysége elismeréseként
Gál István helytörténész, nyugalmazott tanár részére,

egyedülálló hagyományőrző tevékenysége, valamint sokoldalú képzőművészeti alkotómunkája elismeréseként
Gáti Mariann képzőművész, a faddi Mítosz Mesegaléria alapítója részére,

az erdélyi magyarság megmaradását és közösségi életét szolgáló oktatói és cserkészvezetői munkája elismeréseként
Geréb Péter Csanád Ámos, a székelyudvarhelyi Benedek Elek Líceum egykori matematikatanára, a Romániai Magyar 
Cserkészszövetség volt csapatalapítója részére,

több mint fél évszázados, elhivatott és áldozatkész pedagógusi munkája elismeréseként
dr. Giller Lászlóné, az Eötvös József Református Oktatási Központ nyugalmazott tanára részére,
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a gyermekek tánc iránti szeretetét tápláló kultúraközvetítői és szervezői tevékenysége elismeréseként
Gimesi-Kramár Judit, a Székesfehérvári Balett Színház produkciós menedzsere részére,

az autentikus népművészet hagyományainak továbbadását és széles körű népszerűsítését szolgáló, 
a táncházmozgalmat erősítő szakmai munkája elismeréseként
Gősi Anett, a Táncház Egyesület kulturális menedzsere részére,

kiváló közönségszervező és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Gruber Erika, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. szervezési vezetője részére,

több évtizedes értékőrző szakmai pályája elismeréseként
Gulyásné Somogyi Klára könyvtáros, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtárának igazgatója, a  Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szervezetének vezetőségi tagja részére,

a magyar nyelv tanítása, illetve a  magyar kultúra népszerűsítése iránt elkötelezett, kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként
Hedwig Gerits a Centrum voor Levende Talen idegen nyelvi oktatási központ magyar nyelvi szekciójának vezetője és 
magyarnyelv-tanára részére,

jelentős műemlék épületek és kastélyok rekonstrukciós munkájában végzett, értékmentő szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Hegedüs Balázs, a West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft. építésvezetője részére,

a Zengő-hegy és a Kelet-Mecsek Tájvédelmi körzet természeti értékeinek védelme mellett a térség egyháztörténeti 
és kulturális emlékeinek megőrzését is szolgáló, aktív társadalmi szerepvállalása elismeréseként
dr. Herbert Tamás, a Civilek a Zengőért Mozgalom vezetője részére,

magas színvonalú előadói és táncművészeti tevékenysége elismeréseként
Hortobágyi Brigitta, a Bozsik Yvette Társulat táncművésze részére,

nagy szakmai tudással évtizedek óta magas színvonalon végzett munkája elismeréseként
Illyés Ákos, a Vígszínház főmérnöke részére,

a fenntartható energetikai rendszerek működtetése iránt elkötelezett szakmai munkája, valamint a helyi közösség 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Jagasics János épületgépész mérnök, a Jagaber Beruházó és Mérnöki Iroda Kft. energetikai szakmérnöke részére,

szerteágazó civil tevékenysége, az  országos és helyi társadalmi szervezetek kapcsolatainak ápolása és 
tevékenységének elősegítése érdekében végzett önzetlen munkája elismeréseként
Jáni Lajos, a Mosonmagyaróvári Kertbarát Kör elnöke, a Győri Pénzügyőr Nyugdíjas Klub titkára, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal Nyugdíjasainak Országos Szövetsége portáljának szerkesztője részére,

jelentős műemlék épületek és kastélyok rekonstrukciós munkájában végzett, értékmentő szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Kassainé Kirchner Gabriella, a West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft. projektigazgatója részére,

az erdélyi magyar közösség érdekeinek képviselete és intézményeinek fenntartása érdekében több évtizede 
folytatott tevékenysége elismeréseként
Kerekes Sándor nyugalmazott mérnök, a  Kolozs Megyei Tanács volt alelnöke, a  Kolozsvári Református 
Egyházközségek Vagyonközössége kuratóriumának alelnöke részére,

a vízügyi ágazatban több mint négy évtizeden át végzett értékes szakmai munkája, illetve az  árvizek elleni 
védekezések során tanúsított helytállása elismeréseként
Kertész József, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott műszaki tanácsadója részére,

a magyar–kambodzsai kapcsolatok fejlesztése és ápolása, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése 
iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Kham Zsanett, a Kambodzsai Nemzeti Bank Felügyeleti Osztályának vezetője részére,
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felelősséggel és szakszerűen végzett munkája, különösen a  nagy értékű gyűjtemények költöztetésének gyors és 
eredményes megvalósításában való közreműködése elismeréseként
Kis Zoltán, a Néprajzi Múzeum biztonsági főosztályvezetője részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiben való hősies helytállása, valamint a  politikai üldözést 
elszenvedettek országos érdekképviseletében vállalt szerepe elismeréseként
Kiss Bódog Zoltán, a  Magyar Politikai Foglyok Szövetségének Zala megyei elnöke, a  Zala megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének volt elnöke részére,

a víziközmű szolgáltatások több területén közel négy évtizede kiemelkedő precizitással végzett munkája 
elismeréseként
Kiss József, az Északdunántúli Vízmű Zrt. ellenőrzés-vezetője részére,

a hazai kortárs-modern tánc területén végzett kimagasló előadóművészi tevékenysége elismeréseként
Kiss Róbert, a Szegedi Kortárs Balett táncművésze részére,

a pszichológia és a  neveléstudomány területén végzett kimagasló kutatói-oktatói és tudományszervező 
tevékenysége, valamint az egyetemi, illetve a szakmai közéletben vállalt szerepe elismeréseként
dr. Kolosai Nedda pszichológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Neveléstudományi 
Tanszékének egyetemi docense részére,

a Békés megyében élő, értelmileg sérült gyermekek és fiatalok fejlesztését és társadalmi integrációját szolgáló 
művészi munkája elismeréseként
Komáromi Anett, a Békéscsabai Jókai Színház színművésze, a „Csepp a tengerben” társulat társalapítója részére,

több mint öt évtizede fáradhatatlanul, lelkiismeretesen és példaadó empátiával végzett ápolónői tevékenysége 
elismeréseként
Kovács András Lászlóné körzeti ápolónő, háziorvosi asszisztens részére,

az állami vagyongazdálkodás területén évtizedek óta töretlen hivatástudattal végzett, magas szintű szakmai 
munkája elismeréseként
Kovács Zsigmond, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelési vezető menedzsere részére,

a közigazgatásban végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Kozák Ferenc Istvánné, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal nyugalmazott számviteli referense részére,

a gyóni református gyülekezet szolgálatában példaértékű elkötelezettséggel végzett munkája elismeréseként
Kozma Zoltán, a Gyóni Református Egyházközség főgondnoka részére,

a vajdasági magyar közösség anyanyelvének és hagyományainak megőrzése érdekében végzett több évtizedes, 
áldozatos tevékenysége elismeréseként
Krizbai Hajnalka nyugalmazott tanító részére,

a prózai színészet és az operajátszás mellett az irodalom és a fotózás terén is értékteremtő művészi munkája, illetve 
a helyi közművelődés és közösségépítés iránt elkötelezett, önzetlen tevékenysége elismeréseként
Laczkó Vass Róbert színművész, énekművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja részére,

az állami vagyongazdálkodással összefüggésben végzett több évtizedes, kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Lendvai Magdolna közgazdász, nyugalmazott osztályvezető részére,

a birkózósportág legeredményesebb, az  utánpótlásnevelésben is meghatározó műhelyének vezetőjeként végzett 
munkája, valamint több évtizedes, példaértékű karitatív és közösségépítő tevékenysége, Pesterzsébet fejlesztése 
érdekében végzett munkája elismeréseként
Losonczi Ottó, az ESMTK Birkózó Szakosztályának elnöke, az ORD Invest Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a család- és gyermekvédelem területén végzett áldozatos és példamutató tevékenysége elismeréseként
Márkusné Gonda Zsuzsanna, a Szent Ágota Nevelőszülői Hálózat munkatársa részére,
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a műemlékvédelem területén végzett több évtizedes kiemelkedő munkája, számos műemlék helyreállítási program 
megvalósításában vállalt aktív szerepe elismeréseként
Máté Zsuzsanna építész, műemlékvédelmi szakmérnök, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. vezető 
tervezője részére,

a balatoncsicsói erdészkerület erdő- és vadgazdálkodási egyensúlyának biztosítását több mint négy évtizede 
szolgáló munkája, valamint a természet szeretetére indító természetfotósi tevékenysége elismeréseként
Mesterházi József természetfotós, vadász, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. kerületvezető erdésze részére,

a közigazgatás területén végzett odaadó és példaértékű közszolgálati tevékenysége elismeréseként
Mészáros György Attila, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Informatikai Osztályának vezetője részére,

a településen és a  környékén élő rászorulók támogatása érdekében végzett elkötelezett karitatív tevékenysége 
elismeréseként
Molnár Imréné, az Önzetlenül Segítők Paks Nonprofit Alapítvány alapítója részére,

az „Arts et Virtus. Horvátország–Magyarország: 800 év közös kulturális öröksége” című kiállítás létrejöttében vállalt 
magas színvonalú kurátori tevékenysége elismeréseként
Müllerné dr. Lovas Krisztina történész, a Magyar Nemzeti Múzeum főmuzeológusa részére,

Kodály Zoltán szellemiségének megőrzésével a  Kárpát-medencei magyarság összetartozását erősítő 
zenepedagógusi szolgálata, nagy elhivatottsággal végzett misszióvezetői tevékenysége elismeréseként
Nagy Éva M. Vera énektanár, a  Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar karnagya, a  Boldogasszony 
Iskolanővérek közössége szovátai missziójának alapítója és vezetője részére,

a munkaügyi igazgatás területén végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Németh Anna, a  Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatalának nyugalmazott 
hivatalvezető-helyettese részére,

a szenvedélybetegségek megelőzése és gyógyítása érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Némethné Balogh Katalin, a  Református Iszákosmentő Misszió vezetője, a  Magyar Kékkereszt Egyesület elnöke 
részére,

a népi szövés-hímzés terén végzett, a  nemzeti identitást erősítő értékes, egyedi tárgyalkotó művészete, valamint 
jelentős szervező és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Nyikus Anna szövő-hímző népi iparművész, szakoktató részére,

a siketek és nagyothallók érdekvédelme, illetve a  jelnyelvi tolmácsképzés és a  kommunikációs akadálymentesítés 
mellett a  gyógyászati segédeszköz-ellátás fejlesztése terén is kivételes elhivatottsággal végzett tevékenysége 
elismeréseként
Nyírő Zsoltné nyugalmazott jelnyelvi tolmács, a  Siketek és Nagyothallók Szövetségének érdekvédelmi aktivistája 
részére,

a közigazgatás, különösen az  informatika területén végzett több évtizedes, magas színvonalú munkája 
elismeréseként
Oszkó József, a  Pest Megyei Kormányhivatal Informatikai Főosztályának nyugalmazott vezetője, informatikai 
tanácsadója részére,

a női torna sportágban végzett példaértékű utánpótlás-nevelői, valamint négy évtizedes szakedzői munkája 
elismeréseként
Osztie Géza, a Postás Sport Egyesület nyugalmazott tornaedzője részére,

debreceni karitatív szervezetek támogatójaként a fiatal generáció önkéntességre nevelése és a közösség érdekében 
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Pántya Sándor, a Bazár Parking 2000 Kft. termelési igazgatója részére,

négy évtizedes ötletgazdag, problémaérzékeny és értékközpontú, az  ifjúság nevelése iránt elkötelezett 
rendezvényszervező munkája elismeréseként
Pap Béla világzenei fesztiválszervező, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. kulturális menedzsere részére,



1856	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	54.	szám	

a Mura-Dráva-Duna Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátum kialakítása érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Parrag Tibor, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósága Természetmegőrzési Osztályának vezetője részére,

a magyar lovasterapeuta-képzés érdekében több mint két évtizede odaadással végzett oktatói és önkéntes 
tevékenysége elismeréseként
Peter Holzmüller gyógytornász, szakápoló, a Magyar Lovasterápia Szövetség elnökségi tagja részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségének megőrzésében, valamint a  politikai üldözést 
elszenvedettek országos érdekképviseletében vállalt szerepe elismeréseként
Pozsonyiné Baksa Katalin, a  Magyar Politikai Foglyok Szövetségének gazdasági elnökhelyettese, a  Magyar Politikai 
Foglyok Szövetségének Komárom-Esztergom megyei szervezete Tatabánya és körzetének elnöke részére,

Tihany község és a balatoni térség lakói körében végzett több évtizedes közösségépítő munkája elismeréseként
Rózsa Éva Eszter művelődésszervező, a  tihanyi Németh László Művelődési Ház igazgatója, a  Tihanyi Visszhang 
szerkesztőbizottsági tagja részére,

a magyar cirkusz- és artistaművészet népszerűsítése, hagyományainak megőrzése érdekében végzett értékteremtő 
tevékenysége elismeréseként
Sályik János Andrásné artistaművész, a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium szakmai 
oktatója részére,

a felvidéki magyar nemesi családok, különösen a  Dessewffy család emlékének megőrzése érdekében folytatott 
áldozatos munkája elismeréseként
Samuel Bruss, az Eperjesi Tripolitana Múzeum Tapolyhanusfalvi Kastélyának vezetője részére,

az elmúlt huszonöt évben töretlen elhivatottsággal végzett szakmai munkája elismeréseként
Schiff Mónika, a  Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Vakvezetőkutya-kiképző Központjának 
vezetője részére,

a növényvédelem-hatósági felügyelet, illetve a növényvédőszer-engedélyezés területén négy évtizeden át végzett 
munkája elismeréseként
Simon Andrea, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága 
Növényvédő szer és Termésnövelő anyag Engedélyezési Osztályának engedélyezési referense részére,

értékes előadóművészi tevékenysége elismeréseként
Szabó Csaba, a Duna Művészegyüttes táncművésze részére,

közel négy évtizede magas színvonalon végzett oktató-nevelő munkája, illetve értékes szakmai-közéleti 
tevékenysége elismeréseként
Szabó Istvánné Nagy Magdolna mesterpedagógus, a  Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, valamint a  Tudásfa Felnőttképzési Gimnázium Békéscsabai Tagintézményének 
középiskolai tanára, tagintézmény-vezetője részére,

több évtizedes oktatói pályája, valamint Csurgó város kulturális életében vállalt szerepe elismeréseként
Szabó Sándor főszerkesztő, malakológus, a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és 
Kollégium nyugalmazott igazgatója, Csurgó város volt alpolgármestere részére,

az együttes produkcióinak méltó technikai megjelenítését támogató, magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként
Szacsuri Zoltán, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. műszaki vezetője részére,

magas színvonalú, számos hiteles és szórakoztató karakterszerep megformálását magába foglaló művészi munkája 
elismeréseként
Szakács Attila balettművész, balettmester, a Magyar Nemzeti Balett címzetes magántáncosa részére,

a fogtechnikus-képzésben közel három évtizede odaadóan végzett, magas szintű munkája elismeréseként
Szántó Gábor, a  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kézművesipari Technikumának fogtechnikus elméleti 
szakoktatója részére,
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több évtizedes muzeológiai, múzeumszervezői tevékenysége, különösen a  Munkácsy-hagyaték gondozása terén 
végzett munkája elismeréseként
dr. Szatmári Imre, az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központjának hivatali főtanácsosa részére,

több mint három évtizedes gyermekvédelmi pályafutása, mély hittel, empátiával és kiemelkedő szakmai tudással 
végzett nevelői, intézményvezetői és programszervező tevékenysége elismeréseként
Szente Róbert, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ Gyermek- és Utógondozó Otthonának vezetője részére,

a Békés megyében élő, értelmileg sérült gyermekek és fiatalok fejlesztését és társadalmi integrációját szolgáló 
művészi munkája elismeréseként
Tarsoly Krisztina, a Békéscsabai Jókai Színház színművésze, a „Csepp a tengerben” társulat társalapítója részére,

Moson megye helytörténetének kutatása, különösen a  mosoni németség történetének megírása vonatkozásában 
jelentős ismeretterjesztő munkája elismeréseként
Thullner István, a Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott tanára részére,

kimagasló és a közönség kulturális élményeit gazdagító művészi munkája elismeréseként
Timofeev Dmitry balettművész, a Magyar Nemzeti Balett principálja részére,

jelentős műemlék épületek és kastélyok rekonstrukciós munkájában végzett, értékmentő szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Tóth Tibor Gábor, a West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Kft. projektigazgatója részére,

kimagasló előadói és értékteremtő szakmai tevékenysége elismeréseként
Unger Balázs, a  Cimbaliband Zenekar művészeti vezetője, a  gödöllői Frédérich Chopin Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola Népzene Tanszakának népi hegedű-, brácsa-, bőgő- és cimbalomtanára részére,

a színházi videótárak kialakítása, illetve a  színházi mozgóképkultúra megalapozása terén egyaránt jelentős 
tevékenysége elismeréseként
Vámos Zoltán, a Baross Imre Artistaképző Iskola tanára, a Békéscsabai Jókai Színház videótár-vezetője részére,

kivételesen megbízható és innovatív szakmai munkája elismeréseként
Varga Katalin, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház női szabótár-vezetője részére,

a helyi értékek ápolását szolgáló társadalmi és kulturális szervezői tevékenysége elismeréseként
Wandraschek Ferenc Antal nyugalmazott állattenyésztő, az  Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület alapító tagja és 
egykori elnöke, Lébény volt helyi önkormányzati képviselője és alpolgármestere részére,

a magyar lovasterapeuta-képzés érdekében másfél évtizede végzett önkéntes tevékenysége elismeréseként
Willem Van Lieshout klinikai pszichológus, pszichoterapeuta részére,

Netanja és Siófok testvérvárosi kapcsolatának kialakítása és ápolása terén több évtizede végzett tevékenysége 
elismeréseként
Zeev Oren, Netanja város Önkormányzatának logisztikai igazgatója részére,

magas színvonalú építészi munkája, illetve Zalaegerszeg fejlesztését szolgáló több évtizedes közösségi 
tevékenysége elismeréseként
Zsuppányi Gyula, az Alfaterv-2000 Kft. vezető építésztervezője, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének volt 
tagja részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;



1858	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	54.	szám	

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában több mint negyedszázada felelősségteljesen végzett szakmai 
tevékenysége elismeréseként
Bartal Mónika büntetés-végrehajtási őrnagy, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 
Büntetés-végrehajtási Osztályának megbízott osztályvezetője részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában több mint negyedszázada felelősségteljesen végzett szakmai 
munkája elismeréseként
Gál Anita büntetés-végrehajtási alezredes, a Kalocsai Fegyház és Börtön megbízott gazdasági vezetője részére,

a katasztrófavédelem állományában több mint két évtizede odaadóan végzett szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
Gyalog László tűzoltó őrnagy, a  Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának tűzoltóparancsnok-helyettese részére,

a katasztrófavédelem állományában három és fél évtizede végzett elkötelezett szolgálati tevékenysége 
elismeréseként
Kovács Sándor címzetes tűzoltó főtörzszászlós, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának szerparancsnoka 
részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2022. március 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. március 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01285-2/2022.
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A köztársasági elnök 82/2022. (III. 21.) 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 őshonos erdők természetes felújítása terén végzett értékteremtő tevékenysége elismeréseként
Albert Péter, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Szántódi Erdészetének kerületvezető erdésze részére,

a diabétesszel élőket segítő és a  betegedukáció terén is jelentős szaklapok kiadása, valamint a  szakmai és civil 
szervezetek együttműködésének elősegítése érdekében végzett értékes szakmai tevékenysége elismeréseként
Béki János, a  Cukorbetegek Egyesülete Országos Szövetségének elnökségi tagja, az  Alapítvány a  Cukorbetegekért 
Diabetes lapjának és a Magyar Diabetes Társaság szakmai lapjának szerkesztője részére,

a közigazgatás nyugdíjbiztosítási szakterületén közel négy évtizede végzett értékes szakmai munkája 
elismeréseként
Birinyi Gabriella, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Főosztály 
Adatbázis-kezelési, Ellenőrzési és Méltányossági Ügyek Osztályának társadalombiztosítási szakellenőre részére,

az együttes szakmai tevékenységét támogató, precíz és megbízható munkája elismeréseként
Camin Gyöngyi, a  Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. munkaügyi, bér- és társadalombiztosítási előadója 
részére,

az élelmiszerbiztonság és -higiénia hatósági ellenőrzése területén végzett elkötelezett munkája elismeréseként
Dévai László Imréné, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági 
Igazgatóságának nyugalmazott hatósági állatorvosa részére,

a Zis-tó és környezetének megóvása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Dingó János, a Zis-tóért Egyesület alapító elnöke részére,

a társadalom és a  honvédség kapcsolatának erősítése, illetve a  helyi közösség építése és a  katonai hagyományok 
ápolása iránt elhivatott tevékenysége elismeréseként
Galló István Attila nyugállományú ezredes, a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület elnöke részére,

az együttes előadásainak látványvilágát szolgáló munkája elismeréseként
Gömör Zsuzsanna, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. öltöztető-szabója részére,

a muravidéki magyar kisebbségi érdekképviselet alaprendszerének létrehozásában vállalt szerepe, valamint három 
évtizedes közösségfejlesztő és sportágépítő munkája, különösen a  magyar lósport muravidéki újjáélesztése terén 
meghatározó tevékenysége elismeréseként
Göntér Ferenc okleveles villamosmérnök részére,

a magyar művészek nemzetközi népszerűsítését, illetve világsztárok hazai felléptetését szolgáló szervezőmunkája 
elismeréseként
Guba Gábor László producer, koncertszervező, a  Green Stage Rendezvényszervező Kft. ügyvezető igazgatója, 
tulajdonosa részére,

a csecsemő-, gyermek-, illetve az  anya- és nővédelem, valamint az  egészségnevelés érdekében hosszú időn át 
magas színvonalon végzett munkája elismeréseként
Gulyásné Kedves Magdolna, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya Egészségügyi 
Igazgatási és Nyilvántartási Osztályának nyugalmazott vezető védőnője részére,

a vendéglátás területén végzett, több mint három évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Gyimesi Ottó, az egri Várkapu Panzió, valamint a Cherry Étterem és Kávézó tulajdonosa részére,

a hazai szakképzés területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Hoffmann László József épületgépész, a  Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakképző Iskolájának 
szakoktatója részére,
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összetett lelki folyamatok és történelmi témák ábrázolásával foglalkozó regényei, a  magyar múlt és jelen között 
hidat képező értékes írói munkássága elismeréseként
Horányi Katalin szépíró, pszichoterapeuta részére,

több évtizedes pedagógusi pályája, valamint a csurgói közösségi és sportéletben vállalt szerepe elismeréseként
Horváth Sándor, a Csurgói Eötvös József Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános tagiskolájának testnevelő tanára 
részére,

a népi kézművesség hagyományainak ápolásában, illetve a helyi értékek megőrzésében vállalt szerepe, határokon 
átívelő közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Kolozsvári István, a  Bihari Népművészeti Egyesület elnöke, Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatalának volt 
kulturális menedzsere részére,

több évtizeden át végzett odaadó munkája elismeréseként
Lakner Zoltánné, a  csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium 
élelmezésvezetője részére,

példaértékű szakértelemmel, szorgalommal és emberséggel végzett szakmai munkája elismeréseként
Laurinyecz Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház festőtárának vezetője részére,

több mint öt évtizeden át magas színvonalon végzett munkája, szervezői és vezetői érdemei elismeréseként
Losoncz Piroska, a  magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola nyugalmazott zenetanára és volt központvezetője, 
a Harmonikabarátok Egyesülete Harmonikazenekarának karmestere és vezetője részére,

elhivatott, különösen a kortárs tánc terén kimagasló művészi tevékenysége elismeréseként
Mádi László, a Közép-Európa Táncszínház táncművésze részére,

a jelmezkészítő szakma területén ötven esztendőn át végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Méreg Marianna, a Katona József Színház színházi-jelmez férfi szabója részére,

a népegészségügyi szakigazgatási területen több mint négy évtizede végzett magas színvonalú munkája 
elismeréseként
Molnár Balázs Rezsőné, a  Budapest Főváros Kormányhivatal XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályának 
nyugalmazott titkársági ügyintézője részére,

az elektronikai iparág érdekében végzett, illetve az  elosztótársaságok pénzügyi eredményességét elősegítő 
munkája elismeréseként
Molnárné Karácsonyi Eszter, a Magyar Elektronikai Egyesület Szegedi Szervezetének vezetőségi tagja részére,

elsőrangú szakmai munkája elismeréseként
Morvai Kristóf, a Magyar Nemzeti Balett balettművésze részére,

magas színvonalú előadó-művészeti munkája és nemzeti értékeink, hagyományaink megőrzése és továbbadása 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Nagy Szilárd énekes, színész, rendezvényszervező részére,

a határrendészet és a közigazgatás területén több évtizede végzett szakmai munkája elismeréseként
dr. Oszagyán Mihály, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Biztonsági Főosztályának vezetője részére,

értékteremtő színházművészeti és könnyűzenei tevékenysége elismeréseként
dr. Ragány Misa színművész, énekes részére,

négy és fél évtizeden át nagy körültekintéssel és szolgálatkészséggel végzett szakmai munkája elismeréseként
Simon József, a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Megyei Kirendeltségének gépkocsivezetője 
részére,

a tehetséggondozás iránt elhivatott értékes oktatói-nevelői munkája, illetve kiváló mentortanári tevékenysége 
elismeréseként
Szakolczai Ildikó biológia-kémia szakos tanár, a  Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László 
Technikumának oktatója, a tehetséggondozó munkacsoport vezetője részére,
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a közigazgatás területén több évtizede végzett értékes szakmai munkája elismeréseként
Szálkai Pálné, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának nyugalmazott igazgatási 
ügyintézője, anyakönyvi felügyelője részére,

az erdő- és vadgazdálkodás mellett az  erdők jóléti funkciójának javítása iránt is elkötelezett szakmai munkája 
elismeréseként
Szívós Béla, az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. Lillafüredi Erdészeti Igazgatóságának kerületvezető erdésze részére,

Debrecen és térsége érdekében végzett odaadó és magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
dr. Terdik Edda, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezési és Jogi Főosztályának vezetője 
részére,

kivételesen precíz és felelősségteljes szakmai munkája elismeréseként
Vacsi Dávid, a Békéscsabai Jókai Színház műszaki vezetője részére,

a környezetvédelem területén végzett több évtizedes, odaadó oktatói tevékenysége elismeréseként
Válentiné Báldos Éva Zsuzsanna, a Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Technikumának oktatója részére,

a magyar szőlő- és borkultúra kaliforniai népszerűsítése, illetve a  Haraszthy-örökség gondozása terén végzett 
önkéntes tevékenysége elismeréseként
Webber George, a Buena Vista Borászat nyugalmazott kereskedője részére,

közel három évtizede odaadóan végzett munkája elismeréseként
Zsigó Pál, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. gépkocsivezetője részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

több mint két évtizedes hivatásos katonai szolgálata során végzett példamutató munkája elismeréseként
Gombos Sándor, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár főtörzszászlósa részére,

a nemzet szolgálatában, illetve a honvédelem ügyének a társadalom számos szegmensében vállalt képviselete terén 
hosszú időn át végzett tevékenysége elismeréseként
Kovács József, a Magyar Honvédség nyugalmazott alezredese, a Szabolcsi Honvéd Műszaki Hagyományőrző Bajtársi 
Egyesület alapító elnöke részére,

a rendőrség állományában közel három évtizede elhivatottan végzett szolgálati tevékenysége elismeréseként
Molnár Zoltán címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírbátori 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának helyszínelője és balesetvizsgálója részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában három évtizede felelősségteljesen végzett szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Paksy Róbert Ferenc büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet Biztonsági Osztályának biztonsági főfelügyelője részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában több mint két évtizede szakszerűen és felelősségteljesen végzett 
szakmai tevékenysége elismeréseként
Tömös István büntetés-végrehajtási törzszászlós, a  Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Biztonsági 
Osztályának körlet-főfelügyelője részére,
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három évtizedes szolgálata alatt nyújtott teljesítménye, kiváló szaktudása és rendkívüli sporteredményei 
elismeréseként
Varga Tamás zászlós, tandempilóta, légioperatőr, a  Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis Speciális 
Ejtőernyőskiképző Csoportjának oktatója, a Magyar Nemzeti és Katonai Ejtőernyős válogatott tagja részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2022. március 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. március 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01286-2/2022.

A köztársasági elnök 83/2022. (III. 21.) 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 Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és 
bronzérmeket is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként
Bánhidi Ákos válogatott edző, a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó olimpiai keret menedzsere részére,

a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kimagasló, sporttörténelmi jelentőségű eredményei, 
újabb olimpiai bajnoki címe és harmadik helyezései elismeréseként
Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó részére,

a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Liu Shaolin Sándor rövidpályás gyorskorcsolyázó részére,

a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és 
bronzérmeket is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként
Zhang Jing válogatott vezetőedző részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje 
polgári tagozata;
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a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Jászapáti Petra rövidpályás gyorskorcsolyázó részére,

a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Kónya Zsófia Lilla rövidpályás gyorskorcsolyázó részére,

a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon elért kiemelkedő eredménye, harmadik helyezése 
elismeréseként
Krueger John-Henry Hirth rövidpályás gyorskorcsolyázó részére,

a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon sporttörténelmi jelentőségű olimpiai bajnoki címet és 
bronzérmeket is eredményező, kiváló felkészítői munkája elismeréseként
ifj. Telegdi Attila László, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorskorcsolya ágazati sportigazgatója részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata;

a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Puskás Sándor felkészítő edző részére,

a Pekingben megrendezett XXIV. Téli Olimpiai Játékokon olimpiai bronzérmet eredményező, kiváló felkészítői 
munkája elismeréseként
Szabó Krisztián felkészítő edző részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2022. március 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. március 7.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01346-2/2022.
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A Kormány 1146/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a háziorvosi ügyeleti rendszer pilot jellegű működése többletkiadásainak biztosításával összefüggő 
fejezetek közötti átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva – a  háziorvosi ügyeleti rendszer pilot jellegű működése többletkiadásainak biztosítása érdekében  – 
600  000  000  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2022.  évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi 
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok általános feladatainak 
működési célú támogatása alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
14. Országos Mentőszolgálat cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1146/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -600 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002994 14 Országos Mentőszolgálat
K3 Dologi kiadások 600 000 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002994 14 Országos Mentőszolgálat 600 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 600 000 000 600 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási 
egyedi azonosító A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1147/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a VOLÁNBUSZ Zrt. járműkorszerűsítési programjának folytatásáról

A Kormány – az  országos, regionális, elővárosi és helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés versenyképességének, 
a szolgáltatási színvonal és az utaselégedettség növelése, valamint a korszerű és klímatudatos működés elősegítése érdekében –
 1. egyetért a  VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-042156; 

székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) (a továbbiakban: Társaság) járműkorszerűsítési programjának 
(a továbbiakban: járműkorszerűsítési program) folytatásával;

 2. egyetért a részére bemutatott járműkorszerűsítési és -beszerzési koncepcióval;
 3. egyetért az  1.  pont szerinti járműkorszerűsítési program folytatásával olyan módon, hogy a  beszerzések 

finanszírozása 90%-ban beruházási hitelből és 10%-ban önrész biztosításával valósuljon meg;
 4. egyetért azzal, hogy a  járműkorszerűsítési programhoz szükséges önrész pénzügyi fedezetét a  2022. évben, 

valamint a 2024. évtől a Társaság saját forrásai terhére gazdálkodja ki;
 5. egyetért azzal, hogy a  járműkorszerűsítési programhoz a  2023. év önrész fedezetét az  állam – a  MÁV Magyar 

Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján – legfeljebb 3 500 000 000 forint összegű tőkeemelés 
nyújtásával biztosítsa;

 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon az  5.  pont szerinti tőkeemelés 2023. évi fedezetének biztosításáról a  központi költségvetés állami 
vagyonnal kapcsolatos kiadásokat finanszírozó költségvetési fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi költségvetés tervezése során
 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon az  5.  pont szerinti 

tőkeemelés végrehajtásáról.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1148/2022. (III. 21.) Korm. határozata
egy állami tulajdonban lévő ingatlan versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35.  § (2)  bekezdés n)  pontja szerinti jogkörében eljárva 

–  állatvédelmi, járványügyi védekezési és gazdaságfejlesztési közérdekű célok érdekében – úgy határoz, hogy 
az  állam 1/1 arányú tulajdonában álló, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest X. kerület belterület 38367/6 
helyrajzi számú ingatlan (a  továbbiakban: Ingatlan) a  Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041652) (a továbbiakban: Társaság) részére versenyeztetés mellőzésével, 
legalább a  független ingatlanforgalmi szakértő által megállapított forgalmi értéken kerüljön értékesítésre, azzal, 
hogy az  Ingatlan forgalmi értékén felül a Társaság megfizeti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaságnak (a  továbbiakban: MNV Zrt.) az  Ingatlant terhelő lakásbérleti jogviszony megszüntetésével 
összefüggésben keletkezett valamennyi költségét is;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  MNV Zrt. útján – gondoskodjon 
az  1.  pont szerinti értékesítés végrehajtásához szükséges adásvételi szerződés megkötéséről annak rögzítésével, 
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hogy az  Ingatlant terhelő lakásbérleti jogviszony megszüntetéséből fakadó valamennyi költséget a  Társaság 
az MNV Zrt. részére teljeskörűen megtéríti.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a független ingatlanforgalmi szakértői értékbecslés rendelkezésre állását követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1149/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a Bolgár Oktatási és Kulturális Központ megépítéséhez nyújtandó további támogatásról

A Kormány – összhangban a  Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozatban foglaltakkal –
 1. egyetért a  Bolgár Országos Önkormányzat által, a  Budapest belterület 38257/5 helyrajzi szám alatti ingatlanon 

megvalósítani tervezett Bolgár Oktatási és Kulturális Központ beruházás további költségvetési támogatásával;
 2. az 1. pontban meghatározott cél érdekében felhívja

a) a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 33.  § (3)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja szerinti jogkörében eljárva gondoskodjon 950 475 000 forint 
összegű többletforrás egyszeri átcsoportosításáról a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok 
alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XLVII.  Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását 
szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 7. Nemzetiségi intézmények támogatása 
beruházásra, felújításra, pályázati önrészre jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint,

b) a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettesének bevonásával – gondoskodjon 
797 227 815 forint összegű forrás rendelkezésre állásáról a  2023. évi központi költségvetés 
XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal
 a b)  alpont tekintetében a  2023. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 

gondoskodjon a  2022. évben 950 000 000 forint összegben a  Bolgár Országos Önkormányzat részére támogatói 
okirat kiadásáról, elszámolási, a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás 
tekintetében visszatérítési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont a) alpontja szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 4. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 
gondoskodjon a  2023. évben 796 829 400 forint összegben a  Bolgár Országos Önkormányzat részére támogatói 
okirat kiadásáról, elszámolási, a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás 
tekintetében visszatérítési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont b) alpontja szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5. az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  miniszterelnök általános 
helyettese számára, hogy az  1.  pontban meghatározott cél érdekében a  2023. év előirányzatai terhére 
kötelezettséget vállaljon 796 829 400 forint összegben.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1149/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -950 475 000

349406 7 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
K3 Dologi kiadások 475 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 950 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások -950 475 000
349406 7 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 950 475 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítményarányos   
egyéb: azonnal 950 475 000 950 475 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Magyar Államkincstár 1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1150/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló 
Interreg VI-A IPA Magyarország–Szerbia 2021–2027 Program elfogadásáról

A Kormány
 1. egyetért az  Európai Unió 2021–2027 közötti költségvetési időszakában, az  európai területi együttműködés 

célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A IPA Magyarország–Szerbia 2021–2027 Program (a  továbbiakban: 
program) célkitűzéseivel és prioritásaival;

 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Kormány nevében írja alá az egyetértési nyilatkozatot;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. hozzájárul ahhoz, hogy a programot az irányító hatóság az Európai Bizottság részére benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1151/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló 
Interreg VI-A Magyarország–Szlovákia 2021–2027 Program elfogadásáról

A Kormány
 1. egyetért az  Európai Unió 2021–2027 közötti költségvetési időszakában, az  európai területi együttműködés 

célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Magyarország–Szlovákia 2021–2027 Program (a  továbbiakban: 
program) célkitűzéseivel és prioritásaival;

 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Kormány nevében írja alá az egyetértési nyilatkozatot;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. hozzájárul ahhoz, hogy a programot az irányító hatóság az Európai Bizottság részére benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1152/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a Magyarországi Baptista Egyház beruházásaihoz szükséges támogatásról és egyéb kormányzati 
feladatokról

A Kormány
 1. támogatja a Magyarországi Baptista Egyház (a továbbiakban: Egyház) beruházásait;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 

az  1.  pontban meghatározott cél érdekében 776 388 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  2023.  évi központi 
költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 

az  1.  pontban meghatározott cél érdekében 630 315 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  2024.  évi központi 
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költségvetés XLVII.  Gazdaság-újraindítási Alap fejezetében vagy annak felhasználási céljaival összhangban 
megtervezett fejezet terhére;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2024. évi központi költségvetés tervezése során
 4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pontban 

meghatározott forrás terhére 706 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  4.  pont szerint létesített támogatási jogviszonyt  
– az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében – módosítsa a  3.  pontban meghatározott forrás terhére 
630 000 000 forint összegben;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 3. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 6. támogatja
a) az Egyház szándékát, hogy megvásárolja az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest, belterület 

34901  helyrajzi számú ingatlannak (a  továbbiakban: Ingatlan) a  Magyar Állam tulajdonában lévő 
173/200 tulajdoni hányadú részét (a továbbiakban: Ingatlanhányad),

b) az Ingatlan Egyház által történő felújítását;
 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen működő Részvénytársaság közreműködésével – gondoskodjon az  Ingatlanhányad Egyház részére 
versenyeztetés mellőzésével történő értékesítéséről, az  értékesítéskor fennálló bérleti jogviszonyokkal terhelten, 
a független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményének beszerzése tekintetében: 2023. június 30. 

az adásvételi szerződés megkötése tekintetében: 2023. szeptember 30.
 8. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy – az Egyház bevonásával – a 7. pont szerinti ingatlanforgalmi 

szakértői szakvélemény beszerzését követően állapítsa meg az  Ingatlannal kapcsolatos felújítás kivitelezési 
költségeit;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2023. július 31.

 9. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 
az  Ingatlanhányad megvásárlása és felújítása érdekében a  2023.  évben a  7.  pont szerint meghatározott vételár 
értékének és a  8.  pont szerint meghatározott felújítás kivitelezési költségének megfelelő forrás biztosításáról 
a 2023. évi központi költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a felmerülés ütemében
 10. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  Ingatlanhányad megvásárlása és az  Ingatlan felújítása 

érdekében, a 9. pontban meghatározott forrás terhére létesítsen támogatási jogviszonyt;
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 9. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 11. támogatja az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Miskolc, belterület 2142 helyrajzi számú ingatlannak (a  továbbiakban: 
Ingatlan1) az Egyház által történő felújítását;

 12. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  11.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a  2.  pont 
szerinti forrás terhére 70 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az Ingatlan1 tulajdonjogának Egyház részére történő ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzését követően azonnal
 13. egyetért az  Egyház fenntartásában lévő Baptista Pedagógiai Módszertani Intézet működéséhez szükséges 

kiegészítő költségvetési támogatás biztosításával;
 14. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – a  13.  pont szerinti cél 

megvalósítása érdekében gondoskodjon 15 000 000 forint forrás biztosításáról a 2023. évi központi költségvetésben 
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bázisba épülő jelleggel a  XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
4. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 4. Köznevelés speciális feladatainak támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1153/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztéséről

A Kormány az  egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a  Ceglédi Tankerületi 
Központ fenntartásában működő Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről szóló 
1697/2020. (X. 27.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésének (a továbbiakban: Fejlesztés) az  állami magasépítési 

beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti 
kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Cegléd 
belterület 2015 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a  Fejlesztés során létrejövő vagyonelemek a  Ceglédi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe 
kerüljenek;

 3. a Fejlesztés megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 2 878 579 320 forintban határozza meg;

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 
1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 55. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésének megvalósítása 
jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 4. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1154/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium komplex fejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért a Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium komplex fejlesztésének 

(a továbbiakban: Fejlesztés) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 
4.  § (7)  bekezdés a)  pontja és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő 
megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Mezőtúr belterület 29 és 50 helyrajzi számú ingatlanokon;

 2. egyetért azzal, hogy a  Fejlesztés során létrejövő vagyonelemek a  Karcagi Szakképzési Centrum (a  továbbiakban: 
KSZC) vagyonkezelésébe kerüljenek;

 3. a Fejlesztés megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 1 768 468 475 forintban határozza meg;

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,
a) 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az  57. KSZC Teleki Blanka Gimnázium komplex fejlesztésének 

megvalósítása jogcímcsoporttal,
b) 6. Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek alcímet az  5. KSZC Teleki Blanka Gimnázium 

komplex fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos bevételek jogcímcsoporttal
egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a KSZC-nél a Fejlesztés megvalósítására rendelkezésre álló 
1 291 185 634 forintnak a Beruházási Ügynökség részére történő ütemezett rendelkezésre bocsátása érdekében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2023. évi részének – az  5.  pontban megjelölt összeg ütemezett 
rendelkezésre bocsátását és felhasználását figyelembe vevő – rendelkezésre állásáról a  2023. évi központi 
költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1155/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a szentlőrinci tanuszoda építéséről

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem 
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért a szentlőrinci tanuszoda építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési 

beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Szentlőrinc belterület 152/62 helyrajzi 
számú ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Nemzeti Sportközpontok 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 1 771 136 265 forintban határozza meg;

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-
újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások 
alcím, 4. Tanuszoda fejlesztések megvalósítása jogcímcsoport javára;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2023. évi részének rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1156/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a váci Piarista Gimnázium és Kollégium homlokzatának felújításáról

A Kormány
 1. egyetért a  2600 Vác, Köztársaság út 1. és Konstantin tér 2–6. szám alatt található váci Piarista Gimnázium és 

Kollégium homlokzatának felújításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettesének bevonásával – az  1.  pont szerinti 

cél megvalósítása érdekében gondoskodjon 130 065 000 forint rendelkezésre állásáról a  2023. évi központi 
költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében a  2.  pontban 

meghatározott forrás terhére 130 000 000 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt.
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1157/2022. (III. 21.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat] a következő 1/B. ponttal egészül ki:
„1/B. A  Kormány a  Kormányrendelet 6/A.  §-a alapján úgy határoz, hogy az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1157/2022. (III. 21.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 10., 13a., 14., 51. sora szerinti 
kiemelt projektek keretemelése és annak végrehajtása során a  Kormányrendelet 3–6.  §-ában foglalt eljárási 
szabályokat nem kell alkalmazni.”

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1 1. pontjában foglalt táblázat

3.1.1. C:5 mezőjében az „1,72” szövegrész helyébe az „1,70” szöveg,
3.1.2. C:9 mezőjében az „1,16 (ebből VEKOP: 0,35)” szövegrész helyébe az „1,06 (ebből VEKOP: 0,32)” szöveg,
3.1.3. C:18 mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „2,42” szöveg,
3.1.4. C:23 mezőjében a „12,11” szövegrész helyébe a „12,01” szöveg,
3.1.5. C:23a mezőjében a „4,30” szövegrész helyébe a „4,28” szöveg,
3.1.6. C:26b mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „7,90” szöveg,
3.1.7. C:30 mezőjében a  „2,37 (ebből VEKOP: 0,22, ebből indikatív önerő: 0,02)” szövegrész helyébe  

a „2,90 (ebből VEKOP: 0,22, ebből indikatív önerő: 0,08)” szöveg,
3.1.8. C:31 mezőjében a „16,93” szövegrész helyébe a „16,91” szöveg,
3.1.9. C:31a mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,19” szöveg,
3.1.10. C:31c mezőjében a  „35,42 (ebből VEKOP: 7,45, ebből indikatív önerő: 9,20)” szövegrész helyébe 

a „31,30 (ebből VEKOP: 7,45, ebből indikatív önerő: 6,47)” szöveg,
3.1.11. C:34 mezőjében az „5,48” szövegrész helyébe az „5,45” szöveg,
3.1.12. C:38f mezőjében a „4,04 (ebből indikatív önerő: 0,19)” szövegrész helyébe a „3,95 (ebből indikatív 

önerő: 0,18)” szöveg,
3.1.13. C:46c mezőjében a „0,73 (ebből indikatív önerő: 0,05)” szövegrész helyébe a „0,67 (ebből indikatív 

önerő: 0,03)” szöveg,
3.1.14. C:46d mezőjében a „0,72” szövegrész helyébe a „0,71” szöveg,

3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1. C:7 mezőjében az „1,00 (ebből VEKOP: 0,10)” szövegrész helyébe a „0,72 (ebből VEKOP: 0,08)” szöveg,
3.2.2. C:7a mezőjében a „48,96” szövegrész helyébe a „30,00” szöveg,
3.2.3. C:16a mezőjében az „1,32” szövegrész helyébe az „1,31” szöveg,
3.2.4. C:16f mezőjében az „1,67” szövegrész helyébe az „1,61” szöveg,

3.3. 3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1. C:5 mezőjében az „5,41” szövegrész helyébe a „4,87” szöveg,
3.3.2. C:6 mezőjében a „12,12” szövegrész helyébe a „11,76” szöveg,
3.3.3. C:7 mezőjében a „8,13” szövegrész helyébe a „8,12” szöveg,
3.3.4. C:8 mezőjében a „4,29 (ebből indikatív önerő: 1,29)” szövegrész helyébe a „4,24 (ebből indikatív 

önerő: 1,28)” szöveg,
3.3.5. C:8c mezőjében a „0,73” szövegrész helyébe a „0,72” szöveg,
3.3.6. C:8d mezőjében a „6,43” szövegrész helyébe az „5,61” szöveg,
3.3.7. C:10 mezőjében a „6,08 (ebből VEKOP: 1,31; indikatív önerő: 0,52)” szövegrész helyébe a „6,49 (ebből 

VEKOP: 1,39, indikatív önerő: 0,57)” szöveg,
3.3.8. C:11 mezőjében a „6,21” szövegrész helyébe a „6,18” szöveg,
3.3.9. C:12 mezőjében a „48,35” szövegrész helyébe a „48,34” szöveg,
3.3.10. C:13 mezőjében a „3,67” szövegrész helyébe a „3,65” szöveg,
3.3.11. C:18 mezőjében az „5,04” szövegrész helyébe az „5,03” szöveg,
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3.3.12. C:19 mezőjében a „6,62” szövegrész helyébe a „6,57” szöveg,
3.3.13. C:21a mezőjében a „7,40” szövegrész helyébe a „7,24” szöveg,
3.3.14. C:21b mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe az „5,91” szöveg,
3.3.15. C:21d mezőjében a „3,95” szövegrész helyébe a „3,87” szöveg,
3.3.16. C:28 mezőjében a „22,02” szövegrész helyébe a „21,99” szöveg,
3.3.17. C:29 mezőjében a „20,22” szövegrész helyébe a „20,19” szöveg,
3.3.18. C:32a mezőjében a „7,51” szövegrész helyébe a „7,36” szöveg,
3.3.19. C:36 mezőjében a „18,80” szövegrész helyébe a „18,30” szöveg,

3.4. 5. pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében a „2,35” szövegrész helyébe a „2,32” szöveg,
3.5. 6. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az „56,36” szövegrész helyébe az „58,65” szöveg
lép.

 4. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
4.1. D:5 mezőjében az „1,16 (ebből VEKOP: 0,35)” szövegrész helyébe az „1,06 (ebből VEKOP: 0,32)” szöveg,
4.2. D:10 mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „2,42” szöveg,
4.3. C:13a mezőjében a „Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (konzorciumvezető) Baptista Szeretetszolgálat 

Egyházi Jogi Személy, Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, Katolikus Karitász – Caritas 
Hungarica, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Don Bosco Szalézi Társasága, Miskolci Egyházmegye, 
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, Hit Gyülekezete Roma Missziós Hálózata, Igazgyöngy Alapítvány, 
Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány, Magyar Pünkösdi 
Egyház Országos Cigánymisszió, Oltalom Szeretetszolgálat, Szent Ferenc Szegényei Alapítvány, Szent 
Márton Caritas Alapítvány, TUTOR Alapítvány a  Betegek és Szegények Megsegítéséért, VILÁGÍTANI FOGOK 
EGYESÜLET” szövegrész helyébe a „Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (konzorciumvezető) Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány, Katolikus 
Karitász – Caritas Hungarica, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Don Bosco Szalézi Társasága, Miskolci 
Egyházmegye, Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, Hit Gyülekezete Roma Missziós Hálózata, Igazgyöngy 
Alapítvány, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány, Magyar 
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió, Oltalom Szeretetszolgálat, Szent Ferenc Szegényei Alapítvány, 
Szent Márton Caritas Alapítvány, TUTOR Alapítvány a  Betegek és Szegények Megsegítéséért, VILÁGÍTANI 
FOGOK EGYESÜLET, ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány, Magyar Bencés Kongregáció 
Pannonhalmi Főapátság” szöveg,

4.4. D:13a mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „7,90” szöveg,
4.5. C:14 mezőjében a „Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Társadalmi Esélyteremtési 

Főigazgatóság, Csokvaomány Községi Önkormányzat” szöveg,
4.6. D:14 mezőjében a „2,35 (ebből VEKOP: 0,22)” szövegrész helyébe a „2,82 (ebből VEKOP: 0,22)” szöveg,
4.7. E:14 mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,08” szöveg,
4.8. D:34 mezőjében az „1,00 (ebből VEKOP: 0,10)” szövegrész helyébe a „0,72 (ebből VEKOP: 0,08)” szöveg,
4.9. D:47 mezőjében az „5,41” szövegrész helyébe a „4,87” szöveg,
4.10. D:48 mezőjében a „12,12” szövegrész helyébe a „11,76” szöveg,
4.11. D:49 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,97” szöveg,
4.12. E:49 mezőjében az „1,29” szövegrész helyébe az „1,28” szöveg,
4.13. D:49a mezőjében a „6,43” szövegrész helyébe az „5,61” szöveg,
4.14. D:51 mezőjében az „5,56 (ebből VEKOP: 1,31)” szövegrész helyébe az „5,93 (ebből VEKOP: 1,39)” szöveg,
4.15. E:51 mezőjében a „0,52” szövegrész helyébe a „0,57” szöveg,
4.16. D:53 mezőjében a „48,35” szövegrész helyébe a „48,34” szöveg,
4.17. D:67 mezőjében az „56,36” szövegrész helyébe az „58,65” szöveg
lép.

 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1157/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

 1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 38i. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

38i. EFOP-1.8.24-22
Innovatív egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek 
a felzárkózó társadalmi csoportok számára

1,00 kiemelt 2022. II. negyedév

 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 16j–16l. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

16j. EFOP-2.2.24-22
Innovatív egészségügyi szolgáltatások 

fejlesztése felzárkózó társadalmi 
csoportok számára

6,30 kiemelt 2022. II. negyedév

16k. EFOP-2.2.25-22

Közösségi alapú szolgáltatásokra való 
áttérés fejlesztése – támogatott lakhatás 

kialakítása, szociális alapszolgáltatás 
fejlesztése

15,00 egyszerűsített 2022. március

16l. EFOP-2.2.26-22
Közösségi alapú szolgáltatásokra való 

áttérés fejlesztése – személyi támogatási 
rendszer kialakítása

3,96 egyszerűsített 2022. II. negyedév

 3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 20. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

20. EFOP-2.5.1-22
COVID–19 elleni védekezéshez,  

az EU keretszerződéseiből beszerzett 
anyagok és eszközök költsége

7,80 egyszerűsített 2022. II. negyedév
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 4. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 13. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

13. EFOP-4.2.3-22
Gyakorló iskolák infrastrukturális 

fejlesztése

13,34 (ebből 
indikatív önerő: 

3,34)
egyszerűsített 2022. II. negyedév

 5. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat a következő 3. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)
Felhívás meghirdetésének módja Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

3. EFOP-7.2.1-22 A COVID-oltóanyag költsége – ESZA 20,05 kiemelt 2022. II. negyedév
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2. melléklet az 1157/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

 1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 21e. sorral egészül ki:

[A B C D E F G

1.
Felhívás

azonosító jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtérítendő indikatív 

önerő  

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

21e.
EFOP- 

1.8.24-22

Innovatív egészségügyi 
szolgáltatások 
fejlesztéséhez 

kapcsolódó 
tevékenységek a 

felzárkózó társadalmi 
csoportok számára

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat

1,00 –
2022.  

II. negyedév

Az EFOP-2.2.24-22 Innovatív egészségügyi 
szolgáltatások fejlesztése felzárkózó 
társadalmi csoportok számára című 
felhíváshoz kapcsolódóan az egészségügyi 
feladatokat ellátó teamek felállításának és  
a kapcsolódó bérköltségeknek  
a finanszírozása történik meg a felhívás 
keretén belül, illetve a mélyszegénységben 
élő ellátottak számára lehetőség 
biztosítása a pandémia okozta kihívások 
kezelésére. 
Labor, bliszterközpont és a telemedicina 
szakmai lebonyolítása, a 300 felzárkózó 
település tekintetében 12 egészségfejlesztési 
központ létrehozása a cél, az alábbi 
feladatokra: egészségtudatos nevelés; 
alap elsősegélyképzések; telemedicina- 
rendelések, szűrések és mintavételezések 
előkészítése; gyógyszerigények felmérése, 
gyógyszerek kiosztása; valamint  
a 300 településen működne  
a gyermekszemészeti szűrés.
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 2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 43c. sorral egészül ki:

[A B C D E F G

1.
Felhívás

azonosító jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtérítendő indikatív 

önerő  

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

43c.
EFOP- 

2.2.24-22

Innovatív egészségügyi 
szolgáltatások fejlesztése 

felzárkózó társadalmi 
csoportok számára

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat

6,30 –
2022.  

II. negyedév

A felhívás célja, hogy  
a mélyszegénységben élő ellátottak 
számára lehetőséget biztosítson  
a koronavírus pandémia kihívásaira, 
támogassa az egészségügyi jellegű 
feladatok ellátását a mobil egészségügyi 
központok és laboratórium beszerzésével, 
valamint a mélyszegénységben élők, 
a hajléktalanok és a közmunkások 
számára olyan gyógyszerellátási 
rendszert biztosítson, mely automatizált, 
visszakövethető és minőségellenőrzött.

 3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 72. sorral egészül ki:

[A B C D E F G

1.
Felhívás

azonosító jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Magyarország 

központi 

költségvetéséből 

megtérítendő indikatív 

önerő  

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

72.
EFOP- 

7.2.1-22
A Covid-oltóanyag 

költsége – ESZA

Nemzeti 
Népegészségügyi 

Központ
20,05 – 2022. II. félév

A gyerekek részére kifejlesztett oltóanyag 
beszerzésére kerülhet sor  
a felhívás keretében. A gyerekek oltása 
segítségünkre van a vírus terjedésének 
lassításában, az iskolák normális 
működésének fenntartásában.
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A Kormány 1158/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1005/2016.  (I.  18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1/A. A Kormány
a) jóváhagyja a TOP 1. prioritása 513,26 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 141,46 milliárd forinttal 
haladja meg a TOP 1. prioritásának keretét,
b) jóváhagyja a TOP 3. prioritása 236,78 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 27,88 milliárd forinttal 
haladja meg a TOP 3. prioritásának keretét,
c) jóváhagyja a TOP 5. prioritása 97,06 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 10,86 milliárd forinttal 
haladja meg a TOP 5. prioritásának keretét.”

 2. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/D. A  Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján 
gondoskodjon a TOP 7. prioritás maradványforrásának a TOP 1. prioritásra történő átcsoportosítási lehetőségének 
megvizsgálásáról.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2022. december 31.”

 3. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat

3.1.1. C:2 mezőjében az „51,503” szövegrész helyébe az „51,956” szöveg,
3.1.2. C:3 mezőjében a „30,447” szövegrész helyébe a „30,701” szöveg,
3.1.3. C:4 mezőjében a „63,739” szövegrész helyébe a „62,327” szöveg,
3.1.4. C:5 mezőjében a „71,400” szövegrész helyébe a „71,383” szöveg,
3.1.5. C:6 mezőjében az „56,511” szövegrész helyébe az „56,457” szöveg,
3.1.6. C:7 mezőjében a „42,444” szövegrész helyébe a „43,302” szöveg,
3.1.7. C:8 mezőjében a „6,601” szövegrész helyébe a „7,115” szöveg,
3.1.8. C:9 mezőjében a „8,078” szövegrész helyébe a „8,372” szöveg,
3.1.9. C:10 mezőjében a „38,895” szövegrész helyébe a „39,571” szöveg,
3.1.10. C:11 mezőjében a „21,984” szövegrész helyébe a „21,959” szöveg,
3.1.11. C:12 mezőjében a „18,973” szövegrész helyébe a „19,260” szöveg,
3.1.12. C:13 mezőjében a „93,295” szövegrész helyébe a „95,806” szöveg,
3.1.13. C:14 mezőjében az „5,034” szövegrész helyébe az „5,049” szöveg,

3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1. C:2 mezőjében a „22,895” szövegrész helyébe a „22,786” szöveg,
3.2.2. C:3 mezőjében a „65,693” szövegrész helyébe a „65,095” szöveg,
3.2.3. C:4 mezőjében a „45,429” szövegrész helyébe a „45,199” szöveg,
3.2.4. C:5 mezőjében az „5,830” szövegrész helyébe a „6,335” szöveg,
3.2.5. C:6 mezőjében a „16,576” szövegrész helyébe a „16,656” szöveg,
3.2.6. C:7 mezőjében a „120,764” szövegrész helyébe a „119,233” szöveg,

3.3. 3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1. C:2 mezőjében a „67,856” szövegrész helyébe a „68,627” szöveg,
3.3.2. C:3 mezőjében a „66,843” szövegrész helyébe a „67,018” szöveg,
3.3.3. C:4 mezőjében a „12,519” szövegrész helyébe a „11,068” szöveg,
3.3.4. C:5 mezőjében a „29,371” szövegrész helyébe a „28,933” szöveg,
3.3.5. C:6 mezőjében a „61,441” szövegrész helyébe a „61,134” szöveg,

3.4. 4. pontjában foglalt táblázat
3.4.1. C:2 mezőjében a „21,390” szövegrész helyébe a „21,311” szöveg,
3.4.2. C:3 mezőjében a „16,278” szövegrész helyébe a „16,298” szöveg,
3.4.3. C:4 mezőjében a „16,598” szövegrész helyébe a „16,870” szöveg,
3.4.4. C:5 mezőjében a „4,518” szövegrész helyébe a „4,534” szöveg,
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3.4.5. C:6 mezőjében a „4,351” szövegrész helyébe a „4,437” szöveg,
3.4.6. C:7 mezőjében a „8,946” szövegrész helyébe a „8,609” szöveg,

3.5. 5. pontjában foglalt táblázat
3.5.1. C:2 mezőjében a „30,938” szövegrész helyébe a „31,343” szöveg,
3.5.2. C:3 mezőjében a „28,381” szövegrész helyébe a „28,202” szöveg,
3.5.3. C:4 mezőjében a „9,673” szövegrész helyébe a „9,661” szöveg,
3.5.4. C:4a mezőjében a „0,697” szövegrész helyébe a „0,782” szöveg,
3.5.5. C:6 mezőjében a „11,558” szövegrész helyébe a „11,542” szöveg,
3.5.6. C:7 mezőjében a „8,418” szövegrész helyébe a „8,138” szöveg,

3.6. 6. pontjában foglalt táblázat
3.6.1. C:3 mezőjében a „6,953” szövegrész helyébe a „7,102” szöveg,
3.6.2. C:4 mezőjében a „22,200” szövegrész helyébe a „19,681” szöveg,
3.6.3. C:5 mezőjében a „28,624” szövegrész helyébe a „28,034” szöveg,
3.6.4. C:6 mezőjében a „19,797” szövegrész helyébe a „19,743” szöveg,
3.6.5. C:8 mezőjében a „34,961” szövegrész helyébe a „33,233” szöveg,
3.6.6. C:9 mezőjében a „7,956” szövegrész helyébe a „7,910” szöveg,
3.6.7. C:10 mezőjében a „26,071” szövegrész helyébe a „26,246” szöveg,
3.6.8. C:11 mezőjében a „23,023” szövegrész helyébe a „22,524” szöveg,
3.6.9. C:14 mezőjében a „4,088” szövegrész helyébe a „4,283” szöveg,
3.6.10. C:16 mezőjében a „24,636” szövegrész helyébe a „24,141” szöveg,
3.6.11. C:17 mezőjében a „2,092” szövegrész helyébe a „2,284” szöveg,
3.6.12. C:18 mezőjében a „13,112” szövegrész helyébe a „13,042” szöveg,
3.6.13. C:19 mezőjében a „3,217” szövegrész helyébe a „2,917” szöveg,
3.6.14. C:20 mezőjében az „1,440” szövegrész helyébe a „0,089” szöveg,
3.6.15. C:21 mezőjében a „25,326” szövegrész helyébe a „26,651” szöveg,
3.6.16. C:22 mezőjében a „45,915” szövegrész helyébe a „48,109” szöveg,
3.6.17. C:23 mezőjében a „12,989” szövegrész helyébe a „12,652” szöveg,
3.6.18. C:25 mezőjében a „25,057” szövegrész helyébe a „23,683” szöveg,
3.6.19. C:26 mezőjében a „6,828” szövegrész helyébe a „6,759” szöveg,
3.6.20. C:27 mezőjében a „19,512” szövegrész helyébe a „20,339” szöveg,
3.6.21. C:28 mezőjében a „20,189” szövegrész helyébe a „19,620” szöveg,
3.6.22. C:29 mezőjében a „9,562” szövegrész helyébe a „9,829” szöveg,
3.6.23. C:30 mezőjében a „3,555” szövegrész helyébe a „3,296” szöveg,
3.6.24. C:31 mezőjében a „6,872” szövegrész helyébe a „7,225” szöveg,
3.6.25. C:32 mezőjében az „5,174” szövegrész helyébe az „5,278” szöveg,
3.6.26. C:33 mezőjében a „3,678” szövegrész helyébe a „3,928” szöveg,
3.6.27. C:34 mezőjében a „6,853” szövegrész helyébe a „6,802” szöveg,
3.6.28. C:35 mezőjében a „20,985” szövegrész helyébe a „22,767” szöveg,
3.6.29. C:36 mezőjében a „18,130” szövegrész helyébe a „19,110” szöveg,

3.7. 7. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „36,990” szövegrész helyébe a „37,308” szöveg
lép.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1159/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00082 azonosító számú („Zala Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek 
energetikai fejlesztése” című) és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00094 azonosító számú („Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához 
szükséges forrás biztosításáról

 1. A  Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva
a) egyetért az  1.  melléklet szerinti projektek (a  továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével és 

forrásszerkezetének módosításával,
b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projektek támogatási 

szerződéseinek 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2. A  Kormány egyetért azzal, hogy a  projektek esetén az  1.  mellékletben foglalt táblázat H:3 és H:4 mezőjében 
meghatározott, összesen legfeljebb 224 491 377 forint összegű forrása – a  Gazdaság-újraindítási Alap uniós 
fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet] 9.  § (1)  bekezdés 
f ) alpontja alapján – a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós 
fejlesztései fejezetében a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a  továbbiakban: KEHOP) hazai 
társfinanszírozáson felül kerüljön finanszírozásra.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1159/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M

1.

Projekt azonosító 
száma

Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Módosítás előtti forrásszerkezet

Projekt 
módosítás 

előtti 
összköltsége 

összesen
(bruttó forint)

Változás Módosítást követő forrásszerkezet

Projekt módosítást 
követő összköltsége

(bruttó forint)
Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP

(bruttó forint)

Az Európai 
Unió felé nem 
elszámolható 

költség
(bruttó forint)

KEHOP
(bruttó 
forint)

Az Európai Unió felé 
nem elszámolható 

egyéb költségek  
a 481/2021. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet 9. § 

(1) bekezdés f ) pontja 
alapján KEHOP hazai 

társfinanszírozás terhére 
(bruttó forint)

Projekt 
összköltsége
(bruttó forint)

KEHOP
(bruttó forint)

Az Európai Unió felé 
nem elszámolható 

egyéb költségek  
a 481/2021. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet 9. §  

(1) bekezdés b) pontja 
alapján KEHOP hazai 

társfinanszírozás 
terhére

3.
KEHOP-5.2.2-16- 

2016-00082

Zala Megyei 
Rendőr-főkapitányság

 épületeinek 
energetikai fejlesztése

BMSK Sport Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
(konzorciumvezető)
Zala Megyei Rendőr-

főkapitányság
(konzorciumi tag)

801 118 595 135 615 000 936 733 595 0 182 499 225 0 801 118 595 318 114 225 1 119 232 820

A projekt a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Zala megye, 2956 hrsz.,  
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. épületeit érinti. Ezen épületek az építési 
kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de a határolószerkezetek 
és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai 
kor hőtechnikai és épület-szerkezettani követelményeinek, így az épületek 
jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás  
a külső határolófal- és födémrendszerek utólagos hőszigetelését, fűtési és 
HMV-rendszer korszerűsítését, világítás korszerűsítését, valamint villamos 
energiát termelő napelemrendszer telepítését tartalmazza  
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló  
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, 
törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb 
megtakarítására.

4.
KEHOP-5.2.2-16- 

2016-00094  

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-
főkapitányság

 épületeinek energetikai 
fejlesztése

BMSK Sport Közhasznú 
Nonprofit  Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
(konzorciumvezető)

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Rendőr-
főkapitányság

(konzorciumi tag)

367 905 780 0 367 905 780 0 41 992 152 0 367 905 780 41 992 152 409 897 932

A projekt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 769/7 hrsz., 5000 Szolnok, Dr. Sebestyén 
Gyula u. 5. épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő 
technológiai színvonalon épült, de a határolószerkezetek és az elavult, 
helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor 
hőtechnikai és épület-szerkezettani követelményeinek, így az épület 
jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás  
a külső határolófal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési 
és hűtési rendszerek korszerűsítését, valamint villamos energiát termelő 
napelemrendszer telepítését tartalmazza  az épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 
követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés 
energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
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A Kormány 1160/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 azonosító számú („Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és  
a természetvédelmi céllal művelt szántók kezelése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-4.1.0-15-2016-00045 azonosító számú, „Natura 2000 jelölő füves élőhelyek és 

a természetvédelmi céllal művelt szántók kezelése” című projekt (a továbbiakban: projekt) Kormány részére 
bemutatott műszaki tartalmával,

b) egyetért – a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c) és f )  pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva – a projekt forrásszerkezetének 1. melléklet szerinti növelésével,

c) úgy határoz – az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján –, 
hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-át nem kell alkalmazni,

d) egyetért a  projekt többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
4. prioritásán rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

e) egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával, és felhívja az innovációért és 
technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés módosításáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. március 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016.  (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:400 mezőjében a „0,36” szövegrész helyébe 
a „0,50” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1160/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Hatályos támogatás

(forint)

Többlettámogatás

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-4.1.0-15-

2016-00045

Natura 2000 jelölő 
füves élőhelyek és  

a természetvédelmi 
céllal művelt 

szántók kezelése

Kiskunsági  
Nemzeti Park 
Igazgatóság

360 532 124 138 150 848 498 682 972

A projekt célja a támogatást igénylő vagyonkezelésében lévő 
száraz és nedves, Natura 2000 jelölőgyepek (1100 hektár), 
illetve a túzok mint közösségi jelentőségű faj élőhelyéül 
szolgáló, természetvédelmi céllal művelt szántók (975 ha) 
kezeléséhez – kaszálás, magyar szürke szarvasmarhával, 
bivallyal, illetve lóval történő legeltetés – szükséges 
eszközrendszer fejlesztése: korszerű erő- és munkagépek 
beszerzése.
A projekt indikátora „A jobb védettségi állapot érdekében 
támogatott élőhelyek területe” célértéke: 2075 ha.
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A Kormány 1161/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú („Energetikai korszerűsítés a Semmelweis Egyetem 
több helyszínén” című) projekt költségnövekmény-igényének támogatásáról, valamint a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A  Kormány – a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva – egyetért
a) a KEHOP-5.2.4-15-2016-00004 azonosító számú, „Energetikai korszerűsítés a  Semmelweis Egyetem több 

helyszínén” című projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,
b) azzal, hogy az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján 
a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) a Projekt a)  alpont szerinti költségnövekmény-igényének a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program 5. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

d) a Projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
a) 1.  pont g)  alpontjában az „536,57” szövegrész helyébe az „537,51” szöveg, a „242,17” szövegrész helyébe 

a „243,11” szöveg,
b) 1. mellékletében foglalt 5. táblázat C:8 mezőjében a „14,59” szövegrész helyébe a „15,53” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:641 mezőjében a „3,79” szövegrész helyébe a „4,73” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1161/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

(bruttó, forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-5.2.4-15-2016-

00004

Energetikai korszerűsítés 

a Semmelweis Egyetem 

több helyszínén

Semmelweis Egyetem 3 781 837 564 940 547 573 4 722 385 137

A Semmelweis Egyetem kilenc projekthelyszínén kerül sor épületenergetikai 

korszerűsítésre, amelynek célja a mai kor elvárásainak megfelelő színvonalú, 

költséghatékony üzemeltetésű és fenntartható intézmények kialakítása.

Négy projekthelyszínen már megtörtént az energetikai korszerűsítés, 

sikeres műszaki átadás-átvétellel áll rendelkezésre, a projektek lezárultak. 

Az energetikai mutatók hozzák a tervezett indikátorszámokat.

A további öt helyszínt a Kedvezményezett együtt kezelte, melyek 

közül a Balassa János Kollégium korszerűsítése befejeződött, műszaki 

átadás-átvétele 2021. 04. 13-án lezárásra került. A Neurológiai Klinika 

műszaki átadás-átvétele 2021. 10. 13-án lezárásra került, a végelszámolás 

megtörtént. A II. számú Gyermekgyógyászati Klinika műszaki átadás-átvétele 

2021. 12. 16-án zárult, és végelszámolása még folyamatban van. A Tömő 

utcai Klinika készültsége közel 50%, de COVID-ellátó hellyé alakították, ezért 

a kialakult vis maior helyzet miatt a kivitelezési határidőben csúszás van, és 

plusz forrás biztosítása szükséges a befejezéshez, valamint a Markusovszky 

Lajos Kollégium energetikai fejlesztése forráshiányos.
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A Kormány 1162/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a KEHOP-1.6.0 felhívás keretében nevesített, „Logisztikai raktárcsarnok építése – II.” című projekt indikatív 
támogatási keretösszegének módosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) – a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c) és f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva – egyetért a  KEHOP-1.6.0 felhívás keretében nevesített, „Logisztikai 
raktárcsarnok építése – II.” című projekt (a továbbiakban: projekt) indikatív támogatási keretének 1. melléklet 
szerinti növelésével,

b) úgy dönt, hogy az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján 
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-át nem kell alkalmazni,

c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  többlettámogatás 
a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program rendelkezésre álló kerete terhére történő 
finanszírozásáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. március 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016.  (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:99e mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe 
a „0,42” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1162/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G

1.
Felhívás 

azonosító jele

Projekt 

megnevezése
Támogatást igénylő neve

A hatályos Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív 

Program éves fejlesztési kerete szerint 

a projekt indikatív támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(Mrd Ft)

Megnövelt 

indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Projekt rövid bemutatása

2. KEHOP-1.6.0
Logisztikai 

raktárcsarnok 
építése – II.

Belügyminisztérium 
Országos 

Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság

0,30 0,12 0,42

A projekttel szembeni szakmai elvárás a klímaváltozás 
vagy ipari katasztrófák miatt létrejövő katasztrófahelyzet 
esetén felmerülő logisztikai feladatok műveleti idejének 
csökkentése. 
Az új raktárcsarnok megépítésével és az eszközök 
rendezett tárolásával a rakodás gépesíthetővé válik, mellyel 
jelentősen csökken a rakodási idő, valamint gyorsabbá 
válik a logisztikai műveletek végrehajtása.
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A Kormány 1163/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú („Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója” című) 
projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program  
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) – a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c) és f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva – egyetért a  KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú, „Tiszalöki 
vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója” című projekt (a továbbiakban: projekt) részére bemutatott műszaki 
tartalmával,

b) egyetért a projekt forrásszerkezetének az 1. melléklet szerinti növelésével,
c) úgy határoz, hogy az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján 
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-át nem kell alkalmazni,

d) egyetért azzal, hogy a  többlettámogatás a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
rendelkezésre álló kerete terhére kerüljön finanszírozásra,

e) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet 
szerinti módosítására.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. március 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016.  (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:46 mezőjében az „5,60” szövegrész helyébe 
az „5,71” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1163/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(bruttó forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(bruttó forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(bruttó forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.3.0-15-

2015-00009

Tiszalöki vízlépcső 
és hajózsilip 

rekonstrukciója

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

5 597 819 213 105 270 001 5 703 089 214

A projekttel szembeni szakmai elvárás  
a Tiszalöki vízlépcső kiemelt jelentőségű nagyműtárgy 
rekonstrukciója, amelynek révén a vízkészletekkel 
történő fenntartható gazdálkodás feltételei javulnak.
A projekt indikátora: vízgazdálkodási fejlesztéssel 
érintett területek nagysága 200 000 hektár.
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A Kormány 1164/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a kiemelt társadalmi igényen alapuló IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú („Új országos közforgalmú 
kikötő kiépítése Mohácson” című) projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” 

című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának 1.  melléklet szerinti növelésével, az  európai uniós 
forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) 
Korm. rendelet 6/A. §-a alkalmazásával,

b) egyetért a projekt többlettámogatásának az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2.1 beruházási 
prioritás többlet-kötelezettségvállalásának terhére történő finanszírozásával,

c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási 
szerződésének 1. melléklet szerinti módosításáról,
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a többletforrás rendelkezésre állását követően azonnal

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter 
bevonásával – ha nem szükséges az  1.  pont b)  alpontja szerinti többletkötelezettség-vállalás az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program teljes forrásfelhasználásához – gondoskodjon a többletkötelezettség-
vállalásnak a  2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak forrásai terhére történő haladéktalan 
átforgatásáról és elszámolásáról, amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2023. december 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) pont faa) alpontjában a „252,10%-áig” szövegrész helyébe a „252,38%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az „1262,228” szövegrész helyébe az „1263,647” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:60 mezőjében a „7,62” szövegrész helyébe a „9,05” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1164/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1.

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Támogatást igénylő neve

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt összköltsége

(Ft)

Projekt rövid 

bemutatása

2.

Projekt  

támogatási 

intenzitása

Projekt Integrált  

Közlekedésfejlesztési Operatív 

Program  

(a továbbiakban: IKOP) 

keretében finanszírozandó 

támogatásának összege  

(Ft)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP keretében 

finanszírozandó támogatásának 

összege

(Ft)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli  

felhasználásával biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP  

keretében  

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(Ft)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

3.

Megtérülő projektköltségre jutó 

központi költségvetési forrás 

összege az Uniós fejlesztések 

fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 

előirányzatok felhasználásának 

rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet [a továbbiakban: 

481/2021. (VIII. 13.)  

Korm. rendelet] 6.  § (1) bekezdés 

a) pontja alapján  

(Ft)

Projekt le nem vonható,  

az EU felé el nem számolható 

ÁFA-ja a 481/2021. (VIII. 13.)  

Korm. rendelet 6.  § (1) bekezdés 

f ) pontja alapján  

(Ft)

Az EU felé el nem 

számolható költségek  

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 6.  §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján  

(Ft)

Megtérülő 

projektköltségre jutó 

központi  

költségvetési forrás 

összege  

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 6.  § 

(1) bekezdés a) pontja 

alapján  

(Ft)

Projekt le nem  

vonható, az EU felé el 

nem számolható ÁFA-ja  

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 6.  § 

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján  

(Ft)

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 6.  § 

(1) bekezdés b) pontja 

alapján  

(Ft)

Megtérülő projektköltségre 

jutó központi költségvetési 

forrás összege a 481/2021. 

(VIII. 13.) Korm. rendelet 

6.  § (1) bekezdés a) pontja 

alapján  

(Ft)

Projekt le nem vonható, az 

EU felé el nem számolható 

ÁFA a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 6.  §  

(1) bekezdés f ) pontja 

alapján  

(Ft)

Az EU felé el nem 

számolható költségek 

a 481/2021. (VIII. 13.) 

Korm. rendelet 6.  § 

(1) bekezdés b) pontja 

alapján  

(Ft)

4.

IKOP-

2.1.0-15-

2016-

00026

Új országos 

közforgalmú 

kikötő 

kiépítése 

Mohácson

Mohács Város 

Önkormányzata
97,06 % 7 614 732 925 0 0 0 0 1 425 639 712 0 0 0 97,06% 9 040 372 637 0 0 0 9 314 666 935

A Duna  

1448+660–

1449+000  

folyamkilométer-

szelvények 

közötti szakaszán 

új kikötőterület

kiépítése.
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A Kormány 1165/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 azonosító jelű, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében 
megvalósuló, hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő 
hozzájárulásról

A Kormány
 1.  a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva egyetért a VP-3307470293 azonosító számú, „Komplex virsli és töltelékáru gyártó vonalak kialakítása” című, 
valamint a VP-3324589996 azonosító számú, „Nagykapacitású húsfeldolgozó üzem technológiai beszerzése” című 
hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatok 1. melléklet szerinti támogatásával;

 2.  felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a projektek támogatói okiratainak 1. melléklet szerinti kiadásáról.
Felelős: agrárminiszter
Határidő: a támogatói döntést követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1165/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Támogatás 

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2. 3307470293

Komplex virsli 
és töltelékáru 

gyártó vonalak 
kialakítása

STEAM COOK 
Termelő és 
Szolgáltató 

Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság

4 999 999 969

A projekt célja egy modern, komplett automata 
virsligyártó vonal megvalósítása, amellyel a piaci 
igények kielégítése mellett a környezetszennyezést 
és a károsanyag-kibocsátást is minimalizálni lehet. 
A fejlesztés keretében három gyártósor kerül 
kialakításra, amely sorokon a vörösáru termékek, ezen 
belül a virsli, párizsi, grill kolbász és felvágott, továbbá 
az aszpikos húskészítmények és a sonka termékek 
gyártása valósítható meg.

3. 3324589996

Nagykapacitású 
húsfeldolgozó 

üzem 
technológiai 
beszerzése

KROFIN 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság

4 919 423 125

A projekt célja komplex feldolgozó technológia 
beszerzésével – a KOMETA 99 Élelmiszeripari 
Zártkörűen működő Részvénytársaságnál összegyűlt 
szakmai tapasztalatra építve – vágási és csontozási 
tevékenység megvalósítása.
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A Kormány 1166/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a 2022. évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokról, továbbá a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó 
indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló  
1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) elfogadja a  2022.  évi fejlesztéspolitikai pénzügyi célokat (a továbbiakban: célok) a  b)–f )  alpontok szerint 

az 1. mellékletben meghatározott fejlesztési programokra (a továbbiakban: programok), a g) alpont szerint 
az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre (a továbbiakban: CEF), a  h)  alpont szerint a  Belügyi Alapokra és 
az i) alpont szerint a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközre (a továbbiakban: RRF);

b) felhívja az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására 
kijelölt minisztereket, hogy – az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  kifizető 
ügynökségek és más szervek, a  pénzgazdálkodás, a  számlaelszámolás, az  ellenőrzési szabályok, 
a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 2014.  augusztus 6-i 908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 22.  cikkére is figyelemmel  – 
gondoskodjanak az  általuk kezelt programok végrehajtásáról oly módon, hogy az  Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, 
az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra és a  Kohéziós Alapra és az  Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az  1083/2006/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 136. cikke szerinti eljárás ne kerüljön alkalmazásra az általuk kezelt programok esetén;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

a miniszterelnök kabinetfőnöke 
pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
agrárminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2022. december 31.
c) felhívja az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 

minisztereket, hogy gondoskodjanak az általuk kezelt programok vonatkozásában a költségnyilatkozatoknak 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat C és D oszlopa szerinti összeggel az  Európai Bizottság részére történő 
benyújtásáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

a miniszterelnök kabinetfőnöke 
pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
agrárminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az 1. mellékletben foglalt táblázat C oszlopa szerinti cél tekintetében 2022. június 30. 
az 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti cél tekintetében 2022. december 31.

d) felhívja az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
minisztereket, hogy gondoskodjanak az 1. mellékletben foglalt táblázat E és F oszlopa szerinti kifizetési terv 
teljesítéséről az általuk kezelt programok vonatkozásában;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

a miniszterelnök kabinetfőnöke 
pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
agrárminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az 1. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa szerinti cél tekintetében 2022. június 30. 
az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopa szerinti cél tekintetében 2022. december 31.
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e) felhívja az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására 
kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak az  1.  mellékletben foglalt táblázat G és H oszlopa szerinti 
előleg-elszámolási terv teljesítéséről az általuk kezelt programok vonatkozásában;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

a miniszterelnök kabinetfőnöke 
pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
agrárminiszter

Határidő: az 1. mellékletben foglalt táblázat G oszlopa szerinti cél tekintetében 2022. június 30. 
az 1. mellékletben foglalt táblázat H oszlopa szerinti cél tekintetében 2022. december 31.

f ) felhívja az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
minisztereket, hogy gondoskodjanak az  ahhoz szükséges intézkedések megtételéről, hogy az  Európai 
Bizottság az  1.  mellékletben felsorolt programok alapján Magyarország központi költségvetése részére 
legalább 2600 millió euró összegű átutalást teljesítsen;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

a miniszterelnök kabinetfőnöke 
pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
agrárminiszter

Határidő: 2022. december 31.
g) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  ahhoz szükséges 

intézkedések megtételéről, hogy az Európai Bizottság a CEF forrásaiból Magyarország központi költségvetése 
részére legalább 60,75 millió euró összegű átutalást teljesítsen, valamint CEF forrásaiból kifizetésre kerüljön 
34,1 milliárd forint a kedvezményezettek és szállítók részére;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. december 31.

h) felhívja a belügyminisztert, hogy a Belügyi Alapok vonatkozásában gondoskodjon 4,35 millió euró összegű 
elszámolásnak az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2023. március 1.

i) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az  ahhoz szükséges intézkedések 
megtételéről, hogy az  RRF forrásaiból kifizetésre kerüljön 1179,4 milliárd forint a  kedvezményezettek és 
a szállítók részére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2022. december 31.

j) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy minden hónap 15. napjáig készítsen jelentést 
a Kormány számára a célok teljesítéséről, és – szükség esetén – tegyen javaslatot az elérendő célokhoz képest 
jelentkező elmaradás felszámolását szolgáló intézkedések alkalmazására;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

k) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon 
a b)–i) alpontban és az 1. mellékletben meghatározott célok felülvizsgálatáról, és – szükség esetén – tegyen 
javaslatot a Kormány részére azok módosítására;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: 2022. szeptember 15.

l) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos 
irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt miniszterek bevonásával tegyen javaslatot a  Kormány részére 
a 2021–2027 programozási időszakra vonatkozó pénzügyi célokra.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
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agrárminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: 2022. szeptember 15.
 2. A  2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint 

a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1207/2021. (IV. 29.) 
Korm. határozat] a következő 9. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„9. felhívja az  agrárminisztert, hogy gondoskodjon a  2.  mellékletben foglalt táblázat 19. sora szerinti 
kötelezettségvállalásról úgy, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat D:48. mezőjében meghatározott indikatív 
támogatási keretösszeg 100%-a felett teljesített kifizetések a 2023–2027 programozási időszak KAP Stratégiai Terv 
forrásai terhére elszámolhatók legyenek.

Felelős: agrárminiszter
Határidő: folyamatos”

 3. Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
a) 2. melléklete a 2. melléklet,
b) 3. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

 4. Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
a) 1. mellékletében foglalt táblázat

aa) D:6a mezőjében a „72,0” szövegrész helyébe az „58,6” szöveg,
ab) D:6b mezőjében a „40,0” szövegrész helyébe a „39,9” szöveg,
ac) D:16a mezőjében a „100,0” szövegrész helyébe a „86,2” szöveg,
ad) D:16b mezőjében a „84,0” szövegrész helyébe a „78,6” szöveg,
ae) D:44a mezőjében a „98,0” szövegrész helyébe a „81,5” szöveg,

b) 2. mellékletében foglalt táblázat
ba) D:2 mezőjében a „111,27%” szövegrész helyébe a „112,85%” szöveg,
bb) E:2 mezőjében a „806,70” szövegrész helyébe a „818,06” szöveg,
bc) D:3 mezőjében a „120,02%” szövegrész helyébe a „120,65%” szöveg,
bd) E:3 mezőjében az „525,80” szövegrész helyébe az „512,44” szöveg,
be) D:5 mezőjében a „113,52%” szövegrész helyébe a „113,08%” szöveg,
bf ) D:6 mezőjében a „112,43%” szövegrész helyébe a „110,52%” szöveg,
bg) D:14 mezőjében a „117,37%” szövegrész helyébe a „123,20%” szöveg,
bh) E:14 mezőjében az „1409,28” szövegrész helyébe az „1479,28” szöveg,
bi) D:15 mezőjében a „103,27%” szövegrész helyébe a „111,90%” szöveg,
bj) E:15 mezőjében a „136,66” szövegrész helyébe a „129,66” szöveg,

c) 3. mellékletében foglalt táblázat
ca) E:7 mezőjében a „72,00” szövegrész helyébe az „58,64” szöveg,
cb) D:8 mezőjében a „100,00%” szövegrész helyébe a „128,66%” szöveg,
cc) E:8 mezőjében a „40,00” szövegrész helyébe az „51,36” szöveg,
cd) D:19 mezőjében a „100,00%” szövegrész helyébe a „115,97%” szöveg,
ce) D:20 mezőjében a „100,00%” szövegrész helyébe a „106,83%” szöveg,
cf ) D:45 mezőjében a „112,71%” szövegrész helyébe a „129,63%” szöveg,
cg) E:45 mezőjében a „466,40” szövegrész helyébe az „536,40” szöveg,
ch) D:49 mezőjében a „100,00%” szövegrész helyébe a „111,61%” szöveg,
ci) E:49 mezőjében a „98,00” szövegrész helyébe a „91,00” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1166/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Program végrehajtásáért felelős 

minisztérium
Program

Benyújtási terv Kifizetési terv Előleg-elszámolási terv

2.

2022. 

január 

1-től  

2022. 

június 

30-ig 

(millió 

euró)

2022. 

január 

1-től 

2022. 

decem- 

ber 31-ig 

(millió 

euró)

2022. 

január 

1-től 

2022. 

június 

30-ig 

(milliárd 

forint)

2022. 

január 

1-től 

2022. 

decem- 

ber 31-ig 

(milliárd 

forint)

2022. 

január 

1-től 

2022. 

június 

30-ig 

(milliárd 

forint)

2022. 

január 

1-től 

2022. 

decem- 

ber 31-ig 

(milliárd 

forint)

3.
Emberi Erőforrások 

Minisztériuma

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 

Program
180,00 365,14 68,2 106,6 22,7 90,8

4.
Rászoruló Személyeket Támogató 

Operatív Program
0,00 2,86 0,5 1,0 1,2 4,8

5.

Pénzügyminisztérium

Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program
71,13 641,24 198,2 357,9 56,2 205,3

6.
Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program
253,97 634,92 40,0 140,0 50,4 251,8

7.
Versenyképes Közép-Magyarország 

Operatív Program
5,41 43,25 3,0 14,0 8,0 40,0

8.
Innovációs és Technológiai 

Minisztérium

Integrált Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program
93,95 365,84 184,0 481,8 60,0 287,5

9.
Környezet és Energiahatékonysági 

Operatív Program
205,80 450,8 79,2 170,1 38,4 109,7

10. Miniszterelnöki Kabinetiroda
Közigazgatás- és Közszolgáltatás-

fejlesztési Operatív Program
22,40 54,95 7,6 25,3 2,5 24,7

11.
Agrárminisztérium

Magyar Halgazdálkodási Operatív 

Program
1,20 4,5 1,0 3,0 0,0 0,0

12. Vidékfejlesztési Program 270,15 514,54 96,0 208,0 3,5 10,5

13. Összesen (14–20 Operatív Programok) 1104,00 3078,0 677,71 1507,5 242,8 1025,1

14.
Külgazdasági és 

Külügyminisztérium

Hazai irányító hatósággal 

rendelkező, bilaterális Határmenti 

Európai Területi Együttműködési 

Programok

9,20 41,4 n.r. n.r. n.r. n.r.

15.

Pénzügyminisztérium

Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program Plusz
156,8 288,1

16.
Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program Plusz
300 400,0

17. Miniszterelnökség Végrehajtás Operatív Program Plusz 0 49,8
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2. melléklet az 1166/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 19. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
Program végrehajtásáért 

felelős minisztérium
Program Alap

Maximális kötelezettség- 

vállalási szint  

az indikatív támogatási 

keret %-ban 

(százalék)

Maximális kötelezettség- 

vállalási szint 

(milliárd Ft)]

19. Agrárminisztérium
Vidékfejlesztési 

Program
EMVA 106,80% 3142,80

3. melléklet az 1166/2022. (III. 21.) Korm. határozathoz

Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 54. sorral egészül ki:

[A B C D E

1.
Program végrehajtásáért 

felelős minisztérium
Program Prioritás

Maximális kötelezettség- 

vállalási szint  

az indikatív támogatási 

keret 

%-ban

Maximális kötelezettség- 

vállalási szint 

(milliárd Ft)]

54. Agrárminisztérium
Vidékfejlesztési 

Program
– 106,80% 3142,80

A Kormány 1167/2022. (III. 21.) Korm. határozata
a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó 
eltérő rendelkezésekről és módosításáról

A Kormány – a  Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 
kezdeményezésére és vele együttműködve –
 1. úgy határoz, hogy a  Terror Háza Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) felújításának a  Közép- és Kelet-Európai 

Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról 
szóló 1128/2018. (III. 19.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 4.  pontjában meghatározottól 
eltérően a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdés 
d), e) és l) pontja szerinti előkészítési fázisait kell megvalósítani legkésőbb 2022. május 31-ig;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  Alapítvánnyal együttműködve – készítsen előterjesztést 
a  Kormány részére a  Múzeum felújításának és korszerűsítésének koncepciójáról, valamint az  előkészítési fázisok 
befejezéséhez szükséges további forrásigényről és ütemezéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az előkészítés 1. pont szerinti fázisainak lezárását követően azonnal

 3. visszavonja a Korm. határozat 8. pontját.

  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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