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III. Kormányrendeletek

A Kormány 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelete
az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  § (3) és 
(4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § E  rendeletnek az  egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló  
324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 7.  § (1)  bekezdését a  2022. augusztus 1-jétől egyetemes 
szolgáltatás keretében értékesített földgáz elszámolása során kell alkalmazni.”

 (2) A 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „1489 m3/év/összes felhasználási hely 
mértékig” szövegrész helyébe az „– a  2021. január 1. és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során 
alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték adatok alapján valamennyi mikrovállalkozás számára legalább  
1489 gáztechnikai normál m3/év/összes felhasználási hely mérték biztosítása érdekében – 54 810 MJ/év/összes 
felhasználási hely mértékig” szöveg lép.

2. § (1) Az  egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet] 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlák tekintetében a  Vet. 145.  § (7)  bekezdésében és  
a Get. 107/A. § (3) bekezdésében előírt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

 (2) A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:
„17.  § E  rendeletnek az  egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló  
324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
a) 9. § (3) bekezdését a Módr. hatálybalépését követő számlakibocsátás,
b) 5. § (1) bekezdését a 2022. augusztus 1-jétől egyetemes szolgáltatás keretében értékesített földgáz elszámolása
során kell alkalmazni.”

 (3) A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „1729 m3/év/mérési pont (felhasználási 
hely), azaz 59 132 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig” szövegrész helyébe az  „– a  2021. január 1.  
és 2022. június 30. közötti időszak éves elszámolásai során alkalmazott legmagasabb éves átlagfűtőérték-adatok 
alapján valamennyi lakossági fogyasztó számára a  legalább 1729 gáztechnikai normál m3/év/mérési pont  
(felhasználási hely) mérték biztosítása érdekében – 63 645 MJ/év/mérési pont (felhasználási hely) mértékig” szöveg lép.

3. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.)  
Korm. rendelettel kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlák tekintetében a  Vet. 145.  § (7)  bekezdésében és  
a Get. 107/A. § (3) bekezdésében előírt rendelkezéseket nem kell alkalmazni.”

 (2) A 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek az egyes egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló  
324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2.  § (3)  bekezdését a  Módr. 
hatálybalépését követő számlakibocsátás során kell alkalmazni.”

 (3) Hatályát veszti a 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet 9. §-a.
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4. § (1) A  nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő alkalmazásáról szóló 
290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet] a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § E  rendeletnek az  egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló  
324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2.  § (1)  bekezdését a  Módr. 
hatálybalépésekor nagycsaládos kedvezményt már igénybe vevőkre, illetve a  folyamatban lévő ügyekre is 
alkalmazni kell.”

 (2) A 290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében a „további 20 520 MJ, valamint a negyedik gyermektől 
számítva gyermekenként további 10 250 MJ” szövegrész helyébe a  „további 22 086 MJ, valamint a  negyedik 
gyermektől számítva gyermekenként további 11 043 MJ” szöveg lép.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese

A Kormány 325/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelete
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt 
történő eltérő alkalmazásáról

A  Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  § (3) és 
(4) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Étv.) 54.  § 
(5b) bekezdését az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  Ha a  közterület használatára az  Alaptörvény J)  cikk (2)  bekezdésében meghatározott hivatalos állami ünnep 
méltó megtartásával összefüggésben kerül sor, az  állami ünnep – az  előkészítést és a  lebonyolítást is magában 
foglaló  – megtartásával kapcsolatos közfeladat ellátására kijelölt szervezet az  állam, illetve a  fővárosi vagy 
a  fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában álló, az Étv. 54. § (5c) bekezdésében meghatározott közterületeket 
– a 2022. augusztus 26. és a 2022. szeptember 1. napja közötti időszakra is – díjmentesen használhatja.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese
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A Kormány 326/2022. (VIII. 23.) 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 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. §  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.) a következő 107. §-sal egészül ki:
„107.  § 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 326/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelettel  
(a továbbiakban: Módr99.) módosított 2. mellékletében foglalt táblázat B:78 mezőjét a Módr99. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2.  mellékletében foglalt táblázat B:78 mezőjében a  „01470/10 és 01471” szövegrész helyébe a  „01355/1, 
01380/1, 01466/38, 01466/39, 01470/10, 01471, 01475/2, 01476/2, 01476/3, 01476/4, 01476/5, 01476/6, 01476/7, 
01476/8, 01476/9, 01476/10, 01476/11, 01476/12, 01476/13, 01476/14, 01476/15, 01476/16, 01476/17, 01476/18, 
01476/19, 01476/20, 01476/21, 01476/26, 01476/27, 01476/29, 01476/30, 01477, 01478/5, 01478/6, 01478/7, 
01478/8, 01478/11, 01478/12, 01478/13, 01478/14, 01478/15, 01480/1, 01480/2, 01480/3, 01480/4, 01480/5, 
01480/6, 01487, 01488/1, 01488/2, 01488/3, 01488/4, 01488/5, 01488/6, 01489, 01490/10, 01490/12, 01490/15, 
01490/17, 01490/19, 01490/21, 01490/23, 01510, 01511, 01517/1, 01518/1, 01518/4, 01518/7, 01521/1, 01521/2, 
01521/3, 01521/4, 01522/1, 01523, 01524, 01525, 01526/1, 01526/2, 01527/1, 01527/2, 01530/1, 01531/1, 01532, 
01533/3, 01533/5, 01533/7, 01533/8, 01533/9, 01533/12, 01533/13, 01533/14, 01533/15, 01533/16, 01533/17, 
01533/18, 01533/19, 01533/2, 01533/20, 01533/21, 01535, 01536/2, 01536/3, 01536/5, 01536/7, 01536/8, 01536/9 és 
02406” szöveg lép.

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

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese
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IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 230/2022. (VIII. 23.) KE határozata
magyar szent István rend 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 14. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

 1. Miklósa Erika Kossuth- és Liszt ferenc-díjas operaénekes részére
Magyarország és a  magyar művészet jó hírnevét világszerte erősítő művészi pályája, a  legnépszerűbb 
koloratúrszoprán szerepekben a  világ rangos operaszínpadain is sikert aratott énekművészete, valamint kivételes 
emberi tartásról tanúskodó, sokoldalú társadalmi tevékenysége, különösen az  ifjú zenei tehetségek gondozása 
és a  művészeti ismeretterjesztés iránt elhivatott, illetve az  önkéntesség területén is aktív, példaadó életútja 
elismeréseként,

 2. Rófusz Ferenc Oscar-díjas, Kossuth- és Balázs Béla-díjas animációs- és rajzfilmrendező, a nemzet művésze részére
Magyarország és a  magyar művészet jó hírnevét világszerte erősítő alkotói és rendezői életműve, az  elnyomó 
hatalom kegyetlenségével és az egyén kiszolgáltatottságával szembesítő, illetve az elmúlás ontológiai alapkérdését 
elemző, filozofikus mélységű alkotásai, különösen a magyar animációs filmművészet legnagyobb nemzetközi sikerét 
hozó és filmtechnikai szempontból is korszakalkotó A légy című remekműve elismeréseként

 a MAGYAR SZENT ISTVÁN RENd

kitüntetést adományozom.

2022. augusztus 1.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

2022. augusztus 5.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04895-2/2022.
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A köztársasági elnök 231/2022. (VIII. 23.) KE határozata
állami kitüntetések adományozásáról

I. MagyaR ÉRDEMREND NagyKERESZtjE KItüNtEtÉS aDOMáNyOZáSa

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

Dr. andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató, antropológus, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja, a  néprajztudomány doktora, volt miniszter és országgyűlési képviselő, a  Pécsi Tudományegyetem professor 
emeritusa részére
a magyar néprajz, népművészet, illetve a muzeológia terén kimagasló tudományos pályafutása, korszakos oktatói, 
szakírói és hiánypótló kutatói munkája, valamint jelentős közéleti szerepvállalása és nemzetépítő tevékenysége 
elismeréseként

 a MAGYAR ÉRdEMRENd 
nagykeresztje 
polgári tagozat;

Dr. Benkő tibor nyugállományú vezérezredes, volt honvédelmi miniszter, a  Honvéd Vezérkar volt vezérkarfőnöke 
részére
Magyarország védelmi képességeinek erősítéséhez, az  ország biztonságának megőrzéséhez, valamint a  Magyar 
Honvédség megújításához hozzájáruló, kiemelkedően eredményes vezetői-irányítói munkája, különösen 
a NATO-szövetségi tagságból adódó feladatok végrehajtását elősegítő fejlesztések érdekében végzett tevékenysége, 
továbbá a  tömeges bevándorlás és a  koronavírus okozta válsághelyzetek, illetve az  orosz–ukrán háborús helyzet 
kezelésében vállalt szerepe elismeréseként

 a MAGYAR ÉRdEMRENd 
nagykeresztje 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

II. MagyaR ÉRDEMREND KöZÉpKERESZtjE a cSIllaggal KItüNtEtÉS aDOMáNyOZáSa

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

czakó gábor, a  nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas író, nyelvrégész, a  Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja részére
korunk problémáit szatirikus és ironikus stílusú műveiben különleges módon megjelenítő írásművészete, 
a keresztény erkölcsi világrend megtartó erejéről tanúskodó, elsőrangú írói életműve elismeréseként,

Dr. Horváth józsef Széchenyi-díjas agrármérnök, növényvirológus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusának professor emeritusa részére
a növényvirológia tudományát számos új növényvírus, illetve új gazda-vírus kapcsolat feltárásával gazdagító 
pályája, valamint a hazai növényorvosképzés megalapítása érdekében végzett nagy jelentőségű szakmai munkája 
elismeréseként,

lator lászló a  nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, esszéista, a  digitális Irodalmi 
Akadémia alapítója részére
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a kortárs magyar költészetet gazdagító, a  kép és a  gondolat tökéletes egységére épülő, a  kötött formákat 
összetéveszthetetlen szűkszavúsággal megtöltő lírája, valamint nagy hatású műfordítói és oktatói munkája 
elismeréseként

 a MAGYAR ÉRdEMRENd 
középkeresztje a csillaggal 
polgári tagozat

kitüntetést adományozom.

III. MagyaR ÉRDEMREND KöZÉpKERESZtjE KItüNtEtÉS aDOMáNyOZáSa

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

Dr. Balla györgy Széchenyi-díjas orvos, gyermekgyógyász, neonatológus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja, a  debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kara Gyermekgyógyászati Intézetének egyetemi tanára, 
az Európai Perinatológiai és Neonatológiai Társaságok föderációjának alelnöke részére
több  évtizedes kiemelkedő oktatói, illetve nemzetközi szinten is nagyra értékelt kutatói és lelkiismeretes 
gyógyítómunkája, valamint a  debreceni Egyetemen végzett példaértékű vezetői és közéleti tevékenysége 
elismeréseként,

Dr. Balogh Elemér jogtörténész, a  Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Európai Jogtörténeti 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a  Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi 
Bizottságának alelnöke, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, az Alkotmánybíróság volt tagja részére
Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló felelősségteljes munkája, valamint kimagasló 
tudományos, oktatói, szakmai és egyetemi tisztségviselői tevékenysége elismeréseként,

Felföldi lászló, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke részére
több évtizede példaértékű elhivatottsággal végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a magyarság nemzeti kulturális 
értékeinek megőrzését és gyarapítását szolgáló, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

Ferenczes István Kossuth-, Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja részére
Székelyföld irodalmi-kulturális életében betöltött meghatározó szerepe, különösen a 100 kötetes Székely Könyvtár 
sorozat megalkotásában végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként,

geert Wilders, a Holland Királyság Képviselőházának tagja, a Partij voor de Vrijheid elnöke részére
Magyarország melletti következetes kiállása, valamint az  illegális bevándorlási hullám megállítása érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Hoppál Mihály Széchenyi-díjas etnológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézetének korábbi igazgatója, az  Európai 
folklór Intézet alapítója és volt igazgatója részére
nagy hatású néprajztudományi pályája és hiánypótló kutatói életműve, különösen a  szellemi kulturális örökség 
megóvása érdekében végzett tevékenysége, illetve a  Népi Gyógyászati Archívum és a  nemzetközi hírű Sámán 
Archívum létrehozásában vállalt meghatározó szerepe elismeréseként,

Dr. Husvéth Ferenc agrármérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
professor emeritusa részére
az állattudomány és az állattenyésztéstan tudományterületén folytatott, nemzetközileg is jelentős kutatói munkája, 
valamint odaadóan végzett, különösen a  tehetséggondozás területén meghatározó oktatói tevékenysége 
elismeréseként,
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prof. Dr. Klaus Mangold, a  Mangold Consulting GmbH tulajdonosa és ügyvezetője, a  daimlerChrysler  AG 
igazgatótanácsának egykori tagja részére
a magyar–német gazdasági kapcsolatok erősítése és fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként,

Dr. Kollár Éva Liszt ferenc-díjas karnagy, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a  Magyar Kórusok, 
Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetségének tiszteletbeli elnöke, a Liszt ferenc Zeneművészeti Egyetem volt 
tanszékvezető egyetemi tanára részére
több  évtizedes kórusvezetői pályája, különösen a  Budapesti Monteverdi Kórus alapító karnagyaként végzett 
elsőrangú művészi munkája, illetve kiváló oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. lengyel györgyi volt miniszteri biztos, közigazgatási államtitkár és kormánymegbízott részére
példaadó hivatástudattal és a  közigazgatás iránti szakmai alázattal végzett vezetői munkája, különösen 
az igazgatási gyakorlat innovatív fejlesztésében és az egészségipari intézkedések stratégiai megalapozásában vállalt 
meghatározó szerepe elismeréseként,

Mustafa Varank, a Török Köztársaság ipari és technológiai minisztere, a  Magyar–Török Gazdasági Vegyes Bizottság 
társelnöke részére
a magyar–török kapcsolatok erősítése, különösen a  két ország gazdasági együttműködésének elmélyítése 
érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként,

Dr. Németh tamás Széchenyi-díjas agrokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi főtitkára, 
a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora, a  Pannon Egyetem címzetes egyetemi tanára, az  Eötvös 
Loránd Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének kutatóprofesszora, az  Országos 
Környezetvédelmi Tanács volt elnöke részére
a talajtan, az agrokémia és a környezetvédelem területén folytatott több évtizedes, nemzetközileg is jelentős oktató- 
és kutatómunkája, valamint a  szaktanácsadási rendszer kialakításában és alkalmazásában vállalt szerepe, illetve 
sikeres tudományszervező tevékenysége elismeréseként,

Dr. Szalai Sándor állami díjas villamosmérnök, a  műszaki tudomány doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Wigner fizikai Kutatóközpontjának kutatóprofessor emeritusa, a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia rendes tagja 
részére
az űrkutatási műszerek fejlesztése terén több mint négy évtizeden át végzett magas színvonalú munkája, valamint 
a  Halley-üstökös kutatására indított VEGA program képfelvevő- és követőrendszerének megvalósításában vállalt 
kiemelkedő szerepe elismeréseként,

Dr. Szalay péter Széchenyi-díjas kémikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete fizikai Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára részére
a felsőoktatás területén végzett kimagasló, példaértékű szakmai elhivatottsággal végzett oktatói tevékenysége, 
tudományos kutatóként elért, nemzetközileg is kimagasló eredményei, valamint szakmai és egyetemi közéleti 
szerepvállalása elismeréseként,

Dr. Szendrő Zsolt Szent-Györgyi Albert-díjas agrármérnök, genetikus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának osztályelnök-helyettese, a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem professor emeritusa, a Nyúltenyésztési Világszövetség volt alelnöke részére
a világ egyik legeredményesebb nyúltenyésztési kutatási központjának létrehozása, illetve az  oktatói és kutatói 
utánpótlás nevelése érdekében végzett iskolateremtő tevékenysége, valamint az  ágazat innovatív fejlesztésének 
támogatását szolgáló szakmai munkája elismeréseként,
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Dr. Varga péter györgy geofizikus, a  műszaki tudomány doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat földfizikai és 
Űrtudományi Kutatóintézetének kutatóprofessor emeritusa részére
a geodézia és a  szeizmológia tudományterületén folytatott, közel hat  évtizedes, nemzetközileg is nagyra értékelt 
kutatói, illetve tudományszervező és -népszerűsítő tevékenysége, valamint a kutatói utánpótlás-nevelésben végzett 
értékteremtő munkája elismeréseként

 a MAGYAR ÉRdEMRENd 
középkeresztje 
polgári tagozat

kitüntetést adományozom.

IV. MagyaR ÉRDEMREND tISZtIKERESZtjE KItüNtEtÉS aDOMáNyOZáSa

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

Dr. ádány Róza Szent-Györgyi Albert-díjas népegészségügyi szakember, az  orvostudomány doktora, a  debreceni 
Egyetem Általános Orvostudományi Kara Népegészség- és Járványtani Intézetének egyetemi tanára és 
Egészségtudományi doktori Iskolájának vezetője, az  ELKH-dE Népegészségügyi Kutatócsoportjának vezetője, 
a Népegészségügyi Képző- és Kutatóhelyek Országos Egyesületének alapító elnöke részére
a népegészségügy területén több  évtizeden át végzett kiemelkedő, nemzetközi jelentőségű szakmai munkája, 
valamint példaértékű vezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

albert Zsuzsa József Attila-díjas író, költő, a Magyar Rádió egykori Irodalmi Osztályának szerkesztője részére
a magyar kultúrát több területen is gazdagító életműve, kivételes költői pályája, valamint az  irodalom 
népszerűsítését szolgáló értékteremtő rádióműsorai elismeréseként,

Dr. Balázs Margit vegyész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  debreceni Egyetem Általános 
Orvostudományi Kara Népegészség- és Járványtani Intézetének egyetemi tanára, Egészségtudományok doktori 
Iskolájának titkára részére
az oktatás és kutatás területén több  évtizeden át végzett, nemzetközi jelentőségű szakmai munkája, valamint 
példaértékű vezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Banner Zoltán művészeti író, művészettörténész, költő, előadóművész, az egykori Tessedik Sámuel főiskola Vizuális-
nevelési Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető tanára részére
kiemelkedő művészettörténészi, költői és előadóművészi életműve elismeréseként,

Dr. Berki timea orvos, immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai 
Központja Immunológiai és Biotechnológiai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára részére
kiváló oktatói és orvosdiagnosztikai tevékenysége, a  szakmai utánpótlás nevelésében végzett jelentős munkája, 
valamint nemzetközi szinten is meghatározó immunológiai kutatásai elismeréseként,

Dr. Bogár lajos orvos, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja 
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetének egyetemi tanára és korábbi igazgatója részére
elhivatottan végzett, magas színvonalú gyógyító- és oktatómunkája, nemzetközileg is jelentős kutatási eredményei, 
valamint kiemelkedően eredményes intézetvezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Budai lívia operaénekes részére
a magyar zenei kultúra nemzetközi elismertségét szolgáló pályája, különleges mezzoszoprán hangjával és 
autentikus szerepformálásaival a  legrangosabb operaszínpadokon, világhírű énekesek partnereként is sikereket 
arató művészete elismeréseként,
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Dr. cvetityánin lívia gépészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Óbudai Egyetem professor 
emeritusa, a  Bánki donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának nyugalmazott egyetemi tanára, 
Biztonságtudományi doktori Iskolájának vezetője részére
a gépészeti és fizikai tudományok területén végzett, nemzetközileg is jelentős kutatómunkája, valamint az óbudai 
egyetemi doktoranduszképzésben betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként,

Dr. csák csilla gabriella, a  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Civilisztikai Tudományok 
Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, a  Magyar Jogász Egylet Agrárjogi, Szövetkezeti és Környezetvédelmi Jogi 
Szakág vezetője részére
a jogtudományok területén végzett kimagasló tudományos, illetve oktatói tevékenysége, valamint innovatív 
közösségépítő és tudományszervező tevékenysége elismeréseként,

Dr. Damdinszüren cevéndordzs régész, a Mongol Tudományos Akadémia rendes tagja részére
a magyar–mongol régészeti expedíció tagjaként végzett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Do Van tien villamosmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások 
Tanszékének egyetemi tanára részére
az infokommunikációs hálózatok és rendszerek területén folytatott, nemzetközileg is elismert kutató-, fejlesztő- és 
innovációs munkája, valamint iskolateremtő tevékenysége elismeréseként,

Dobos Menyhért lászló, a duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója részére
a hazai média területén több mint öt  évtizeden át végzett mértékadó szakmai tevékenysége, különösen 
a Közszolgálati Kódex megalkotásában, valamint a magyar kultúra, a nemzeti identitás és az anyanyelv megőrzését 
szolgáló torockói duna-ház létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként,

Dr. Draskóczy István történész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Középkori Történeti Tanszékének professor emeritusa részére
a középkori magyar történelem szakértőjeként végzett kutatói-oktatói munkája, a  középkor társadalom- és 
gazdaságtörténetének kutatásában elért eredményei, valamint az egyetemtörténeti kutatócsoport létrehozásában 
vállalt szerepe elismeréseként,

Dr. E. Kövér Katalin vegyész, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  debreceni Egyetem 
Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi 
tanára, a Kémia doktori Iskola vezetője részére
a spektroszkópiai szerkezetkutatás területén elért kimagasló, nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, 
valamint az oktatásban és az utánpótlás-nevelésben végzett magas színvonalú munkája elismeréseként,

Dr. Fehér István agrárközgazdász, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritusa részére
a hazai mező- és vidékgazdaság fejlesztése érdekében több  évtizede végzett széles körű szakmai tevékenysége, 
valamint magas színvonalú oktatói és tudományos, illetve nemzetközi tanácsadói munkája elismeréseként,

Dr. garab győző fizikus, a  biológiai tudomány doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai 
Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének kutatóprofessor emeritusa részére
a fotoszintézis kutatása területén elért, világviszonylatban is kimagasló tudományos eredményei, valamint jelentős 
tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. gergely árpád lászló fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar fizikai Intézete Elméleti és Kísérleti fizikai Tanszékeinek egyetemi tanára és 
fizika doktori Iskolájának oktatója részére
a gravitációelmélet, illetve a  fekete lyukak és a  kozmológia területén elért, nemzetközileg is jegyzett kutatási 
eredményei, a  gravitációs hullámok felfedezésében való részvétele, valamint három  évtizedes, iskolateremtő 
szakmai tevékenysége elismeréseként,

gráf Zsuzsanna Liszt ferenc-díjas karnagy, érdemes művész, az  Angelica Leánykar alapítója és vezetője, a  Liszt 
ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjének tanára, a  Városmajori Gimnázium zenei 
tagozatának alapító vezetője részére
a Kodály-módszer és a  magyar kortárs zene képviseletét szolgáló, kivételesen magas színvonalú és elkötelezett 
hivatástudattal végzett, több évtizedes zenepedagógusi és karnagyi munkája elismeréseként,
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Harangozó Bertalan, a Vas Megyei Kormányhivatal volt kormánymegbízottja részére
Vas megye érdekében több évtizeden át végzett példaértékű munkája elismeréseként,

Dr. Hegedűs István címzetes kúriai bíró, a  Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott kollégiumvezetője, a  Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense részére
több mint négy évtizede elhivatottan végzett bírói, illetve kiemelkedő tanácselnöki és kollégiumvezetői munkája, 
valamint jogászok generációinak képzését odaadóan szolgáló egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként,

Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. Igazgatóságának elnöke, korábbi államtitkár, Szolnok megyei jogú város 
volt alpolgármestere, a Közösen Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Egyesület elnöke részére
a nemzeti vagyon védelme, illetve a nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú alapjainak megteremtése érdekében 
végzett munkája, valamint széles körű társadalmi tevékenysége elismeréseként,

Dr. jakab Éva jogász, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara Polgári Jogi és Római Jogi Tanszékének egyetemi tanára, Állam- és Jogtudományi doktori 
Iskolájának vezetője, a  Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Római Jogi Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára, a  Magyarországi Humboldt Egyesület elnöke, az  Osztrák Tudományos Akadémia 
külső tagja részére
a római jog nemzetközileg is elismert szakértőjeként folytatott elsőrangú szakmai munkája, valamint oktatóként, 
illetve több doktori iskola vezetőjeként is kiemelkedő oktatásirányítói tevékenysége elismeréseként,

Dr. járfás judit címzetes törvényszéki bíró, az Esztergomi Járásbíróság nyugalmazott bírája részére
több évtizedes igazgatási vezetői, illetve odaadó és elkötelezett bírói munkája elismeréseként,

Dr. juhász Dezső nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és a Bölcsészettudományi Kar 
Magyar Nyelvtudományi és finnugor Intézete Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, dialektológiai Tanszékének 
oktatója, a Magyar Nyelvtudományi Társaság főtitkára részére
a magyar nyelvtörténet, a dialektológia, illetve a névtan jeles kutatójaként és oktatójaként végzett kiváló munkája, 
valamint jelentős szakmai közéleti és folyóirat-szerkesztői tevékenysége elismeréseként,

Kassai Ferenc építőmérnök, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke részére
a hazai és a  határon túli magyar mérnöktársadalom fejlődését szolgáló munkája, valamint elhivatottan végzett, 
eredményes szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. Katona Sándor lászló, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, kúriai tanácsos részére
kivételes jogi tudásról és felkészültségről árulkodó, több mint négy  évtizedes bírói munkája, különösen 
a közlekedési ügyek országosan elismert szaktekintélyeként folytatott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

Dr. Kornya lászló györgy, a  dél-Pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének 
igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi magántanára részére
kivételes elhivatottsággal végzett, felelősségteljes orvosi tevékenysége, valamint a  hazai felsőoktatásban a  jövő 
egészségügyi szakembereinek oktatása érdekében végzett munkája, különösen az  új szakirányként létrejövő 
diplomás ortopédiaiműszerész-képzés megalapozásában vállalt szerepe elismeréseként,

ladik Katalin Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, író, színész részére
kivételesen műfajgazdag és eredeti, többek között a képzőművészet, a költészet és a zene ötvözésével is kísérletező, 
sokoldalú művészete elismeréseként,

lattmann Béla jazzbasszusgitár-művész, a  Liszt ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének művésztanára 
részére
a hazai zenei életet gazdagító pályafutása, a Csanyi–Lattmann Quartet egyik alapítójaként végzett művészi munkája, 
illetve több mint három évtizedes, eredményes oktatói munkája elismeréseként,

Dr. lohner tivadar fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki fizikai és Anyagtudományi Intézetének professor emeritusa részére
az ionsugaras analitika és a spektroszkópiai ellipszometria terén végzett iskolateremtő munkája, illetve kiemelkedő 
szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,
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Dr. lukács Zsuzsanna, a fővárosi Ítélőtábla nyugalmazott elnöke részére
kiemelkedő igazgatási pályája, különösen a  fővárosi Ítélőtábla alapító elnökeként végzett munkája, illetve magas 
színvonalú tanácselnöki ítélkező tevékenysége elismeréseként,

Dr. Markovics tibor, az  Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója, a  Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának 
címzetes egyetemi docense részére
a hazai természetvédelem terén végzett kiemelkedő munkája, illetve a muraközi lófajta rekonstrukciója érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Nagy anikó orvos, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa, korábbi egészségügyért 
felelős államtitkár részére
a gyermekek gyógyítását szolgáló több mint három évtizedes, kimagasló gyógyító-, oktató-, tudományos és vezetői 
munkája elismeréseként,

Dr. Nagy péter tibor programtervező matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Óbudai Egyetem 
Neumann János Informatikai Kara Alkalmazott Matematika Intézetének professor emeritusa és Alkalmazott 
Informatikai és Alkalmazott Matematikai doktori Iskolájának oktatója részére
a differenciálgeometria és az algebra területén végzett, több mint fél évszázados, nemzetközi szintű és jelentőségű 
kutatói, oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként,

Dr. palásti gábor, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke részére
kiemelkedő bírói munkája, valamint bírák generációinak oktatását meghatározó tevékenysége, illetve bírósági 
igazgatási vezetőként hosszú időn át lelkiismeretesen végzett szakmai munkája elismeréseként,

Dr. pintér Erika orvos, farmakológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kara farmakológiai és farmakoterápiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, 
Gyógyszertudományok doktori Iskolájának vezetője részére
az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti oktatás, illetve kiemelten a  doktori képzés területén végzett értékes 
munkája, valamint a  neurofarmakológiai kutatásokban, különösen az  új gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító 
hatóanyagok fejlesztésében elért kiemelkedő eredményei elismeréseként,

Dr. Réti tamás gépész üzemmérnök, alkalmazott matematikus, a  műszaki tudomány doktora, az  Óbudai Egyetem 
professor emeritusa, a  Bánki donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyag- és Gyártástudományi 
Intézetének egyetemi tanára részére
az anyagtudomány területén végzett több mint fél évszázados, kimagasló oktatói és vezetői tevékenysége, valamint 
az informatikai mérnökök képzését szolgáló példaértékű munkája elismeréseként,

Dr. Sipos pál Miklós kémikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kar Kémiai Intézete Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi 
tanára részére
kiemelkedően sikeres, nemzetközileg is jelentős kutatói-oktatói munkája és tudományos közéleti tevékenysége, 
valamint az utánpótlásképzés területén elért eredményei elismeréseként,

Dr. Somorjai Endre fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Atommagkutató Intézetének professor emeritusa részére
a nukleáris asztrofizika tudományterületén elért kiemelkedő eredményei, különösen a  kísérleti kutatások hazai 
meghonosítása érdekében végzett munkája, iskolateremtő tevékenysége elismeréseként,

Dr. Sulyok Endre Szent-Györgyi Albert-díjas gyermekgyógyász, nephrológus, az  orvostudomány doktora, a  Pécsi 
Tudományegyetem professor emeritusa, Egészségtudományi doktori Iskolájának titkára részére
az újszülöttek folyadék- és elektrolitterápiája terén elért, nemzetközi és hazai szinten is meghatározó kutatási 
eredményei, valamint az  egészségügyi szakdolgozói és a  doktoranduszképzésben végzett példaértékű oktatói és 
vezetői munkája elismeréseként,

Dr. Szeghő Katalin címzetes kúriai bíró, a Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott kollégiumvezetője részére
közel négy  évtizedes, példaadóan magas színvonalú bírósági pályafutása, illetve ítélkező bíróként és igazgatási 
vezetőként is lelkiismeretesen és elhivatottan végzett munkája elismeréseként,
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Dr. tóth Imre csillagász, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati 
és földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének nyugalmazott tudományos 
tanácsadója részére
a Naprendszer kis égitestjeinek megfigyelése és vizsgálata terén elért kiemelkedő eredményei, valamint 
a  téma nemzetközi szakértőjeként e  tudományterület meghonosítása érdekében végzett tudományos, illetve 
ismeretterjesztő munkája elismeréseként,

Dr. Ungváry Ferenc, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa részére
a Pannon Egyetem vegyész szakának megalapítása érdekében végzett magas színvonalú munkája, valamint 
kimagasló kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként,

Dr. Vajta lászló villamosmérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és 
Informatikai Karának volt dékánja, Irányítástechnika és Informatika Tanszékének volt egyetemi docense, 
nyugalmazott címzetes egyetemi tanára részére
a korszerű képfeldolgozási eljárások alkalmazásközpontú kutatása, illetve a  haladó szemléletű innovációk 
hazai felsőoktatásba történő bevezetése terén elért eredményei, valamint példaadó tehetséggondozói és 
intézményvezetői tevékenysége elismeréseként,

Dr. Vancsó gyula fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a  hollandiai Twente Egyetem 
Természettudományi és Technológiai Kara Makromolekuláris Anyagtudományi és Technológiai Tanszékének 
egyetemi tanára, emeritus tanszékvezető kutatóprofesszora részére
kimagasló kutatómunkája, valamint a  magyar tudomány külföldi jó hírnevének erősítése, illetve a  nemzetközi 
tapasztalatok hazai hasznosítása terén is jelentős, több évtizedes tevékenysége elismeréseként,

Dr. Verzár Zsófia orvos, egészségügyi szakjogász, a  Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának oktatási 
dékánhelyettese, Táplálkozástudományi és dietetikai Intézetének intézetigazgató egyetemi docense részére
az egészségtudomány területén elért eredményei, a tehetséggondozás iránt kivételesen elkötelezett oktatói-nevelői 
munkája, valamint jelentős szakmai közéleti és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként,

Weisz péter, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház főigazgatója részére
mély elhivatottsággal végzett kórházvezetői munkája, valamint közösségformáló tevékenysége elismeréseként,

Dr. Wikonkál Norbert Miklós bőrgyógyász, onkológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar 
Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház főigazgatója, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 
Karának egyetemi tanára részére
több évtizedes egészségügyi pályafutása során elsősorban a bőrgyógyászat területén végzett kiemelkedő szakmai 
munkája, valamint az  UV-sugárzás okozta tumorképződés molekuláris biológiai mechanizmusának kutatásában 
elért eredményei elismeréseként

 a MAGYAR ÉRdEMRENd 
tisztikeresztje 
polgári tagozat;

ádám Barnabás ezredes, a  Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár 32. Nemzeti 
Honvéd díszegységének parancsnoka, hagyományőrző huszár részére
a magyar nemzeti ünnepek méltóságához és szépségéhez hozzájáruló honvéd díszegység megalapítása és 
irányítása, illetve rendszeres képzése érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként,

gróf albert ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési főosztálya Katonadiplomáciai 
Együttműködési Osztályának vezetője részére
a honvédelmi tárca nemzetközi kapcsolatai érdekében hosszú időn keresztül magas színvonalon végzett munkája 
elismeréseként,
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Dr. töreki Sándor rendőr vezérőrnagy, az  Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi országos rendőrfőkapitány-
helyettese részére
több mint három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR ÉRdEMRENd 
tisztikeresztje 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

V. MagyaR ÉRDEMREND lOVagKERESZtjE KItüNtEtÉS aDOMáNyOZáSa

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

Dr. ábel István gazdaságmatematikus, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának volt dékánja, 
Pénzügyi Tanszékének egyetemi tanára részére
a magyar felsőoktatás és a  pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló, magas szintű felkészültséggel végzett szakmai, 
valamint eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként,

adorjáni Zsolt, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Klasszikus 
és Újlatin Nyelvek Intézete Klasszika-filológia Tanszékének adjunktusa, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézete Antik Osztályának vezetője részére
az ókori görög irodalomtörténet tárgykörében közzétett magyar és idegen nyelvű tanulmányai, valamint a Pindaros-
kutatás terén végzett, nemzetközileg is kiemelt jelentőségű kutatómunkája elismeréseként,

avar gábor villamosmérnök, informatikus, a Johannita Rend Magyar Tagozatának lovagi diakónia vezetője részére
az elesettek és a rászorulók önzetlen megsegítésében, valamint a háború elől menekülők ellátásában vállalt szerepe 
elismeréseként,

Dr. Bacskó györgy szülész-nőgyógyász, a debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusa Szülészeti és 
Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa részére
az egészségügyi ellátás területén végzett kiváló szakmai és lelkiismeretes gyógyítómunkája, valamint példaértékű 
vezetői és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. Bakk Miklós mérnök, politológus, a  Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara Nemzetközi 
Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszékének egyetemi docense részére
a politikatudományok területén végzett kiemelkedő elméleti, gyakorlati és oktatói munkája, különösen 
a  nemzetpolitikát, a  nemzetépítést, valamint a  kisebbségi jogok és a  közösségi autonómia kérdéskörét érintő 
tudományos és közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. Bárány tamás ipari termék- és formatervező mérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Gépészmérnöki Kara Polimertechnika Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére
a polimer kompozitok és az elasztomerek területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint iskolateremtő 
oktatási tevékenysége elismeréseként,

Dr. Beran Ferenc lajos esperes, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Erkölcsteológiai Tanszékének 
egyetemi docense, a Budapest-Újlaki Sarlós Boldogasszony Plébánia plébánosa, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 
Tanács tagja részére
kiemelkedő társadalmi és hitéleti tevékenysége, különösen az érdekegyeztetés területén, a Magyar Katolikus Egyház 
és az Egyházi Oldal képviselőjeként végzett munkája elismeréseként,

Dr. Bodzay tamás jános sebész, ortopéd orvos, orvos közgazdász, a dr. Manninger Jenő Baleseti Központ főigazgató-
helyettese és orvosigazgatója, az  Egészségügyi Szakmai Kollégium Traumatológia és Kézsebészet Tagozatának 
elnöke, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi docense részére
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több mint három évtizedes, kimagasló orvosi és szakmai közéleti pályája, az orvosképzés területén végzett oktatói 
munkája, valamint eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként,

Borbas Stephen andrew építészmérnök, várostervező, nyugalmazott egyetemi professzor részére
az új-mexikói magyar közösség körében végzett több  évtizedes, fáradhatatlan közösségépítő tevékenysége, 
valamint a fiatal generációk magyarságtudatának megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként,

Dr. Borbély péter fogszabályozó főorvos, a Magyar Orthodontusok Társaságának elnöke részére
a határon túli és a magyarországi fiatal orvosok oktatása és a fogszabályozási diagnosztika fejlesztése terén végzett, 
nemzetközi hírű munkája elismeréseként,

Dr. Braun Márton, a  Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatója, volt országgyűlési képviselő 
részére
a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés területén végzett sikeres tevékenysége elismeréseként,

Brieber Éva andrea táncművész, mesteroktató, a  Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete 
Klasszikus Balett Tanszékének tanszékvezetője részére
több évtizedes, példaértékű balettművészi és -mesteri pályafutása, lelkiismeretes tanszékvezetői munkája, valamint 
a  szakmai közösség összetartását, illetve a  nemzeti baletthagyományok megőrzését és fejlesztését szolgáló 
erőfeszítései elismeréseként,

csupó gábor jános többszörös Emmy-díjas animációsfilm-rendező, producer, zenész, a  Klasky–Csupo amerikai 
animációs stúdió alapítója részére
Magyarország és a  magyar kultúra nemzetközi megbecsültségét erősítő, világhírű animációsfilm-alkotói, illetve 
eredményes produceri és rendezői munkája elismeréseként,

Decsi István közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja, Pécs megyei jogú város volt alpolgármestere részére
Pécs városa és egyeteme érdekében végzett kiemelkedő és példaértékű munkája elismeréseként,

Domszky andrás István szociológus, gyógypedagógus, a  Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet volt 
főigazgató-helyettese részére
a gyermekvédelem és a  szociális módszertan kiváló szakértőjeként a  szociális igazgatás és feladatellátás terén 
végzett példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként,

Dr. Ducza lajos Mihály helytörténész, agrármérnök, az  egykori Mezőtúri Mezőgazdasági főiskola nyugalmazott 
főiskolai docense, Kisújszállás volt polgármestere részére
az Alföld szellemi és tárgyi kultúrája, illetve közösségi hagyományainak megőrzése, valamint történelmi múltja 
értékeinek feltárása érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő kutatómunkája elismeréseként,

Dr. Elek tibor József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus, a Bárka és a BárkaOnline főszerkesztője, az aradi Irodalmi 
Jelen kritikai rovatvezetője, a Gyulai Várszínház igazgatója, a Körös Irodalmi Társaság elnöke részére
az anyaországi és a határon túli magyar kulturális életet irodalmi és színházi témájú kritikái mellett sokszínű írásaival 
is gazdagító pályája elismeréseként,

Dr. Felszeghi Sára foglalkozás-egészségügyi főorvos, a  Miskolci Egyetem címzetes egyetemi tanára és 
Egészségtudományi Kara Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központjának vezető főorvosa részére
kiemelkedő szakmai életútja, oktatói, közéleti és nemzetközileg is nagyra értékelt tudományos tevékenysége, 
valamint a foglalkozás-egészségügyi ellátás megújításában vállalt szerepe elismeréseként,

Dr. Fenyvesi csaba Zsolt, a  Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntető és Polgári Eljárásjogi 
Tanszékének egyetemi tanára, ügyvéd részére
több évtizedes, kiemelkedő büntető védői tevékenysége mellett a jogtudomány és az oktatás területén is kimagasló 
munkája, valamint nemzetközi és hazai szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. Forgó gábor címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, a fővárosi főügyészség Közigazgatási Jogi Osztálya Civil 
Szervezeti Ügyek Csoportjának vezetője részére
magas szakmai színvonalon, példaadó hivatástudattal és felelősségvállalással végzett munkája elismeréseként,

Dr. Franz Metz zenetudós, orgonaművész, karmester, a müncheni St. Pius római katolikus templom kántora részére
a magyarországi németek egyházzenéjének kutatása terén elért kimagasló eredményei elismeréseként,
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Fukuda tomikazu, Tocsigi prefektúra kormányzója részére
a magyar–japán, különösen a  Magyarország és Tocsigi tartomány közötti kapcsolatok fejlesztésében, valamint 
a  tokiói olimpián részt vevő magyar sportolók felkészülési lehetőségének megteremtésében betöltött szerepe 
elismeréseként,

Dr. Futó Barnabás István egyéni ügyvéd részére
több  évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége, az  ügyvédi kar és az  ügyfelek elismerését egyaránt 
kiérdemlő bűnügyi védői munkája elismeréseként,

gábor Miklós, a  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottságának irodavezetője, a  Katolikus Ifjúsági 
Mozgalom tiszteletbeli elnöke részére
a katolikus ifjúság nevelése és a  felnőttképzés elősegítése érdekében folytatott tevékenysége, valamint a hazai és 
a  határon túli magyar katolikus ifjúság magyarországi és nemzetközi programjainak megszervezésében vállalt 
szerepe elismeréseként,

Dr. galambos péter gépészmérnök, az  Óbudai Egyetem Kiberorvosi Kompetencia Központjának vezetője, valamint 
Egyetemi Kutató és Innovációs Központjának főigazgató-helyettese, Bejczy Antal iRobottechnikai Központjának 
igazgatója, egyetemi docense részére
a robotika és a  mesterséges intelligencia területén folytatott, számos hazai és külföldi pályázat megvalósítását is 
magába foglaló, eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként,

Dr. garai-Fodor Mónika gazdasági agrármérnök, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának dékánja részére
a gazdaságtudomány, illetve a  marketingkommunikáció kutatásfejlesztése terén végzett kimagasló munkája, 
valamint a tehetséggondozás iránt elhivatott oktatói tevékenysége elismeréseként,

gózon ákos újságíró, az Élet és Tudomány hetilap és a Természet Világa folyóirat főszerkesztője részére
a tudományos ismeretterjesztés területén évtizedek óta végzett, kiemelkedő munkája elismeréseként,

Dr. granasztói péter történész, etnográfus, a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese részére
a Néprajzi Múzeum hatalmas archívumi gyűjteményének költöztetése, illetve állandó kiállításának előkészítése 
során folytatott kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként,

grunda jános görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye oktatásügyi tanácsadója részére
a görögkatolikus oktatási és nevelési intézményrendszer kialakítása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként,

Dr. Halmos péter István fül-orr-gégész, audiológus főorvos, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház nyugalmazott 
főorvosa részére
Salgótarján és Eger lakóinak egészségügyi ellátása terén végzett több  évtizedes, színvonalas gyógyítómunkája 
elismeréseként,

Harangozó Imre tanár, néprajzkutató, az újkígyósi Ipolyi Arnold Népfőiskola alapító elnöke részére
a Kárpát-medencei kultúra megőrzését és átadását szolgáló szerteágazó tevékenysége elismeréseként,

Dr. Havasi István bányamérnök, a  Miskolci Egyetem Műszaki földtudományi Kara Geofizikai és Térinformatikai 
Intézetének igazgatója, valamint Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
docense részére
a geodézia, a  bányaméréstan és a  térinformatika területén végzett több mint három  évtizedes oktatói munkája, 
különösen az  oktatási programok kidolgozásában, a  hallgatók tehetséggondozásában, illetve a  selmeci 
diákhagyományok ápolásában kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

Dr. Hock Márta gyógytornász, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar fizioterápiás és Sporttudományi 
Intézete Klinikai Szakgyógytorna és Mozgásrehabilitációs Tanszékének egyetemi docense részére
értékes oktatói-nevelői, illetve tudományos és tantárgyfejlesztői munkája, valamint a tehetséggondozás érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként,

Horányi Sándor jazzgitárművész, a Liszt ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének adjunktusa részére
több évtizedes előadóművészi pályafutása, valamint eredményes oktatói munkája elismeréseként,
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Horváth lajos, a Könnyűipari Vállalkozások Szövetségének elnöke részére
a szövetkezetek, illetve a  kis- és középvállalkozások működésével kapcsolatos érdekvédelem területén folytatott 
több évtizedes tevékenysége, valamint a közép- és felsőfokú faipari oktatásban végzett munkája elismeréseként,

Dr. jankáné dr. puskás Bernadett művészettörténész, a  Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének egyetemi 
tanára részére
a posztbizánci és a  görögkatolikus művészet kutatása terén elért, nemzetközileg elismert eredményei, valamint 
a  határokon átívelő kulturális és felsőoktatási szakmai kapcsolatok kiépítése terén is eredményes oktató- és 
szervezőmunkája elismeréseként,

jordáky Béla közgazdász, a  Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség Egyháztanácsának göteborgi 
felügyelője, a göteborgi Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Kör alapítója részére
a svédországi magyarság identitásának, illetve anyanyelvének és kultúrájának ápolása és megőrzése iránt elhivatott, 
több évtizedes közösségépítő tevékenysége elismeréseként,

Dr. Karasszon Dezső orgonaművész, a  debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának nyugalmazott egyetemi tanára, 
Orgona és Egyházzenei Tanszakának megalapítója, a debreceni Schola Calviniana alapító karnagya részére
orgonaművészként és egyházzene-történészként, illetve oktatóként végzett iskolateremtő munkája, példaértékű 
életútja elismeréseként,

Dr. Kitzinger arianna Ilona, a  Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara Társadalom-, Szociális és 
Kommunikációtudományok Intézetének egyetemi docense és Humántudományi Kutatóközpontjának igazgatója 
részére
a nyelv, az irodalom és a kultúra integrált oktatása, illetve kutatása iránt elkötelezett, kiemelkedő színvonalú szakmai 
munkája elismeréseként,

Dr. Korompay Klára nyelvész, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Nyelvtudományi és finnugor Intézete Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, dialektológiai Tanszékének 
nyugalmazott egyetemi docense részére
a nyelvészeti és művelődéstörténeti tudományos kutatásban, illetve oktatásban elért eredményei, valamint 
a  magyar nyelv, kultúra és művelődéstörténet széles körű hazai és nemzetközi megismertetését szolgáló 
tevékenysége elismeréseként,

Koszmovszky Edina nyugalmazott lelkigondozó, az egykori france–Hongrie Egyesület tagja részére
az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított bátor helytállása és a  forradalom emlékének ápolása, 
valamint a franciaországban élő magyar közösség megmaradása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Kovács Henrik táncpedagógus, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Néptánc Tanszékének 
egyetemi docense részére
a néptánc kutatása és oktatása iránt egyaránt elhivatott, eredményes szakmai munkája elismeréseként,

Kovács Kiss gyöngy phD történész, a kolozsvári Korunk folyóirat főszerkesztője részére
az erdélyi magyar tudományos életben végzett történészi, szerkesztői és kultúraszervezői tevékenysége 
elismeréseként,

Kovács-gombos gábor Dla festőművész, a  Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara Művészeti és 
Sporttudományi Intézetének egyetemi docense részére
több  évtizedes, magas színvonalú pedagógiai tevékenysége és kiemelkedő művészi munkája, illetve jelentős 
művészetelméleti tevékenysége elismeréseként,

Kurita Hironori, Magyarország oszakai tiszteletbeli főkonzulja részére
a magyar–japán kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország Kanszai régióban és Oszaka területén 
történő megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként,

Dr. Kuruczné teszter Nelli mesteroktató, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Zongorakísérő 
Csoportjának tanszékvezetője részére
a balettművészetet több  évtizede a  legmagasabb színvonalon szolgáló munkája, valamint eredményes vezetői 
tevékenysége elismeréseként,
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lénárt györgy lászlóné, a  miskolci Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola igazgatója 
részére
a diákok oktatása és nevelése iránt elkötelezett pedagógusi pályafutása, illetve példamutató intézményvezetői 
tevékenysége elismeréseként,

Dr. lengyel Beatrix történész-muzeológus, a  Magyar Nemzeti Múzeum Történeti fényképtárának tárigazgatója 
részére
négy  évtizedes pályája, számos kiállítás megrendezését magába foglaló, magas színvonalú szakmai és vezetői 
munkája elismeréseként,

lipics Zsolt Jászai Mari-díjas színművész, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója részére
sokoldalú színművészi pályája, valamint Pécs város kulturális életében betöltött szerepe elismeréseként,

Dr. lukács Eszter közgazdász, a  Széchenyi István Egyetem nemzetközi rektorhelyettese, valamint a  Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszékének egyetemi docense és Nemzetközi 
Programok Központjának nemzetközi rektorhelyettese részére
több mint két  évtizedes, eredményes vezetői tevékenysége, kiemelkedő oktatói és szakmai munkája, különösen 
a campus iránti nemzetközi érdeklődés növelése terén elért eredményei elismeréseként,

Dr. lukács jános Elemér gépészmérnök, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagszerkezettani 
és Anyagtechnológiai Intézete Szerkezetintegritási Intézeti Tanszékének egyetemi tanára, valamint felsőoktatási és 
Ipari Együttműködési Központjának korábbi igazgatója részére
a hegesztett szerkezetek integritása és élettartam-gazdálkodása területén folytatott több mint négy  évtizedes, 
kiemelkedő kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként,

Dr. Maciej andrzej Szymanowski, a varsói Wacław felczak Lengyel–Magyar Együttműködési Intézet igazgatója részére
a magyar–lengyel kulturális és társadalmi kapcsolatok fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Makovijcsuk ljubomir Bohdanovics, Magyarország ukrajnai Csernyivci megyei kijelölt tiszteletbeli konzulja, 
az Avicenna Tudományos és Orvosi Központ vezérigazgatója részére
a magyar–ukrán kulturális, tudományos, oktatási és gazdasági kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett 
példaértékű tevékenysége, valamint a  Csernyivci megyében élő magyar közösséggel folytatott együttműködése 
elismeréseként,

Dr. Martos jános radiológus, neuroradiológus, a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar Gyakorlati Módszertani és 
diagnosztikai Intézete Klinikai Radiológiai Intézeti Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára részére
az egészségtudományi képzés területén folytatott oktatói tevékenysége, a  hallgatói tehetséggondozás, valamint 
az  országosan és szakmailag is elismert miskolci képalkotó diagnosztikai szak fejlesztése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként,

Mehmet Mestçi, az isztambuli Nemzetközi Opus Amadeus Kamarazene fesztivál főigazgatója részére
a magyar komolyzene törökországi népszerűsítését, valamint a  magyar–török kulturális kapcsolatok fejlesztését 
szolgáló kezdeményezései elismeréseként,

Dr. Mesterházy Károly régész, a  Magyar Nemzeti Múzeum Adattárának nyugalmazott osztályvezető-helyettese 
részére
a magyar honfoglalás és a  kora Árpád-kor kutatása terén új eredményeket felmutató, magas szintű szakmai 
tevékenysége elismeréseként,

Dr. Mészáros aranka szociálpszichológus, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Agrár- és Élelmiszergazdasági 
Intézete Agrármenedzsment és Vezetéstudományi Tanszékének egyetemi docense részére
a pszichológia tudományos elméleteinek a  szervezeti gyakorlatban történő hasznosítását elősegítő, példaértékű 
kutatói-oktatói munkája elismeréseként,

Dr. Mindszenty Zsuzsánna Liszt ferenc-díjas karnagy, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kara Művészetközvetítő és Zenei Intézetének nyugalmazott főiskolai docense, a  Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetségének társelnöke részére
több  évtizedes, kiemelkedő művészi munkája, valamint a  zenei nevelésben és a  magyar kóruszene nemzetközi 
népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,
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Miócs józsef, a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium igazgatója, rektora részére
a délvidéki magyarság megmaradását öt évtizede szolgáló oktatói, nevelői és lelkipásztori szolgálata elismeréseként,
Mitani Micuru, az Isikava – Magyar Baráti Társaság alapító elnöke részére
a magyar–japán kulturális és üzleti kapcsolatok fejlesztését több mint két évtizede szolgáló tevékenysége, valamint 
Magyarország és Isikava tartomány kapcsolatainak kiépítésében betöltött szerepe elismeréseként,

Dr. Molnár Imre belgyógyász, klinikai gerontológus, klinikai immunológus és allergológus, családorvos, foglalkozás-
orvostan és jogi szakokleveles orvos, a miskolci Santa Lucia Egészségcentrum és Lézerklinika főorvosa részére
a magyar egészségügy területén végzett több  évtizedes, szakmai sikerekben bővelkedő, lelkiismeretes és 
példamutató orvosi tevékenysége elismeréseként,

N. pál józsef József Attila-díjas irodalomtörténész, sportesszéíró, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi adjunktusa részére
a 20. századi magyar irodalom- és eszmetörténet összefüggéseivel, illetve Ady Endre pályájával és költészetével 
kapcsolatos kutatásai, valamint sporttörténeti tárgyú publikációi elismeréseként,

Dr. Nagy gábor, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ nyugalmazott főigazgatója, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Közlekedésmérnöki Karának címzetes egyetemi docense részére
több mint három évtizeden át végzett kimagasló szakmai tevékenysége, illetve vezetői munkája elismeréseként,

Dr. Nagy józsef vegyészmérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki Karának volt dékánja, valamint Szerves Kémia és Technológia Tanszékének egyetemi docense részére
négy  évtizedes, kiemelkedően eredményes kutatói-oktatói pályája, valamint jelentős oktatás- és kutatásszervezői, 
illetve szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. Németh gábor lászló szülész-nőgyógyász, a  Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi 
Karának általános, szak- és továbbképzési dékánhelyettese, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának intézetvezető 
egyetemi tanára részére
a család- és nővédelem területén, különösen a  demográfiai helyzet javítása érdekében elhivatottan végzett 
munkája, valamint sokrétű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. Németh Norbert, a római Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora, olaszországi magyar főlelkész részére
a magyar–szentszéki kapcsolatok előmozdítását, illetve a  kispapok és lelkipásztorok teológiai képzését segítő 
tevékenysége, valamint az  Olaszországban élő és az  oda zarándokló magyarok lelkipásztori ellátása érdekében 
végzett szolgálata elismeréseként,

Dr. ötvös István, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete 
Jelenkortörténeti Tanszékének egyetemi docense, a  Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja és Katonai 
Munkacsoportjának vezetője részére
a közelmúlt történelmi fordulópontjainak kutatása, valamint a  feltárt tényanyag széles körű megismertetése 
érdekében végzett sokoldalú, példamutató munkája elismeréseként,

öveges lászló építészmérnök, Kecskemét megyei jogú város főépítésze részére
Kecskemét fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú és értékteremtő főépítészi munkája elismeréseként,

Dr. pap Ildikó Etelka antropológus, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai 
Intézete Embertani Tanszékének tudományos főmunkatársa, a  Magyar Természettudományi Múzeum Embertani 
Tárának nyugalmazott címzetes tárigazgatója részére
a hazai biológiai antropológia kutatása és oktatása terén több mint négy  évtizede folytatott, különösen 
a  nemzetközi színvonalú múmiakutatás hazai megalapozásában végzett kiemelkedő munkája, valamint 
eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként,

Dr. papp csaba Sándor, a  debreceni Egyetem Klinikai Központja debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési 
Intézetének igazgatója és a Népegészségügyi Kar Egészségfejlesztési Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, 
debrecen megyei jogú város önkormányzati képviselője részére
több évtizedes, kiemelkedő orvosi, illetve oktatói-nevelői tevékenysége, valamint példamutató közösségi munkája 
elismeréseként,
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Dr. papp gábor csaba vegyész, a debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete fizikai 
Kémiai Tanszékének egyetemi docense részére
a fizikai kémia területén végzett magas szintű oktatói munkája, valamint nemzetközileg is elismert kutatási 
eredményei elismeréseként,

Dr. papp judit, a  Baranya Megyei Kormányhivatal foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi főosztálya 
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályának nyugalmazott osztályvezetője részére
a közigazgatásban négy évtizeden át magas szintű szakmai tudással, példaadóan végzett munkája elismeréseként,

pataki andrás Jászai Mari-díjas rendező, dramaturg, a Soproni Petőfi Színház igazgatója, a Színház- és filmművészeti 
Egyetem Sinkovits Imre Színházművészeti Intézetének oktatója részére
hazánk kulturális életét művészként, intézményalapítóként és -vezetőként, valamint oktatóként is gazdagító, 
szerteágazó tevékenysége elismeréseként,

pedro Veiga França Ferreira, Magyarország Madeirai Autonóm Régiójának tiszteletbeli konzulja részére
Magyarország és a  Madeirai Autonóm Régió közötti kapcsolatok elmélyítésében, valamint hazánk madeirai jó 
hírnevének erősítésében betöltött jelentős szerepe elismeréseként,

Dr. Rádi Orsolya Márta, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Neveléstudományi 
Tanszékének egyetemi adjunktusa részére
elkötelezett oktatói munkája, valamint a pedagógusi pálya népszerűsítése és a hallgatók tanítási kompetenciáinak 
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Radványi lászló, az Ontariói Rákkutató Intézet elnöke, kutatási igazgatója részére
a rákkutatásban végzett munkája, valamint a  magyar–kanadai tudományos és üzleti kapcsolatok fejlesztése iránt 
elkötelezett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Schnur jános, a  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás 
Osztályának osztályvezető főorvosa részére
a súlyos, életveszélyes állapotú, intenzív gyógykezelést igénylő gyermekek gyógyítását szolgáló, kiemelkedő 
orvosszakmai, gyógyítói, valamint oktatói és kutatói munkája elismeréseként,

Schuster lóránt zenekarvezető, a P.Mobil együttes vezetője részére
a hazai könnyűzenei életet és különösen a  magyar rockzenét több mint fél  évszázada gazdagító előadóművészi 
pályája, valamint kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként,

Serényi géza, az Amerikai Magyar Kulturális Egyesület társalapítója és elnöke részére
a magyar kulturális örökség és értékek egyesült államokbeli népszerűsítése, valamint a  Washington d.  C.-ben és 
környékén élő magyarság támogatása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként,

Siklósi Beatrix újságíró, szerkesztő, műsorvezető, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója részére
az értékközvetítés küldetése iránt elkötelezett, több  évtizedes szakmai munkája, különösen a  Jónak lenni jó! 
karitatív mozgalom élén végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként,

Dr. Siménfalvi Zoltán Károly gépészmérnök, a  Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának dékánja, 
Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézetének egyetemi docense részére
több évtizedes oktatói és vezetői munkája, kiemelkedően eredményes szakmai tevékenysége, valamint a gyakorlati 
mérnökképzés bevezetésében és fejlesztésében elért eredményei elismeréseként,

Sinagava Maszato, Kórijama város polgármestere részére
a magyar–japán, különösen a  Magyarország és Kórijama város közötti kapcsolatok fejlesztésében, valamint 
a  tokiói olimpián részt vevő magyar sportolók felkészülési lehetőségének megteremtésében betöltött szerepe 
elismeréseként,

Sülyi péter dalszövegíró, dramaturg, közösségfejlesztő részére
a magyar rockzenét számos emlékezetes slágerrel, mindenekelőtt az Omega együttes előadásában legendássá vált 
dalokkal gazdagító dalszövegírói munkája elismeréseként,
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Szabó jános, a  Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány szakmai tanácsadója, nyugalmazott táncház- és 
művészeti vezetője részére
kiemelkedően magas színvonalon és lelkiismeretesen végzett értékteremtő szakmai munkája elismeréseként,

Dr. Szabó lászló orvos, a  Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet oktatási igazgatója, valamint Gyermek 
Bel- és Tüdőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa, a  Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kara 
Családgondozási Módszertani Tanszékének főiskolai tanára részére
a magyar gyermekgyógyászat szakmai színvonalának fejlesztése érdekében végzett iskolateremtő munkája, 
valamint a fiatal orvosok képzése és a gyermekek gyógyítása terén egyaránt példaadó tevékenysége elismeréseként,

Szakulisz Nikolaosz, Puskás ferenc egykori tolmácsa részére
Puskás ferenc görögországi kultuszának méltó ápolásában, valamint a  magyar–görög sportkapcsolatok 
fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként,

Dr. Szalka Éva agrármérnök, a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának dékánja, 
valamint Agrárökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszékének egyetemi docense részére
kiemelkedő oktatói és szakmai közéleti tevékenysége, valamint kimagaslóan eredményes vezetői munkája 
elismeréseként,

Szamosi Szabolcs Liszt ferenc-díjas orgonaművész, a filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója és a Szegedi 
dóm zeneigazgatója, a  pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyház volt orgonistája, karnagya és zenei vezetője 
részére
az egyházzenei életben betöltött szerepe, valamint hazánk egyik legjelentősebb hangversenyeket és kulturális 
fesztiválokat szervező intézményének élén végzett tevékenysége elismeréseként,

Szautner péter, a frieslandCampina Hungária Zrt. vezérigazgatója részére
a magyar gazdaság teljesítményének növeléséhez hozzájáruló, eredményes vállalatvezetői munkája elismeréseként,

Szedlacsek Emília, a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai igazgatója, a Kulturális Központok Országos Szövetsége és 
a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület alapító tagja részére
a Kárpát-medencei magyar közösségi művelődés megújítása és támogatási rendszerének megerősítése érdekében 
végzett eredményes szakmai munkája, valamint kiemelkedő közösségépítő tevékenysége elismeréseként,

Dr. Székely andrás Bertalan művelődésszociológus, kisebbségkutató, nyugalmazott minisztériumi főtanácsadó 
részére
a Kárpát-medence népeinek és nemzetiségeinek együttélését segítő kultúr- és kapcsolattörténeti kutatásai, illetve 
ismeretterjesztő és oktatói tevékenysége elismeréseként,

Szinyei andrás, Hatvan város alpolgármestere, volt országgyűlési képviselő részére
Hatvan város értékeinek feltárását és megőrzését segítő tevékenysége, valamint a  helyi közéletben 
több évtizeden át végzett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Szögi lászló történész, levéltáros, könyvtáros, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár 
és Levéltárának nyugalmazott főigazgatója, címzetes egyetemi tanár, az  MTA  –  ELTE Egyetemtörténeti 
Kutatócsoportjának részlegvezetője részére
a felsőoktatási levéltári hálózat megteremtése, illetve a  határon túli magyar levéltárak fejlesztése terén szerzett 
érdemei, valamint oktatói tevékenysége elismeréseként,

Szurmayné Hortobágyi gyöngyvér Harangozó Gyula-díjas táncművész, néptáncpedagógus, a Magyar Táncművészeti 
Egyetem Táncművészképző Intézete Néptánc Tanszékének tanszékvezetője, főiskolai tanár részére
a néptánchagyományok ápolása és továbbadása érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő oktatói és vezetői 
munkája elismeréseként,

Dr. takács gyula teológus, pápai káplán, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának magántanára, 
a csörötneki Örök Ige Plébánia plébánosa, a Szent István Tudományos Akadémia tagja részére
katolikus papok, teológusok és világi Krisztus-hívők nemzedékeinek a  Szentírás tanulmányozásában való 
elmélyedését szolgáló, több mint öt  évtizedes szentírástudományi, oktatói és lelkipásztori tevékenysége 
elismeréseként,
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Dr. tevesz gábor villamosmérnök, folyamatirányítási szakmérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékáni megbízottja, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai 
Tanszékének nyugalmazott címzetes egyetemi tanára részére
több  évtizedes, kiemelkedő oktatói munkája, valamint az  oktatás koordinálása és a  RobonAUT hallgatói verseny 
irányítása kapcsán végzett tevékenysége elismeréseként,

toshio Ohi chozaemon XI. keramikus mester, kerámiatervező művész részére
a magyar–japán kulturális, elsősorban kerámiaművészeti kapcsolatok előmozdításában, valamint Magyarország és 
Isikava tartomány kapcsolatainak fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként,

Dr. tóth j. Zoltán jogász, alkotmánybírósági főtanácsadó, a  Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi Kara Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszékének egyetemi tanára részére
a jog- és állambölcselet, illetve a  jogszociológia területén végzett értékes oktatói munkája, valamint tudományos 
publikációs tevékenysége elismeréseként,

Dr. turchányi Béla lászló Batthyány-Strattmann László-díjas sebész, a debreceni Egyetem Általános Orvostudományi 
Kara Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszékének egyetemi docense, volt tanszékvezetője, az egri Markhot ferenc 
Oktatókórház és Rendelőintézet Invazív Mátrix Osztályának traumatológia-ortopédia vezető főorvosa részére
színvonalas és lelkiismeretes gyógyító tevékenysége, magas szintű kutatói-oktatói munkája, valamint példaértékű 
vezetői és közéleti tevékenysége elismeréseként,

tuzson-Berczeli péter festőművész, grafikus részére
több  évtizedes művészeti közéleti és szervezőmunkája, a  kortárs képzőművészet hazai és külhoni alkotóinak 
bemutatkozására számos itthoni és nemzetközi kiállításon lehetőséget biztosító tevékenysége, valamint 
példaértékű társadalmi szerepvállalása elismeréseként,

Dr. Ugrósdy györgy, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Matematika és Természettudományi Alapok Intézete 
Matematika és Modellezés Tanszékének egyetemi docense részére
közel négy  évtizedes egyetemi pályafutása során végzett kiemelkedő oktatói, valamint oktatásszervezői munkája 
elismeréseként,

Vajda tamás mesteredző, a  Nyíregyházi Egyetem Testnevelés és Sporttudományi Intézetének egyetemi docense 
részére
az úszósport területén edzőként elért, nemzetközi szinten is kimagasló eredményei, valamint a tehetséggondozásra 
kiemelt figyelmet fordító oktatói-nevelői munkája elismeréseként,

Vas péter, a Csók István Galéria tulajdonos-vezetője részére
a kulturális örökség megőrzése és a kortárs művészeti értékek bemutatása iránt egyaránt elhivatott, értékteremtő 
szakmai tevékenysége elismeréseként,

Végerbauer Richárd, a Szentszék Magyarországi Nagykövetségének titkára részére
Magyarország és a Szentszék kapcsolatainak előmozdításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként,

Vera aran nyugalmazott építészmérnök részére
a magyar–izraeli kapcsolatok előmozdításában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként,

Virág István, a Magyar Államvasutak Zrt. pályaműködtetési vezérigazgató-helyettese részére
a vasúti közlekedés versenyképességének és színvonalának javítása érdekében végzett több mint négy  évtizedes, 
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként,

Dr. Viski józsef, az  Agrárminisztérium volt helyettes államtitkára, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és 
Államtudományi Karának oktatója részére
a magyar agrár- és élelmiszergazdaság fejlesztése terén, illetve a  szakmai operatív programok végrehajtása 
érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,
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Zsoldos Endre csillagász, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és földtudományi Kutatóközpontja Konkoly 
Thege Miklós Csillagászati Intézetének tudományos főmunkatársa részére
a nemzetközi csillagászati szakirodalomban máig jegyzett kutatói munkája, valamint a  magyar csillagászat 
történetének kutatásában elért kiemelkedő eredményei elismeréseként

 a MAGYAR ÉRdEMRENd 
lovagkeresztje 
polgári tagozat;

Botta andrás rendőr ezredes, a Készenléti Rendőrség, Különleges Szolgálatok Igazgatósága, Légirendészeti Szolgálat 
szolgálatvezetője részére
több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

csontos ambrus tűzoltó dandártábornok, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója részére
több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Deli Mária ezredes, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának ápolási igazgatója részére
az egészségmegőrzés, illetve a  betegellátás terén egyaránt magas színvonalú munkája, valamint a  Magyar 
Honvédség egészségügyi szakdolgozóinak szakmai fejlődését elősegítő tevékenysége elismeréseként,

Dienes ádám alezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnök-helyettese részére
több mint két  évtizedes hivatásos katonai szolgálata során kiváló szakmai felkészültséggel végzett, példaadó 
szakmai munkája elismeréseként,

Dr. Dorkó Zsolt rendőr ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettese részére
több mint negyedszázados, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Dr. Ekkert józsef rendőr ezredes, a  Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese 
részére
több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Farkas tamás alezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár hadműveleti főnöke részére
két évtizedes hivatásos katonai szolgálata során példamutató helytállással végzett szakmai munkája elismeréseként,

Dr. Haig Zsolt ezredes, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara Elektronikai 
Hadviselés Tanszékének egyetemi tanára részére
a magyar tisztképzés fellendítése érdekében végzett kiváló tevékenysége elismeréseként,

Dr. Hegedüs Zoltán andrás alezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Jogi főosztálya Nemzetközi Jogi Osztályának 
vezetője részére
felelősségteljes és kivételesen eredményes vezetői munkája, valamint nemzetközi jogi és közigazgatási 
szakterületen elért eredményei elismeréseként,

Dr. Keszthelyi gyula nyugállományú dandártábornok, a  Honvédelmi Minisztérium fegyverzeti és Hadbiztosi 
Hivatalának volt főigazgatója, a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubjának elnöke részére
több  évtizedes szakmai tevékenysége, valamint a  magyar honvédelem érdekében végzett kiemelkedő színvonalú 
társadalmi munkája elismeréseként,

Kis lajos alezredes, a  Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár MH Híradó és 
Informatikai Rendszerfőközpontjának törzsfőnöke részére
a magyar honvédelem érdekében, különösen a híradó és informatikai terület fejlesztése terén végzett kiváló vezetői 
munkája elismeréseként,

Nagy Zsolt rendőr ezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott rendőrfőkapitánya részére
több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Oszlánszki Béla ezredes, a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központjának központparancsnoka részére
a Magyar Honvédség központi lő- és gyakorlótereinek fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája 
elismeréseként,
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Dr. pilisi gábor rendőr ezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese részére
közel négy évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR ÉRdEMRENd 
lovagkeresztje 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

VI. MagyaR aRaNy ÉRDEMKERESZt KItüNtEtÉS aDOMáNyOZáSa

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

almásiné Kanyó Klára, a Néprajzi Múzeum gazdasági igazgatója részére
a Néprajzi Múzeum kultúrstratégiai elképzeléseinek, illetve új kiállításainak megvalósításában vállalt szerepe, 
valamint az intézmény költöztetése során végzett felelősségteljes, magas színvonalú munkája elismeréseként,

alto Merkt gyógypedagógus, a Müncheni Állami Betegek Iskolájának nyugalmazott igazgatója részére
a magyar–bajor egyházi és civil kapcsolatok előmozdítását szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Dr. arnóth Zoltán klarinétművész, a  Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézete fafúvós 
hangszerek Tanszékének adjunktusa, a pécsi Pannon filharmonikusok klarinét szólamvezetője részére
a klasszikus zene és a  klarinét népszerűsítését szolgáló három  évtizedes, kiemelkedő művészi és oktatói munkája 
elismeréseként,

árva-Nagy Sándorné, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum felnőttoktatási vezetője részére
a hazai szakképzés területén folytatott kiemelkedő oktatói-nevelői, illetve vezetői munkája elismeréseként,

Berky anna, a  Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyugalmazott munkatársa, a  korábbi Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium és a Határon Túli Magyarok Hivatala volt köztisztviselője, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának volt 
tagja részére
a külhoni magyar közösségek oktatási és kulturális tevékenységének, illetve szakmai programjainak fejlesztése 
iránt elkötelezett közszolgálati pályája, valamint a  Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem megalapítása és 
működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Bók Mihály, a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségének főtanácsadója részére
vám- és adóügyi területen végzett több mint öt évtizedes, példaértékű szakmai és érdekképviseleti tevékenysége 
elismeréseként,

Boross Sándor Ferenc, a Bihari János Kulturális Egyesület elnöke részére
a magyar néptánchagyományok megőrzése és népszerűsítése érdekében több évtizede odaadóan végzett művészi 
és vezetői munkája elismeréseként,

Bóta gábor újságíró, színházkritikus, műsorszerkesztő részére
példaértékű kultúranépszerűsítő tevékenysége, színvonalas műkritikái, valamint a  cirkuszművészet széles körű 
bemutatását szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Breuer péter újságíró, a  Breuer Press Production Tanácsadó, Kulturális és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, a  Heti  TV 
alapítója, szerkesztő-műsorvezetője részére
több mint négy  évtizedes, hírügynöksége élén, illetve a  közéleti kérdéseket formabontó látásmóddal bemutató 
televíziós csatorna vezetőjeként végzett értékőrző munkája elismeréseként,
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Dr. Brezanóczy Ferenc gyógyszerész, a váci Vácz Remete Gyógyszertár tulajdonos-vezetője, a Magyar Gyógyszerészi 
Kamara Pest Megyei Szervezetének volt elnöke részére
a gyógyszerészek érdekképviselete területén elért eredményei, valamint több  évtizedes szakmai tevékenysége 
elismeréseként,

Buzás Miklós, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítésze, épület- és területfenntartási igazgatója részére
a népi építészet értékeinek megmentését szolgáló tevékenysége, különösen a  Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
tájegységeinek kialakítása, illetve az  Erdély épületegyüttes létrehozása során végzett építészeti munkája 
elismeréseként,

Bűdi Károly mérnök-közgazdász, Alsódobsza község polgármestere, a dél-Zemplén Vidékfejlesztési Szövetség elnöke 
részére
Alsódobsza irányítása és a  dél-zempléni térség fejlesztése, valamint az  agrárium és a  gépipar területén is 
eredményes, példamutató munkája elismeréseként,

csáky Mária Magdaléna táncpedagógus, az  oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Iskola táncművészeti 
vezetője részére
a táncot hivatásként és közösségépítő tevékenységként egyforma elhivatottsággal közvetítő pedagógusi pályája 
elismeréseként,

cserhalmi Ottó építészmérnök, a 30. számú Kőrösi Csoma Sándor cserkészcsapat volt vezetője részére
a New South Walesben élő magyar fiatalok identitásának megőrzése iránt elhivatott, több mint fél  évszázados 
cserkészvezetői munkája elismeréseként,

Deák tamás, Vörs község polgármestere részére
a Vörsön élők érdekében végzett településfejlesztő és közösségépítő munkája elismeréseként,

Dudás Nándor pál, Ipolytölgyes község volt polgármestere részére
Ipolytölgyes és térsége fejlesztését elősegítő, eredményes településvezetői munkája elismeréseként,

Eck józsef gépészmérnök, a Paks II. Atomerőmű Zrt. programigazgatója részére
a Paksi Atomerőmű működtetése érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői munkája 
elismeréseként,

Dr. Fekete gáborné nyugalmazott magyar–történelem szakos tanár részére
példaértékű pedagógusi pályája, valamint Balatonföldvár helytörténetét feltáró, illetve társadalmi életét gazdagító 
tevékenysége elismeréseként,

Fekete Márta, a Csemadok Szenci Alapszervezete Területi Választmányának titkára részére
a felvidéki magyarság identitásának és kultúrájának megőrzéséhez hozzájáruló több  évtizedes munkája 
elismeréseként,

Forján Zsolt, Csenger város polgármestere részére
Csenger fejlesztését, valamint a  helyi kulturális élet fellendítését szolgáló, példaértékű településvezetői munkája 
elismeréseként,

Füzesi Brigitta, a  Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének és a  Cukorbetegek Budapesti Egyesületének 
elnöke részére
a diabétesszel élők érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként,

gaálné Kalydy Dóra könyvtáros, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának általános 
főigazgató-helyettese részére
kiemelkedő szakmai és vezetői munkája, különösen az  Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 
működtetésében, valamint a Citizen Science mozgalomban betöltött szerepe elismeréseként,

gajdó tamásné dr. gődény andrea, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Magyar Nyelvi és 
Irodalmi Tanszékének adjunktusa részére
az anyanyelvi tantárgy-pedagógia, különösen az olvasásfejlesztés területén folytatott, eredményes szakmai munkája 
elismeréseként,
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gidófalvy attila zenész, zeneszerző, a Beatrice alapító tagja, a Karthago zenekar billentyűse és a Lord együttes volt 
tagja részére
a magyar rockzenei életet több kultikus zenekar oszlopos tagjaként gazdagító több  évtizedes, kiemelkedő 
előadóművészi pályafutása elismeréseként,

gráczolné Ugron ágnes Edit, a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft. gazdasági vezetője részére
a Nemzeti Táncszínházért végzett lelkiismeretes és kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként,

Dr. Hanák lászló vegyészmérnök, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kar Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki 
Kutató-fejlesztő Központja MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékének egyetemi docense részére
a mérnökképzésben és a tudományos utánpótlás-nevelésben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

Dr. Hász-Fehér Katalin irodalomtudós, a  Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete Magyar Irodalmi Tanszékének egyetemi docense részére
a 18–19. századi magyar és európai irodalom, valamint az  irodalomtörténet-írás módszertana, a  Kárpát-medencei 
művelődéstörténet, a  textológia, továbbá a  digitális és kritikai kiadások elmélete és gyakorlata terén végzett 
kiemelkedő kutatói-oktatói munkája elismeréseként,

Henk jan Van Schothorst, a Christian Council International ügyvezető igazgatója részére
Magyarország melletti kiállása, valamint a  magyar családpolitika hollandiai népszerűsítése, illetve Európa 
zsidó-keresztény örökségének megőrzése érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként,

Hernádi Sándor tamás, a  Kühne Koncert fúvószenekar tiszteletbeli örökös karmestere, a  Moson Big Band zenekar 
alapítója, a mosonmagyaróvári Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola volt igazgatója részére
Mosonmagyaróvár és környéke zenei életének fellendítését elősegítő, több  évtizedes tevékenysége, különösen 
a Kühne fúvószenekar élén végzett odaadó munkája elismeréseként,

Dr. Ivánka attila sebész, gasztroenterológus, a Szent Margit Kórház Sebészeti Osztályának főorvosa részére
közel három évtizedes, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként,

jánó Mihály muzeológus, művészettörténész, kritikus, szakíró, a  sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum 
képtárának volt vezetője, Kovászna megye volt művelődési főtanácsosa részére
az erdélyi magyar kulturális örökség feltárását és széles körű megismertetését szolgáló munkája elismeréseként,

józsa judit kerámiaszobrász, művészettörténész, a Józsa Judit Művészeti Alapítvány elnöke részére
a magyar nép ősi világképének és jelképrendszerének széles körű megismertetését, valamint a  keresztény 
hagyományok megőrzését szolgáló kiemelkedő művészi, művészettörténészi és közösségépítő tevékenysége 
elismeréseként,

juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ügyvezető igazgatója részére
a rászorulók támogatását szolgáló munkája, különösen az  Ukrajnából érkező menekültek és a  Kárpátalján élők 
megsegítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Kassai gyula, a Lévai Református Egyházközség lelkésze részére
a felvidéki magyarság identitásának megőrzése, valamint a  lévai református közösség hitéletének erősítése 
érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként,

Kecskés lajos, a Magyar Unitárius Egyház nyugalmazott lelkésze részére
a romániai kommunista diktatúra idején nyújtott odaadó lelkipásztori szolgálata, majd a rendszerváltás utáni lelki és 
szellemi megújulást elősegítő kezdeményezései elismeréseként,

Keresztes Sándor, a Magyar Unitárius Egyház nyugalmazott lelkésze részére
az erdélyi magyarság körében végzett példaértékű lelkipásztori szolgálata, valamint nyomtatásban is megjelent, 
nagy hatású prédikációi elismeréseként,

Dr. Klemen Miklavič, Nova Gorica város polgármestere részére
az első világháborúban az  Isonzó menti ütközetek során hősi halált halt magyar katonák emlékének szentelt 
központi emlékmű létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként,

Koivuvuo Ildikó, a Helsinki finn–Magyar Társaság nyugalmazott tanára részére
a magyar nyelv finnországi oktatása terén végzett három évtizedes munkája elismeréseként,
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Komári Ibolya, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Kisbégányi Alapszervezetének elnöke, a Beregszászi Járási 
Tanács képviselője, a Kisbégányi Gimnázium igazgatóhelyettese részére
a kárpátaljai magyarság megmaradása és anyanyelvű oktatása érdekében végzett odaadó munkája, valamint 
közösségépítő tevékenysége elismeréseként,

Koós Ferenc józsef villamos- és hangmérnök, a  Babeș–Bolyai Tudományegyetem Színház és film Kara Magyar 
Színházi Intézetének oktatója részére
több évtizede elhivatottan végzett szakmai és oktatói munkája elismeréseként,

Korpás Éva, a Kossuth Rádió szerkesztő-riportere részére
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye természeti és kulturális örökségét, valamint a  hazánk különböző vidékein élők 
mindennapjait bemutató, értékteremtő rádióműsorai elismeréseként,

Kovács Kuruc jános történész, a zilahi Simion Bãrnuþiu Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa részére
a szilágysági népi kultúra kutatása, valamint Szilágy megye új monográfiájának megírása érdekében végzett 
munkája elismeréseként,

Dr. Kovács tibor történész, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Gyűjteményének igazgatója részére
több mint három  évtizedes, számos kiállítás megvalósítását elősegítő muzeológusi és tárlatvezetői munkája 
elismeréseként,

ladjánszki lászló énekművész, a Nemzeti Énekkar szólóénekese részére
közel négy évtizedes, elkötelezett előadóművészeti munkája elismeréseként,

latorovszki lászló, a Cheema Aquatic Club korábbi vezetőedzője részére
a magyar–kanadai kétoldalú sportkapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

léphaft pál újságíró, karikaturista, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének alelnöke részére
a délvidéki magyar kulturális és művészeti életben folytatott több évtizedes alkotói tevékenysége elismeréseként,

lieszkovszki gábor, Rád község polgármestere részére
Rád község fejlesztését szolgáló településvezetői munkája elismeréseként,

limp tibor, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Győri Erdészetének erdészeti igazgatója részére
a szigetközi és Győr környéki erdők művelése és gyarapítása iránt elhivatott, a  fenntartható erdőgazdálkodás 
mintaszerű megvalósítását eredményező munkája elismeréseként,

lukács józsef agrármérnök, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal egykori tenyésztési és növénytermesztési 
elnökhelyettese, a szarvasi Mezőmag Kft. és a megyaszói Harangod – Mag Kft. vetőmagos szaktanácsadója részére
a hazai növénytermesztés biológiai alapjainak védelme, illetve a  vetőmagágazat fejlesztése érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

Marco antonio campagni, a São Pauló-i SERVA sportegyesület igazgatója részére
a São Pauló-i SERVA sportegyesület magyar jellegének megőrzése, illetve az  anyaországgal és a  helyi magyar 
közösséggel fenntartott kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett, több évtizedes munkája elismeréseként,

Mayer judit, a Washingtoni Magyar Református Egyház lelkésze részére
a Washington d.  C.-ben és környékén élő magyarság hitéletének ápolását szolgáló lelkipásztori tevékenysége, 
valamint a helyi magyar közösségek összetartásának erősítése érdekében végzett közel másfél évtizedes munkája 
elismeréseként,

Michael preymesser, az M. Preymesser GmbH & Co. KG tulajdonos-ügyvezetője részére
a magyar–bajor gazdasági kapcsolatok fejlesztése, a  magyarországi bajor beruházások előmozdítása, valamint 
a magyar gazdaság fellendítése érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként,

Michał Henryk Kwilecki, a wrocławi Mieczysław Woroniecki Magyar–Lengyel Baráti Társaság alapítója részére
a magyar–lengyel társadalmi kapcsolatok fejlesztését, valamint Magyarország lengyelországi jó hírnevének 
megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Molnár Sándor, a Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteményének intézményvezetője részére
több évtizede magas színvonalon végzett munkája elismeréseként,
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Murányi judit balettmester, a  Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Klasszikus Balett 
Tanszékének mesteroktatója részére
több évtizedes balettművészi és táncpedagógusi munkája elismeréseként,

Müller györgy, a Kastli Magyar Gimnázium nyugalmazott pedagógusa, kollégiumi nevelője és vezetője részére
a németországi, illetve nyugat-európai magyar fiatalok nevelése és közösséggé formálása, valamint a magyar népi 
kultúra külföldi népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Németh Kristóf színművész, a fórum Színház igazgatója részére
magas színvonalú színpadi, illetve film- és szinkronszínészi tevékenysége, valamint sikeres intézményvezetői 
munkája elismeréseként,

Nyilas Ilona film- és fotóművész, alkotóművész, művészetpedagógus részére
kiemelkedő művészi munkája, valamint a  csödei alkotótábor keretében számos gyermek látásmódját inspiráló és 
a művészethez való viszonyát gazdagító tevékenysége elismeréseként,

pál Mária, a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény intézményvezetője részére
egészségügyi és szociális területen végzett több mint három évtizedes, példaadó szakmai munkája elismeréseként,

pálfalvi gábor rádiós újságíró, szerkesztő, író, sportvezető, a Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bozsik Programjának 
projektvezetője, a  Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány alapító elnöke, a  Győri Ovifoci Klub alapító 
elnöke részére
a magyar sport és közélet iránt elkötelezetten végzett, több mint öt  évtizedes szakmai munkája, különösen 
az utánpótlás-nevelés, a kisgyermek-labdarúgás terén meghatározó és sokrétű tevékenysége elismeréseként,

Dr. pallos lajos régész, történész, numizmatikus, a  Magyar Nemzeti Múzeum Éremtárának szakmuzeológus 
tárigazgatója, a Magyar Numizmatikai Társulat elnöke részére
több  évtizedes, számos kiállítás megrendezését magába foglaló, értékőrző szakmai és vezetői munkája 
elismeréseként,

papp lászló műgyűjtő, a  váci Nemzetközi Mobil MAdI Múzeum alapítója, a  váci Modern Művészeti Gyűjtemény 
vezetője, a Sajdik ferenc Gyűjtemény tulajdonosa részére
a dunakanyar kulturális értékeinek megőrzése iránt elhivatott, példaértékű tevékenysége elismeréseként,

pázmány Karolina ágnes pedagógus, az  Apor Vilmos Katolikus főiskola Anyanyelvi, Művészeti és Egyházzenei 
Tanszékének oktatója részére
a vizuális kultúra és a művészettörténet tanítása, illetve a pedagógusképzés szakmódszertanának kidolgozása terén 
is jelentékeny, több évtizedes szakmai munkája elismeréseként,

péter István református lelkész, a  kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és 
Zeneművészeti Karának intézetigazgatója, egyetemi adjunktusa részére
a kolozsvári magyar fiatalok tanítása és lelki nevelése iránt elhivatott pedagógusi munkája, valamint lelkipásztori 
szolgálata elismeréseként,

Ráduly Mihály jazzfuvolista, szaxofonos, a Syrius együttes és a Pege Aladár Quartet egykori tagja részére
maradandó értékű előadóművészi pályája, a  korszak meghatározó együtteseinek tagjaként a  progresszív jazz 
meghonosításához hozzájáruló, kivételes életműve elismeréseként,

Ráti Éva, a  Nagydobronyi Napsugár Óvoda pszichológusa, a  Nagydobronyi Református Líceum korábbi igazgatója 
részére
a kárpátaljai magyar oktatás és kulturális élet fejlesztését, valamint a  nagydobronyi népi hagyományok ápolását 
szolgáló pedagógusi, illetve közéleti tevékenysége elismeréseként,

Reményi ágnes, a Nemzeti filharmonikus Zenekar brácsaművésze részére
több mint négy évtizedes, kimagasló zeneművészeti munkája elismeréseként,

Révészné Osgyán Szilvia, a Baptista Szeretetszolgálat szóvivője, segélyezési programigazgatója, a Baptista Női Misszió 
vezetője részére
a Baptista Szeretetszolgálat tevékenységének koordinálása során végzett kiemelkedő tevékenysége, különösen 
az ukrajnai menekültek megsegítését szolgáló munkája elismeréseként,
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Révfalvi Dorottya szociális munkás, a  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjának vezetője 
részére
szociális és humanitárius területen végzett három  évtizedes munkája, valamint az  Ukrajnából érkező menekültek 
megsegítését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Sajgó Ferenc, a Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészetének erdészeti igazgatója részére
a Szigetvári Erdészet gondozása, valamint a Kikerics Erdészeti Erdei Iskola, illetve az Almamelléki Állami Erdei Vasút 
fejlesztése érdekében végzett értékteremtő munkája elismeréseként,

Seres jános lelkipásztor, a Péterfalvi Református Líceum lelkészigazgatója részére
a szűkebb és tágabb közössége számára nyújtott lelkiismeretes szolgálata, áldozatos társadalmi tevékenysége, 
különösen a fiatal lelkészek körében végzett példaértékű nevelőmunkája elismeréseként,

Solti csaba balettművész, a  Miskolci Balett és a  Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium 
balettmestere részére
színpadi művészként, pedagógusként és balettmesterként egyaránt kivételes felkészültséggel és elhivatottsággal 
végzett munkája elismeréseként,

Szalay józsef Károly, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára részére
a vizuális kultúra, a  művészettörténet és a  mozgókép–médiaismeret oktatása terén végzett közel öt  évtizedes, 
országos szinten is jegyzett, eredményes pedagógusi tevékenysége elismeréseként,

Szánduné Ujszigeti gabriella, a  Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola 
nyugalmazott igazgatója részére
négy évtizede töretlenül innovatív szakmai és oktatói-nevelői munkája, valamint eredményes vezetői tevékenysége 
elismeréseként,

Szarka Elemér józsef, Komló város volt polgármestere, a Komlói Honismereti és Városszépítő Egyesület elnöke részére
Komló város fejlesztése érdekében végzett kimagasló közéleti tevékenysége elismeréseként,

Szász tibor andrás, a  Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye felsősófalvi Református Egyházközség parókus 
lelkipásztora részére
példaértékű lelkipásztori és gyülekezetépítő szolgálata, illetve ifjúsági nevelő- és táborszervező munkája, valamint 
sokrétű tudományos kutatói és publikációs tevékenysége elismeréseként,

Szeverényi jános lelkész, az  Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió igazgatója, a  Híd 
evangélikus missziói magazin főszerkesztője részére
az egész Kárpát-medencére kiterjedő rádiómissziós szolgálata, a  Keresztyén Ifjúsági Egyesület újjászervezése 
érdekében végzett munkája, illetve a legszegényebbek körében folytatott szociális tevékenysége elismeréseként,

takár Károly, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyugalmazott munkatársa részére
a kárpátaljai magyarság megmaradásáért folytatott elkötelezett szolgálata, különösen a  fiatalok identitásának 
megőrzése és erősítése terén végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként,

tállai andrás lászlóné tanár, a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Technikum igazgatóhelyettese részére
négy évtizedes, kimagasló pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként,

Dr. tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatója részére
három évtizedes, magas színvonalú muzeológusi és intézményvezetői munkája elismeréseként,

tasnádi Edit turkológus, műfordító, a Magyar–Török Baráti Társaság alapító tagja, alelnöke, a Magyar Rádió egykori 
Török Szekciójának munkatársa, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem és az  Ankarai Egyetem Hungarológiai 
Intézetének volt oktatója részére
a magyar–török kultúra kölcsönös megismerését, különösen a  nyelvi, irodalmi, néprajzi és történelmi kapcsolatok 
kibontakoztatását szolgáló pályája, valamint műfordítói életműve elismeréseként,

theodore Randall Smith premontrei atya, a Los Angeles-i Szent István római katolikus templom lelkipásztora részére
a Los Angelesben élő katolikus magyarság megmaradása és hitének megőrzése érdekében végzett fáradhatatlan 
közösségépítő szolgálata elismeréseként,
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Dr. torda Márta, az  Agrárminisztérium Kárpát-medencei Együttműködések főosztályának nyugalmazott 
főosztályvezetője részére
a Kárpát-medencei agrártársadalom szülőföldön maradását és érvényesülését többek között a  gazdák 
tudásbázisának gyarapításával, valamint a külhoni civil agrárszervezetekkel kialakított stratégiai együttműködések 
összehangolásával elősegítő közszolgálati tevékenysége elismeréseként,

Váradi Éva, a szolnoki Kassai Úti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetője részére
több évtizedes értékteremtő és innovatív intézményvezetői, illetve pedagógiai tevékenysége elismeréseként,

Vargáné Vojnár Katalin, a Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnázium igazgatója 
részére
példaértékű elhivatottsággal végzett oktatói munkája, valamint eredményes igazgatói tevékenysége 
elismeréseként,

Velenyák jános, a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikum igazgatója részére
több mint három évtizede nagy odaadással végzett igazgatói munkája, továbbá sokrétű és eredményes szakképzési 
tevékenysége elismeréseként,

Wirth jenő mérnök, a Reviczky Társulás tiszteletbeli elnöke részére
a lévai magyar közösség megmaradása, illetve kultúrájának ápolása érdekében odaadóan végzett tevékenysége 
elismeréseként,

yanchev tancho popganchev, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház lelkésze részére
a magyarországi bolgár ortodox közösség körében végzett több mint négy  évtizedes lelkipásztori szolgálata 
elismeréseként,

Zsoldos Barnabás újságíró, a Kossuth Rádió riportere részére
magas szintű szakmai tudásával a  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők mindennapjait hűen dokumentáló, 
több évtizedes újságírói és rádiós munkája elismeréseként,

Zsurki attila, a Magyar Nemzeti Múzeum gazdasági igazgatója részére
magas színvonalú gazdasági vezetői tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR ARANY ÉRdEMKERESZT 
polgári tagozat;

Dr. Bárdi csaba rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ Személyvédelmi Igazgatóságának megbízott igazgatója 
részére
több mint negyedszázados kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Belovai Istvánné rendőr alezredes, a  Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Nagykátai Rendőrkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztályának vezetője részére
több mint három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Kindla Zsolt rendőr ezredes, a  Nemzeti Védelmi Szolgálat Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság 
Kelet-magyarországi főosztályának vezetője részére
több mint két évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Krammer györgy Zsolt rendőr ezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság I. kerületi Rendőrkapitányságának vezetője 
részére
több mint három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

penderikné Karanyic gréta büntetés-végrehajtási alezredes, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Büntetés-
végrehajtási Osztályának vezetője részére
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában több mint két  évtizeden át végzett kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréseként,
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Sági jános tűzoltó százados, a fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
XIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága Hajós Szolgálatának hajóskapitánya részére
közel három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR ARANY ÉRdEMKERESZT 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

VII. MagyaR EZüSt ÉRDEMKERESZt KItüNtEtÉS aDOMáNyOZáSa

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

anna Butrym tolmács, műfordító részére
a magyar irodalom és kultúra lengyelországi népszerűsítése iránt elkötelezett, kiemelkedő műfordítói munkája 
elismeréseként,

ásványi jános józsef pedagógus, az Ajkai Eötvös Loránd – Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatóhelyettese részére
közel négy évtizedes pedagógusi és igazgatóhelyettesi pályafutása során végzett odaadó munkája elismeréseként,

Bácskai csabáné, a  Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatósága Közgazdasági Osztályának osztályvezető-
helyettese részére
több mint két évtizede magas szintű szakmai ismerettel és hivatástudattal végzett tevékenysége elismeréseként,

Balog judit, a Paksi Sportegyesület ügyvezető igazgatója, a Paksi futball Club Kft. ügyvezetője, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség NB I Bizottságának alelnöke részére
sokoldalú sportszervezői tevékenysége, valamint Paks sportéletét gazdagító munkája elismeréseként,

Bánky Eszter bábszínész, a Budapest Bábszínház rendezőasszisztense részére
elhivatott művészi munkája elismeréseként,

Bányai péter, az ÉSZAKERdŐ Erdőgazdasági Zrt. erdőművelési vezetője részére
az állami erdőgazdálkodásban végzett színvonalas munkája, különösen a  szakterület informatikai támogatásában 
betöltött szerepe elismeréseként,

Barcza ákos levente, a  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Nyugat-Veszprém, Kelet-Zala Tájegységének 
természetvédelmi őre részére
a Tapolcai-medence természeti értékeinek védelmét természetkímélő vadgazdálkodási eljárásokkal, illetve a  helyi 
erdők szakszerű kezelésével szolgáló munkája elismeréseként,

Bartha gyöngyike Éva óvónő, a melbourne-i Yarraman Oaks Primary Kindergarten vezetője részére
az ausztráliai Victoria államban élő magyar közösség megmaradása, valamint anyanyelvének és kultúrájának ápolása 
érdekében végzett munkája elismeréseként,

Békési jános Emil, a Kamerával az Erdőért Egyesület alapító tagja részére
a civil szervezetek tevékenységének bemutatása és népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként,

Bencsikné Kocsis Eszter mesterpedagógus, a  Szolnoki Szakképzési Centrum damjanich János Szakképző Iskola és 
Kollégium igazgatóhelyettese részére
a szakképzésben végzett több évtizedes, példaértékű oktatói és vezetői munkája elismeréseként,

Bertha jános ének-zene és népművelés szakos pedagógus, a  fertődi Joseph Haydn Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője, a fertődi Blockflöte Együttes alapítója részére
a zenepedagógia területén végzett tanári, intézményvezetői, kutatói és közéleti munkája, valamint a  hangszeres 
zene oktatásában elért eredményei elismeréseként,
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Bodó Beáta, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskola és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese 
részére
a sajátos nevelési igényű tanulók képzése, különösen a  középfokú iskolai oktatás-nevelés módszertanának 
fejlesztése érdekében végzett sokoldalú szakmai munkája elismeréseként,

Bodor lászlóné, a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatalának nyugalmazott osztályvezetője részére
a közigazgatásban végzett több mint három évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként,

Borcsa gergely, a csíksomlyói Szent Péter és Pál Plébánia kántora részére
több mint három  évtizedes kántori szolgálata, valamint az  árva és rászoruló gyermekek, illetve fiatalok zenei 
oktatásában végzett önzetlen munkája elismeréseként,

Bögréné Bodrogi gabriella, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség operatív igazgatója részére
a hazai állattenyésztés és a  méhészeti ágazat fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú munkája 
elismeréseként,

Bükkösi Raymond loránd építőmérnök, felelős vezető tervező részére
a korszerű tervezési számítási módszerek, valamint az  aktuális gyártási és szerelési technológiák bővítéséhez 
hozzájáruló, példaértékű építőmérnöki alkotómunkája elismeréseként,

chernakova Olga címzetes magántáncosnő, a  Magyar Állami Operaház – Magyar Nemzeti Balett balettmestere 
részére
példamutató szorgalommal és alázattal végzett, kimagasló szakmai munkája elismeréseként,

csike györgy, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége 
alelnöke részére
a magyar gazdák érdekében, különösen a  Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programban végzett értékes 
szakmai munkája és közéleti tevékenysége elismeréseként,

csizmadia lászló nyugalmazott pékmester részére
a hagyományos sütési technológiák megőrzése, valamint a mosonmagyaróvári térség élelmiszeriparának fejlesztése 
érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként,

Daniel Warmuz tolmács, szak- és műfordító, a Lengyel Műfordítók Egyesületének tagja, esszéíró részére
kiemelkedő műfordítói munkája, valamint a  magyar irodalom és kultúra lengyelországi népszerűsítése iránti 
elkötelezettsége elismeréseként,

Dévaldné Orosz Beatrix anita, a  Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji ferenc Technikum, Szakgimnázium és 
Gimnázium igazgatóhelyettese, oktatója részére
három  évtizede magas színvonalon végzett oktatói munkája, valamint értékes igazgatóhelyettesi tevékenysége 
elismeréseként,

Dian jános, a Váci Szakképzési Centrum Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium megbízott igazgatója 
részére
a szakképzés iránti elkötelezettséggel és nagy hozzáértéssel végzett oktatói-nevelői munkája elismeréseként,

Dr. Dóbéné cserjés Edit, a  Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum 
oktatója részére
a tanulók oktatása-nevelése iránt elhivatott, sokak vegyész szakemberré válását elősegítő, csaknem négy évtizedes, 
példaadó szakmai munkája elismeréseként,

Elekes attila andré grafikusművész, fotográfus, a Nemzeti Bélyegmúzeum művészeti vezetője részére
a magyar bélyegtervező-művészetet gazdagító, nemzetközileg is elismert alkotómunkája, valamint hazánk 
filatéliai örökségének és a  bélyeggyűjtés hagyományainak ápolását, illetve népszerűsítését szolgáló tevékenysége 
elismeréseként,

Erősné dr. Matán Eszter házi gyermekorvos részére
a gyermekek gyógyítása érdekében több évtizeden át nagy elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként,
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Farkas Dezső, Vörs község alpolgármestere, a  Balaton Bau Team Kereskedelmi és Építőipari Kft. és a  Tüskevár 
Kereskedelmi és Építőipari Kft. ügyvezetője, a Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja Egyesületének elnöke részére
a Keszthely környéki vállalkozók összefogását és Vörs fejlesztését elősegítő tevékenysége elismeréseként,

Farkas lászló Sándorné magyar–történelem szakos tanár, a  békési Reményhír Intézmény Eötvös József Általános 
Iskola nyugalmazott igazgatója, a Békés-Tarhosi Zenebarátok Körének elnöke részére
Békés város oktatási és kulturális életét gazdagító munkája, különösen a  helyi zenei napok szervezésében hosszú 
ideje példaértékűen végzett tevékenysége elismeréseként,

Farkas Miklós magasépítő mérnök, a csengeri Pallér-2 Kft. Építésziroda tervező szakmérnöke részére
Csenger város arculatát a  Makovecz-féle organikus építészeti hagyományokon alapuló épületeivel gazdagító, 
sokoldalú tervezői munkája elismeréseként,

Fehérné Sulyok Éva gordonkatanár, a  cigándi Széptan Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, az  egykori 
sátoraljaújhelyi Lavotta János Alapfokú Művészetoktatási Intézmény volt igazgatóhelyettese részére
a zempléni térség művészeti oktatása és zenekultúrájának gazdagítása érdekében több  évtizede odaadóan 
végzett munkája, különösen a verbunkos zene és Lavotta János szellemi örökségének ápolása terén meghatározó 
zenetanári és zenei ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként,

Ferenczi Igor rendőr alezredes, postagalamb-tenyésztő részére
a 140  éves magyar postagalambsportágban tenyésztőként, valamint szakíróként végzett értékőrző tevékenysége 
elismeréseként,

Ferenczyné takáts Katalin, a Győri Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Technikum és Kollégium igazgatóhelyettese 
részére
a szakképzés területén végzett több mint három  évtizedes, kiemelkedő vezetői tevékenysége, valamint a  győri 
szakképzési rendszer fejlesztésében elért eredményei elismeréseként,

Fritz Mihály szobrász- és éremművész, a  szegedi Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és 
Technikum volt művésztanára részére
több évtizedes, kiemelkedő művészi munkája, valamint eredményes oktatói tevékenysége elismeréseként,

Dr. Füller Imre agrármérnök, agrárközgazdász, a  Magyartarka Tenyésztők Egyesületének volt ügyvezető igazgatója, 
az Európai Hegyitarka Tenyésztő Szövetség első alelnöke részére
a hazai állattenyésztés fejlesztése és nemzetközi elismertségének növelése érdekében végzett sokoldalú munkája 
elismeréseként,

gergely István kosárfonás-szakértő, a Nemzeti Művelődési Intézet segítő mentora részére
a kosár- és bútorfonás mesterségének hagyományait a  legmagasabb szintre fejlesztő, elkötelezett értékközvetítő 
tevékenysége elismeréseként,

gurály Edina Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének igazgatója részére
a rászorulók támogatása, különösen az  Ukrajnából érkező menekültek megsegítése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként,

gyulai józsef nyugalmazott agrármérnök, postagalamb-tenyésztő részére
a postagalambsport területén hat évtizede elkötelezetten végzett tevékenysége elismeréseként,

Hajós attila, Bő község társadalmi megbízatású polgármestere, a Bői Általános Iskola igazgatója részére
Bő község érdekében több mint egy  évtizede végzett innovatív település- és intézményvezetői munkája 
elismeréseként,

Hartyányi judit karnagy, művésztanár, a  Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének elnökségi tagja, 
a  székesfehérvári „Zenei Nevelésért” Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a  Liszt ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Karmester és Karvezetés Tanszékének volt oktatója, a Magyar Kodály Társaság korábbi társelnöke részére
a magyar zenepedagógia és kórusélet területén végzett több évtizedes, odaadó szakmai munkája elismeréseként,
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Hergovich Vince villamosmérnök, közgazdász, Ólmod község társadalmi megbízatású polgármestere, az  Országos 
Horvát Önkormányzat volt alelnöke részére
Ólmod érdekében végzett másfél évtizedes, példaértékű településvezetői munkája, valamint a helyi és az országos 
nemzetiségi politikában vállalt szerepe elismeréseként,

Hetényi Norbert, a szombathelyi Café 5 Vendéglátó és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére
a helyi kulturális életet színesítő rendezvényszervezői tevékenysége elismeréseként,

Dr. Hoksári lászló sebész, Szolnok megyei jogú város nyugalmazott körzeti háziorvosa részére
a Szolnokon élők egészségügyi ellátása érdekében több mint négy  évtizede elhivatottan és magas színvonalon 
végzett munkája elismeréseként,

Horkay Mária nyugalmazott könyvelő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapító tagja, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség Jótékonysági Alapítványának munkatársa részére
a kárpátaljai magyarság identitásának megőrzése, illetve a  magyar nyelvű oktatás és kultúra, valamint 
a hagyományok ápolása érdekében végzett példamutató tevékenysége elismeréseként,

Igaliné Büttner Hedvig ének- és zenetanár, a  zuglói Hunyadi János Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola Hunyadi 
Nagykórusának karnagya részére
a zene személyiségformáló hatását sikerrel alkalmazó, ugyanakkor a fiatal tanárnemzedékek képzését is támogató 
zenepedagógusi és karvezetői tevékenysége elismeréseként,

Irházi Emőke, a  Ceglédi Szakképzési Centrum Unghváry László Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola 
igazgatóhelyettese, oktatója részére
több  évtizedes, innovatív szakmai és vezetői tevékenysége, lelkiismeretes oktató- és nevelőmunkája, valamint 
a tehetséggondozásban elért eredményei elismeréseként,

jean charles Boisset borász, a  Boisset Collection és a  kaliforniai Napa-völgyi Bortörténeti Múzeum tulajdonosa 
részére
a magyar szőlő- és borkultúra külföldi népszerűsítését, valamint a Haraszthy-örökség megőrzését szolgáló munkája 
elismeréseként,

joó Emese etnográfus, muzeológus, múzeumpedagógus, a  Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főmuzeológusa 
részére
több évtizedes kiváló szakmai munkája elismeréseként,

joó tamás Imre, Kőszegdoroszló község társadalmi megbízatású polgármestere részére
Kőszegdoroszló érdekében végzett több mint egy évtizedes, sikeres településvezetői tevékenysége elismeréseként,

Kárpát Ildikó, a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának gazdasági vezetője részére
a visegrádi Mátyás Király Múzeum érdekében végzett három évtizedes, magas színvonalú és eredményes munkája 
elismeréseként,

Dr. Kerényi Zoltán vegyészmérnök, a Budapesti Corvinus Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézetének nyugalmazott 
igazgatója részére
a borászat és az élelmiszer-biztonság területén végzett több mint négy évtizedes, kiemelkedő kutatói-oktatói, illetve 
szakírói munkája elismeréseként,

Kiss Balázs péter Népművészet Ifjú Mestere díjas táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tagja részére
a Magyar Állami Népi Együttesben végzett sokoldalú és kiemelkedő kar- és szólótáncosi munkája elismeréseként,

Dr. Kiss Katalin karnagy, a  Liszt ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének 
nyugalmazott egyetemi docense részére
a kóruszene és a zeneoktatás területén végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként,

Kocsis Mária, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanára részére
a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás megmaradása, illetve fejlesztése érdekében végzett pedagógusi és közéleti 
tevékenysége, valamint a helyi tehetséggondozásban vállalt szerepe elismeréseként,
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Koncz péter táncművész, a Pécsi Balett magántáncosa részére
kiemelkedő karakterformáló képességgel és tánctechnikai tudással, valamint pozitív csoportépítő hozzáállással 
végzett előadó-művészeti tevékenysége elismeréseként,

Dr. Koronczi gábor tamásné, a Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ pszichológusa részére
a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek és a  velük dolgozó szakemberek mindennapjait 
elkötelezetten segítő munkája elismeréseként,

Kovács attila Ferenc, a Nemzeti filharmonikus Zenekar nagybőgőművésze részére
több mint négy évtizedes, kimagasló zeneművészeti munkája elismeréseként,

Kovács Miklós tibor, a  BEfAG Parkett Kft. értékesítési igazgatója, a  Bakonyerdő Erdészeti és faipari Zrt. volt 
vezérigazgató-helyettese részére
az erdőgazdaság fafeldolgozási üzletága faipari termékeinek sikeres nemzetközi és hazai értékesítését elősegítő, 
sokoldalú szakmai tevékenysége elismeréseként,

Könyöt Dávid Sándor, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ artistaművésze részére
több évtizedes kiváló szakmai munkája elismeréseként,

Kris trogh, a Belga Királyság Honvédelmi Minisztériuma Katonai hírszerző és biztonsági szolgálatának véderőattasé-
hivatalokkal kapcsolatot tartó osztályának munkatársa részére
a magyar–belga védelmi kapcsolatok területén végzett támogató munkája elismeréseként,

Kurucsai-Németh Eszter táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tagja részére
a magyar néptáncművészet hagyományainak ápolása iránt elhivatott, sokoldalú kar- és szólótáncosi munkája 
elismeréseként,

Magyar Vita, a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum igazgatója részére
a kárpátaljai görögkatolikus közösségért végzett tevékenysége, valamint a  karácsfalvai görögkatolikus líceum 
elindításában vállalt szerepe elismeréseként,

Máriási györgy Mihály 1956-os nemzetőr részére
az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított bátor kiállása és a forradalom eszmeiségének megőrzése 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Máriássy Zsuzsanna Ilona, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége tiszteleti dámája, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
önkéntese részére
a keresztény hit védelmét szolgáló tevékenysége, valamint a  Magyarországon élő betegeknek és rászorulóknak 
nyújtott önzetlen segítsége elismeréseként,

Mikesy györgy gyógypedagógiai tanár, foglalkoztatási rehabilitációs szaktanácsadó, a Kilátó Piarista Pályaorientációs 
és Munkaerőpiaci fejlesztő, Módszertani Központ alapítója és szakértője részére
a hallássérült és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok, illetve felnőttek habilitációját és rehabilitációját 
több évtizede odaadóan szolgáló munkája elismeréseként,

Müller carlos, a Caracasi Magyar Ház elnökségének volt tagja részére
a venezuelai magyar közösség megmaradásában és kulturális hagyományainak megőrzésében vállalt aktív szerepe 
elismeréseként,

Nagy gábor Ferenc népzenész, a makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum néprajzkutató muzeológusa részére
a magyar népi kultúra továbbéltetését szolgáló, több  évtizedes néprajzkutatói és közművelődési tevékenysége, 
valamint autentikus népzenészi és fotográfusi munkája elismeréseként,

Nagy györgyi, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közgazdasági Osztályának vezetője részére
a vízügyi ágazat területén a  Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében több mint 
három évtizede sikeresen végzett szakmai munkája elismeréseként,

Nagyfejeő Mihályné gyöngy judit gyógypedagógus, a  szolnoki Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola Utazótanári Intézményegységének vezetője részére
az integrált oktatási rendszerben részt vevő, sajátos nevelési igényű tanulók szakmai fejlesztése terén elért 
eredményei elismeréseként,
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Naszák István, a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium tanára részére
több évtizedes, értékközvetítő szakmai munkája elismeréseként,

Dr. Nevizánszky gábor régész, a  Szlovák Tudományos Akadémia Nyitrai Régészeti Intézetének tudományos 
főmunkatársa részére
a szlovákiai magyar régészeti emlékek kutatása, feltárása és közreadása érdekében végzett kimagasló tevékenysége 
elismeréseként,

pagonyné Mezősi Marietta mesterpedagógus, a szentgotthárdi Vas Megyei Szakképzési Centrum III. Béla Technikum 
és Kollégium korábbi igazgatóhelyettese, a  Vas Megyei Szakképzési Centrum Hefele Menyhért Szakképző Iskola 
nyugalmazott mérnöktanára részére
a szakképzés területén folytatott három évtizedes, elkötelezett munkája elismeréseként,

pető Sándor, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Repülő és Ejtőernyős Tagozatának elnöke részére
a honvédség és a társadalom közötti kapcsolat erősítése, valamint közéleti, gazdasági és társadalmi szerepvállalása 
elismeréseként,

pintér anna Mária, a Kiskunfélegyházi dózsa György Általános Iskola tanára részére
több évtizede példaértékű elhivatottsággal végzett, innovatív pedagógusi és művészeti munkája elismeréseként,

póser antal Imre, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Verebély László Technikum testnevelő tanára részére
a szakképzés területén a  sportra és az  egészséges életmódra nevelés iránt elhivatottan végzett oktatói munkája 
elismeréseként,

Reet Klettenberg műfordító, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara finnugor Tanszékének 
volt oktatója részére
a magyar irodalom és kultúra, valamint Magyarország észtországi megismertetését szolgáló műfordítói és kulturális 
szervezőtevékenysége elismeréseként,

Sági Sándor, a Kemencei Római Katolikus Plébánia Egyháztanácsának volt elnöke részére
Kemence település érdekében elkötelezetten végzett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Sebő tamás péter, a  Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztályának vezetője, járási főállatorvos részére
a közigazgatás állategészségügyi területén végzett több  évtizedes magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként,

Sipos Imre színművész, rendező, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház prózai tagozatának vezetője részére
magas színvonalú és elhivatott művészi, valamint vezetői munkája elismeréseként,

Sipos lászló józsef villamosmérnök, minőségügyi szakmérnök, az  MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugalmazott 
minőségbiztosítási vezető mérnöke, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara alapító alelnöke részére
több  évtizedes magas színvonalú szakmai munkája, különösen a  nukleáris szakértők minősítése és a  mérnöki 
hivatásrendi kamarai rendszer kiépítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Dr. Solti Béla ornitológus, a gyöngyösi Mátra Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa részére
a madártan és a madárcsonttan kutatása terén elhivatottan végzett munkája elismeréseként,

Szabján Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Vészhelyzetkezelési Munkacsoportjának vezetője részére
az elmúlt  évek humanitárius katasztrófahelyzeteiben tanúsított rendkívüli helytállása, valamint vezetői 
tevékenysége elismeréseként,

Szabó Ildikó egykori atléta, olimpiai 5. helyezett távolugró részére
példaértékű sportpályafutása elismeréseként,

Szedmák tamás, a kiskőrösi főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület alelnöke részére
a civil közösség érdekében végzett munkája, valamint a  Bács-Kiskun megyei civil szervezetek tevékenységének 
szakmai támogatásában vállalt szerepe elismeréseként,

Szeleczky Ildikó, a Vendégvárás Művészete Egyesület alapító elnöke részére
a magyar kultúra asztalterítési hagyományainak újjáélesztését szolgáló példamutató munkája elismeréseként,
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Szymczak judit, a Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Technikum igazgatója részére
négy évtizedes, magas színvonalú pedagógusi és intézményvezetői munkája elismeréseként,

tábori Kálmánné, a  Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott tanítója, 
hittantanára részére
több mint négy  évtizedes, példaértékű és újító szellemű pedagógusi munkája, valamint közösségformáló 
tevékenysége elismeréseként,

Dr. temesvári tamás fizikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar fizikai Intézete Elméleti 
fizikai Tanszékének tudományos főmunkatársa részére
az elméleti fizika egyik legizgalmasabb, még számos megválaszolandó tudományos kérdést rejtő területének 
számító kvantumfizika területén elért, világviszonylatban is nagy jelentőségű kutatási eredményei elismeréseként,

teszárek csaba, a Budapest Bábszínház művésze részére
sokoldalú szerepformálásai, bábszínészként, zeneszerzőként és drámapedagógusként egyaránt kiemelkedő művészi 
munkája elismeréseként,

tolnai Sándor, a salgótarjáni Háztartások foglalkoztatásáért Alapítvány alapító kuratóriumi tagja részére
a civil közösség érdekében végzett munkája, valamint a Nógrád megyei civil szervezetek tevékenységének szakmai 
támogatásában vállalt szerepe elismeréseként,

tompa anna, a  Svédországi Magyarok Országos Szövetsége vezetőségének tagja, a  svédországi Őrszavak Magyar 
Anyanyelvápolók Egyesületének elnöke részére
a svédországi magyarság nemzeti identitásának, illetve anyanyelvének és kultúrájának megőrzése, valamint a helyi 
magyar fiatalok közösséggé formálása érdekében végzett, több évtizedes tevékenysége elismeréseként,

tordai Zoltán előadóművész, a Tordai Zoltán Quintet alapító prímása részére
a hungarikumnak számító magyar nóta műfajának népszerűsítése és továbbadása iránt elkötelezett előadóművészi 
tevékenysége elismeréseként,

tóth józsef, Salköveskút község társadalmi megbízatású polgármestere részére
Salköveskút érdekében végzett másfél évtizedes, példaértékű településvezetői munkája elismeréseként,

tóth Sándor, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese részére
a vízügyi ágazatban négy évtizede kiemelkedő szakmai elhivatottsággal végzett munkája és felelősségteljes vezetői 
tevékenysége elismeréseként,

Dr. tóth Zoltán István, a  Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztályának vezetője, járási főállatorvos részére
a közigazgatás állategészségügyi területén végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként,

török Ferenc artistaművész, a  Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium, Gimnázium, 
Technikum és Alapfokú Táncművészeti Iskola tanára részére
a magyar cirkuszművészet népszerűsítése, valamint artistaművész-utánpótlásának biztosítása érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként,

Ungár István szaxofonos, az Ungár zenekar vezetője részére
a magyar jazz-zenei életet gazdagító több évtizedes, sikeres előadóművészi munkája elismeréseként,

ürmös Sándor Ferenc, a Magyar Állami Népi Együttes cimbalomművésze részére
virtuóz szólóművészi tevékenysége és sokoldalú zenekari munkája elismeréseként,

Váradi géza klarinét és szaxofon előadóművész, a Tordai Zoltán Quintet szóló klarinétosa részére
világjáró, minden műfajban otthonos muzsikusként a magyar zene jó hírét erősítő előadó-művészete, illetve értékes 
zenetanári tevékenysége elismeréseként,

Vass Krisztián író, újságíró, a Szabad föld hetilap Zöld föld rovatának alapítója részére
a hazai természetvédelem történetét, illetve a  környezetvédelmet és a  környezetvédelmi szakpolitikát is avatott 
módon bemutató publicisztikai tevékenysége elismeréseként,
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Versegi lászló, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökségének szakaszmérnöke 
részére
az ár- és belvízvédekezési, valamint vízkárelhárítási munkákban végzett értékes szakmai tevékenysége 
elismeréseként,

Vígh lászló hangosító, hang- és fénytechnikus, a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. műszaki 
csoportvezetője részére
több évtizede elhivatottan, magas színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként,

Vincze pál, a  Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Nukleáris Mérnöki Osztályának nyugalmazott osztályvezetője 
részére
a nukleáris energetika területén végzett több évtizedes magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként,

Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettese részére
a rászorulók és a  hátrányos helyzetben élők szolgálata, különösen a  Katolikus Karitász országos hálózatának 
fejlesztése érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként,

Zsámboki anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója részére
kiemelkedő pedagógusi pályája, különösen a  hátrányos helyzetű, tehetséges diákok fejlesztése és 
a diáksportmozgalom terén vállalt szervező tevékenysége elismeréseként,

Dr. Zsigmond gábor történész, közgazdász, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató-helyettese részére
a magyar műszaki muzeológia megújításában vállalt meghatározó szerepe, illetve kiváló szakmai közéleti és oktatói 
munkája elismeréseként

 a MAGYAR EZÜST ÉRdEMKERESZT 
polgári tagozat;

Kovács andrás címzetes tűzoltó törzszászlós, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Váci Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának szerparancsnoka részére
több mint három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

lőrincz István rendőr főtörzszászlós, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala futár 
Csoportjának csoportparancsnoka részére
közel három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Medve józsef címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága 
Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztálya Közterületi Támogató Alosztályának járőrvezetője részére
több mint három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Nagy gábor rendőr főtörzszászlós, a  Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Szegedi Határrendészeti 
Kirendeltség Határrendészeti Osztálya Határrendészeti Alosztályának szolgálatparancsnoka részére
több mint három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Néderné patus Mónika címzetes büntetés-végrehajtási alezredes, a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
Műszaki és Ellátási főosztálya Ellátási Osztályának kiemelt főreferense részére
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában több mint két  évtizeden át végzett kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréseként,

Sándor Zsolt őrnagy, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár 32. Nemzeti Honvéd 
díszegység Törzsének főtisztje részére
több mint három évtizedes katonai pályafutása, különösen a Honvéd Huszár díszalegység megalakításában végzett 
kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként

 a MAGYAR EZÜST ÉRdEMKERESZT 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.
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VIII. MagyaR BRONZ ÉRDEMKERESZt KItüNtEtÉS aDOMáNyOZáSa

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 17. §-a és 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök 
előterjesztésére –

aradi Imre, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze részére
stílusgazdag szerepformálásai és emlékezetes alakításai elismeréseként,

arató andrea, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház súgója részére
több évtizede elhivatottan végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként,

Bathó attila, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratóriumának 
nyugalmazott témavezető laboratóriumi mérnöke részére
a gombaellenőr-képzés és -szabályozás területén, illetve a  gombamérgezések kivizsgálásában több  évtizede 
lelkiismeretesen végzett munkája elismeréseként,

Benkő Márta, a Pécsi Nemzeti Színház közönségszervezője részére
a színházművészet területén több évtizede töretlen elkötelezettséggel végzett munkája elismeréseként,

Fórizsné Urbán Krisztina, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző 
Iskola oktatója részére
több mint két évtizedes, a szakképzés érdekében végzett értékes szakmai munkája elismeréseként,

Frankó Réka lilla, a  gödöllői Művészetek Háza kulturális szervezője, a  duna Színház és a  Hangjegy Színház 
rendezvényszervezője részére
kiemelkedő előadó-művészeti és szervezői tevékenysége elismeréseként,

gál jános, a Szolnoki Szakképzési Centrum szakoktatója részére
a szakoktatásban tanuló diákok képzését támogató, emberközpontú oktatói munkája, illetve a  helyi közösséget 
erősítő társadalmi tevékenysége elismeréseként,

gombási Károly, a Bakonyerdő Erdészeti és faipari Zrt. mag- és csemetegazdálkodási főelőadója részére
az erdőművelésben, a mag- és csemetegazdálkodásban, valamint a közjóléti és erdőőrzési feladatok terén végzett 
magas szintű szakmai tevékenysége elismeréseként,

Kleffler Krisztina, a Hosszúhetényi Polgármesteri Hivatal igazgatási főelőadója részére
közel három évtizedes magas színvonalú és lelkiismeretes köztisztviselői tevékenysége elismeréseként,

Kolbl Nándorné, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott élelmiszer-biztonsági főfelügyelője 
részére
az élelmiszerláncban, azon belül a  vendéglátás és a  közétkeztetés területén nyújtott több  évtizedes szakmai 
munkája elismeréseként,

Kovács Károly csellista, a Starlight duo alapítója részére
a magyar népzene és a  cigányzene hagyományait magas színvonalon, nagy virtuozitással megjelenítő játéka 
elismeréseként,

Kovács lászlóné, az Agrárminisztérium nyugalmazott vezető főtanácsosa részére
a felnövekvő nemzedékek környezettudatos nevelését célzó Zöld Óvoda Program kidolgozása, illetve 
a Magyarországi Zöld Óvodák Hálózata működtetése terén végzett hiánypótló munkája elismeréseként,

Kovács Menyhért, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Műhelyházának lakatosa részére
kreatív, megbízható és igényes munkája elismeréseként,
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Kovács pál tanár, a  Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola intézményvezetői jogkörben eljáró 
intézményvezető-helyettese részére
odaadó pedagógusi életpályája, több évtizedes vezetői munkája elismeréseként,

Krokker andrás, a Győri Balett világosítója részére
több mint két évtizedes, elhivatott szakmai munkája elismeréseként,

Kuzma Endre ácsmester, egyéni vállalkozó részére
Pányok és térsége oktatási, egyházi és magántulajdonú épületei tetőszerkezetének kialakítása és felújítása során 
végzett több mint négy  évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája, valamint a  község érdekében végzett 
elkötelezett közösségi tevékenysége elismeréseként,

liborné Szilágyi Erika, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztályának 
ügyintézője részére
Szolnok város vagyongazdálkodási, illetve terület- és településfejlesztési feladatainak megvalósítását közel 
négy évtizede segítő, értékes szakmai munkája elismeréseként,

Maka gyula színész, műsorvezető, a  Nemzeti Cirkuszművészeti Központ – fővárosi Nagycirkusz műsorvezetője 
részére
kiváló szakmai munkája elismeréseként,

Maurer Milán táncművész, a frenák Pál Társulat tagja részére
a magyar táncművészetet színesítő, magas színvonalú előadói és szakmai tevékenysége elismeréseként,

Móráné Vicze Magdolna, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott élelmiszer-biztonsági 
főfelügyelője részére
az élelmiszerlánc-felügyelet területén nyújtott szakmai munkája elismeréseként,

pap julianna Bernadett hímző népi iparművész, a Matyó Népművészet Egyesület elnöke részére
a mezőkövesdi, matyó tárgyalkotó népművészet és közösségszervezés érdekében végzett több évtizedes munkája 
elismeréseként,

péterffy Réka, a sydney-i Magyar Iskola pedagógusa, igazgatóhelyettese részére
a Sydney-i Magyar Református Egyházközösség érdekében végzett közösségi munkája, valamint a sydney-i Magyar 
Iskolában végzett pedagógusi munkája elismeréseként,

povázsay Bence vállalkozó, turisztikai szakember, a szarvasi Turul Kisvendéglő tulajdonos-üzletvezetője részére
a művészek és a  közönség számára emblematikus találkozóhelyként is működő és Szarvas város közösségi életét 
színesítő létesítmény színvonalas működtetése érdekében végzett munkája elismeréseként,

Székelyhidi györgyi, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Támogatott Kutatócsoportok Irodája Pénzügyi Osztályának 
vezetője részére
a kutatócsoportok munkájának jó teljesítményét elősegítő, odaadó munkája elismeréseként,

Szekeres tamás, a Hangjegy Színház ügyvezető igazgatója részére
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

 a MAGYAR BRONZ ÉRdEMKERESZT 
polgári tagozat;

lipták Szabolcs főtörzszászlós, büntetés-végrehajtási tanácsos, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet Büntetés-végrehajtási Osztályának körlet-főfelügyelője részére
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában több mint két  évtizeden át végzett kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréseként,
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lőrincz Sándorné címzetes rendőr törzszászlós, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírbátori 
Rendőrkapitánysága Közrendvédelmi Osztálya Előkészítő Csoportjának segédelőadója részére
negyedszázados kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR BRONZ ÉRdEMKERESZT 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

2022. augusztus 1.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

2022. augusztus 5.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04821-2/2022.

A köztársasági elnök 232/2022. (VIII. 23.) KE határozata
dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Szabó Károly ezredest 
2022. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornok rendfokozatba kinevezem.

Budapest, 2022. július 6.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 8.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/04027-2/2022.
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A köztársasági elnök 233/2022. (VIII. 23.) KE határozata
dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának 
jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 27. § (1) bekezdése és 131. § (3) bekezdése alapján – a pénzügyminiszter 
javaslatára – dr. Karácsoni-pej Melinda pénzügyőr ezredest 2022. augusztus 20-ai hatállyal pénzügyőr 
dandártábornok rendfokozatba kinevezem.

Budapest, 2022. július 6.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. augusztus 1.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04171-2/2022.

A köztársasági elnök 234/2022. (VIII. 23.) KE határozata
dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 
4/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére –

antal lászló István ezredest,
Sánta gábor ezredest és
Dr. török Zsolt ezredest

2022. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornok rendfokozatba kinevezem.

Budapest, 2022. július 21.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 25.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/04516-4/2022.
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A köztársasági elnök 235/2022. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKf-1/1133/3/2022. számú előterjesztésére – alon Oren 
(születési hely: Tel Aviv-Yafo, Izrael; születési idő: 1990. július 16.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. július 18.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 19.

  Dr. gulyás gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03767-3/2022.

A köztársasági elnök 236/2022. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993.  évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKf-1/1132/3/2022. számú előterjesztésére – tica  Dijana, 
született:  Rkman dijana (születési hely: Szabadka, Jugoszlávia; születési idő: 1981. november 7.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. július 18.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 19.

  Dr. gulyás gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03768-3/2022.
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A köztársasági elnök 237/2022. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény  
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKf-1/1104/3/2022. számú előterjesztésére –  
Motornij Szerhij (névmódosítás előtti neve: Motornij Szerhij Mikolajovics; születési hely: Alsóverecke, Szovjetunió;  
születési idő: 1974. június 14.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. július 21.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 26.

  Dr. gulyás gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03592-3/2022.

A köztársasági elnök 238/2022. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény  
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKf-1/1108/3/2022. számú előterjesztésére –  
Miftahutdinov Renat (névmódosítás előtti neve: Miftahutdinov Renat Vilijevics; születési hely: Moszkva, Szovjetunió;  
születési idő: 1968. november 25.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. július 21.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 26.

  Dr. gulyás gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03594-3/2022.
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A köztársasági elnök 239/2022. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény  
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKf-1/1109/3/2022. számú előterjesztésére –  
Voloszjluk Románia (névmódosítás előtti neve: Voloszjluk Románia Petrivna; születési hely: Toporiv, Szovjetunió;  
születési idő: 1951. október 13.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. július 21.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 26.

  Dr. gulyás gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03595-3/2022.

A köztársasági elnök 240/2022. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény  
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKf-1/1110/3/2022. számú előterjesztésére –  
Sztecjunics Szergej (névmódosítás előtti neve: Sztecjunics Szergej Mihajlovics; születési hely: Kisbakos, Szovjetunió;  
születési idő: 1977. április 8.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. július 21.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 26.

  Dr. gulyás gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03596-3/2022.



5924	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2022.	évi	138.	szám	

A köztársasági elnök 241/2022. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény  
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKf-1/1131/3/2022. számú előterjesztésére –  
Kricsfalusi Sándor (névmódosítás előtti neve: Kricsfalusi Olekszandr Vjácseszlávovics; születési hely: Técső, Szovjetunió;  
születési idő: 1987. január 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2022. július 18.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 19.

  Dr. gulyás gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03769-3/2022.

A Kormány 1418/2022. (VIII. 23.) Korm. határozata
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
489 552 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese
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1. melléklet az 1418/2022. (VIII. 23.) Korm. határozathoz

II. Köztársasági Elnökség
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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
II. Köztársasági Elnökség

000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal
K3 Dologi kiadások -489 552 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

329639 1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása
K6 Beruházások 489 552 000

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
II. Köztársasági Elnökség

000033 1 Köztársasági Elnöki Hivatal -489 552 000

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
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 489 552 000 489 552 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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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.

A Kormány 1419/2022. (VIII. 23.) Korm. határozata
a Nyíregyháza megyei jogú város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében és az  ingatlan-
nyilvántartásról szóló 1997.  évi CXLI.  törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) fVM rendelet 62/A.  §-ában 
foglaltakra figyelemmel – a  beruházási célterületre történő művelési ág változás átvezetése céljából – beruházási 
célterületté nyilvánítja a  Nyíregyháza közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint Nyíregyháza 
külterület 01355/1, 01380/1, 01466/38, 01466/39, 01475/2, 01476/2, 01476/3, 01476/4, 01476/5, 01476/6, 01476/7, 
01476/8, 01476/9, 01476/10, 01476/11, 01476/12, 01476/13, 01476/14, 01476/15, 01476/16, 01476/17, 01476/18, 
01476/19, 01476/20, 01476/21, 01476/26, 01476/27, 01476/29, 01476/30, 01477, 01478/5, 01478/6, 01478/7, 
01478/8, 01478/11, 01478/12, 01478/13, 01478/14, 01478/15, 01480/1, 01480/2, 01480/3, 01480/4, 01480/5, 
01480/6, 01487, 01488/1, 01488/2, 01488/3, 01488/4, 01488/5, 01488/6, 01489, 01490/10, 01490/12, 01490/15, 
01490/17, 01490/19, 01490/21, 01490/23, 01510, 01511, 01517/1, 01518/1, 01518/4, 01518/7, 01521/1, 01521/2, 
01521/3, 01521/4, 01522/1, 01523, 01524, 01525, 01526/1, 01526/2, 01527/1, 01527/2, 01530/1, 01531/1, 01532, 
01533/3, 01533/5, 01533/7, 01533/8, 01533/9, 01533/12, 01533/13, 01533/14, 01533/15, 01533/16, 01533/17, 
01533/18, 01533/19, 01533/2, 01533/20, 01533/21, 01535, 01536/2, 01536/3, 01536/5, 01536/7, 01536/8, 01536/9 
és 02406 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárásokban hozott 
döntések véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese


	A Kormány 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelete
	az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 325/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelete
	az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

	A Kormány 326/2022. (VIII. 23.) 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 nyilvá

	A köztársasági elnök 230/2022. (VIII. 23.) KE határozata
	magyar szent istván rend kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 231/2022. (VIII. 23.) KE határozata
	állami kitüntetések adományozásáról

	A köztársasági elnök 232/2022. (VIII. 23.) KE határozata
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