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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 51/2023. (III. 20.) KE határozata
a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról

I. A Kossuth-díj adományozása

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

Ifj. Sánta Ferenc, a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, prímás részére,
Magyarország számára kivételesen értékes és korszakos jelentőségű életműve, a  19. és a  20. századi klasszikus 
és népszerű zeneirodalom magyar stílusban való tolmácsolása és a  hazánk zenei kultúrájának részét képező 
cigánymuzsika magas szintű művelése terén példaadó művészi pályája, a  Magyar Nemzeti Cigányzenekar 
alapítójaként, művészeti vezetőjeként és vezető prímásaként több évtizede nagy sikereket arató előadóművészi 
tevékenysége elismeréseként

a Kossuth-nagydíjat,

Adamis Anna zeneszerző, költő, előadóművész részére,
Magyarország számára kivételesen értékes, a  hazai könnyűzenei életet gazdagító művészi pályája, a  legnevesebb 
zenekarok számára írt ikonikus dalszövegei, generációk életérzését hűen közvetítő és évtizedek óta töretlen 
népszerűségnek örvendő slágerei elismeréseként,

Bukta Imre Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, érdemes művész, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 
részére,
Magyarország számára kivételesen értékes és nemzetközileg is kiemelkedő művészi pályafutása, a kortárs magyar 
képzőművészet formanyelvét a fotó, a videó és az installáció eszközeivel megújító, a klasszikus paraszti létformát és 
kultúrát sajátos motívumokkal ábrázoló művészi alkotómunkája  elismeréseként,

Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a  magyar nyelv és kultúra megőrzését 
elkötelezetten szolgáló, a  felvidéki magyarság művelődését meghatározó művészi munkája, a  magyar 
színházművészet határokon átívelő népszerűsítése terén is példaadó előadói és vezetői tevékenysége 
elismeréseként,

Duba Gyula József Attila-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, elsőrangú humoreszkeket, szatírákat, novellákat és 
irodalmi paródiákat is magába foglaló, gazdag alkotói életműve, a  felvidéki magyarság létélményét szociografikus 
alaposságú, mégis lírai magasságokba emelkedő regényekbe és novellákba sűrítő művészete elismeréseként,

Kutas László szobrász- és éremművész részére,
Magyarország számára kivételesen értékes alkotótevékenysége és nemzetközileg is nagyra értékelt művészi pályája, 
szellemes komponálás és választékos anyaghasználat jellemezte, ugyanakkor kivételes formaérzékről tanúskodó 
művészete, a domborműveken és köztéri szobrok mellett a kisplasztikák, illetve az emlékérmek terén is elsőrangú 
tervezőmunkája elismeréseként,

Mezei Gábor Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész, bútortervező, érdemes művész, a  Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes, a  magyar organikus belsőépítészet és a  történelmi hagyományú 
bútorművesség egyik legeredetibb mestereként végzett, a  Makovecz-életmű folytatása iránt elkötelezett és 
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példaadó tervezőművészi életműve, szürreális bútorkompozícióival új minőséget és stílust létrehozó művészete 
elismeréseként,

Mihályi Gábor Harangozó Gyula-díjas koreográfus, rendező, kiváló és érdemes művész, a  Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a  hagyományt a  modernitással mesterien ötvöző 
koreográfiái és rendezései, az autentikus formanyelvre építve a ma emberéhez szóló kortárs néptáncművészete és 
közösségformáló társulatvezetői munkája, a Magyar Állami Népi Együttes megújítása terén egyedülálló művészeti 
és vezetői tevékenysége elismeréseként,

Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész, a  Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, színpadon, képernyőn és mozivásznon egyaránt 
emlékezetes és sikeres alakításai, a magyar kultúra közvetítése iránt elkötelezett, értékteremtő és a kulturális életet 
gazdagító művészi és vezetői munkája elismeréseként,

Orbán János Dénes Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, prózaíró, a  Magyar Művészeti Akadémia levelező 
tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a  kortárs magyar irodalmat egyedi stílusú, 
formailag és nyelvileg is bravúros költeményeivel, prózáival és drámáival gazdagító írásművészete, valamint 
példaadó irodalomszervező és tehetséggondozó tevékenysége elismeréseként,

Perényi Eszter Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, kiváló és érdemes művész, professor emeritus részére,
Magyarország számára kivételesen értékes hegedűművészi pályája, a  kortárs magyar zene megismertetése 
iránt különösen elkötelezett előadóművészete és a  magyar zenei örökség továbbadásában is kiemelkedően 
sikeres munkája, értékteremtő művészi, valamint nagy hatású és nemzedékeket inspiráló oktatói tevékenysége 
elismeréseként,

Vitézy László Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, kiváló és érdemes művész részére,
Magyarország számára kivételesen értékes és az  egyetemes filmművészetet is gazdagító művészi pályafutása, 
a  Budapesti Iskola ikonikus alakjaként a  szocializmus tabutémáit szociografikus alaposságra építő kifinomult 
művészi igénnyel megjelenítő alkotásai, a  magyar irodalom klasszikus műveit méltó módon adaptáló rendezései 
elismeréseként,

Záborszky Kálmán Liszt Ferenc-díjas karmester, gordonkaművész, kiváló és érdemes művész, a  Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, gordonkaművészként és karmesterként is 
kiemelkedő művészete, zenésznemzedékek sorát inspiráló és a művészettel nevelés mellett a kultúraközvetítés iránt 
is elkötelezett oktatói és intézményvezetői munkája, a Szent István Filharmonikusok vezető karmestereként végzett 
sikeres és nagy hatású tevékenysége elismeréseként

a Kossuth-díjat

adományozom.

II. A Széchenyi-díj adományozása

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

dr. Anisits Ferenc gépészmérnök, nyugalmazott vezetőmérnök, címzetes egyetemi tanár részére,
Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása, a kimagasló magyar mérnöki teljesítmény egyik legjelesebb 
képviselőjeként a  dízelmotorok fejlesztésében elért világszínvonalú eredményei, innovatív és sikeres mérnöki 
munkája elismeréseként,
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dr. Gaál Botond teológus, matematika–fizika szakos tanár, nyugalmazott egyetemi tanár, a  Magyar Tudományos 
Akadémia doktora részére,
Magyarország számára kivételesen értékes, több évtizedes oktatói és kutatói tevékenysége, a  keresztyén 
gondolkodás és a  modern természettudományok kapcsolatának református történeti és elméleti alapjának 
kidolgozása terén kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként,

dr. Horváth Tamás László állatorvos, kutatóprofesszor, tanszékvezető egyetemi tanár részére,
Magyarország számára kivételesen értékes és nemzetközi szinten is jelentős neurológiai kutatásai, a  magyar 
felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és a nemzetközi tudományos együttműködések kialakítása terén 
egyaránt kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Kahler Frigyes jogtörténész, kutató, nyugalmazott törvényszéki büntetőkollégium-vezető bíró részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, számos történelmi korszakot és témakört 
felölelő, hiánypótló kutatásai és publikációi, generációk számára meghatározó oktatói munkája elismeréseként,

Kamarás Katalin fizikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során az  infravörös spektroszkópia 
szilárdtestfizikai alkalmazásainak fejlesztése és hazai meghonosítása érdekében végzett iskolateremtő tevékenysége 
elismeréseként,

Kaptay György kohómérnök, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen az  anyagegyensúlyok, 
az  elektrokémiai szintézis, a  határfelületi jelenségek és a  nanoanyagok tudományterületén elért eredményei, 
illetve kiváló oktatói és tudományos kutatói munkája, valamint értékes oktatás- és kutatásszervezői tevékenysége 
elismeréseként,

Kocsis Károly geográfus, intézetigazgató egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a  nemzetközileg is jelentős 
geográfiai-kartográfiai gyűjtemény, a Magyarország Nemzeti Atlaszának megalkotása és kiadása érdekében, illetve 
a társadalomföldrajz területén végzett, Kárpát-medencei szemléletű kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként,

Marosi György János vegyészmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  polimer kompozitok és 
gyógyszerrendszerek innovatív, biztonságos technológiáinak kifejlesztése és ipari bevezetése terén elért, 
nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként,

Miklósi Ádám etológus, intézet- és tanszékvezető egyetemi tanár, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 
részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  kutyák viselkedésének és 
problémamegoldó képességének vizsgálatával elért, világviszonylatban is jelentős kutatási teljesítménye, valamint 
a  szociális robotok új generációját kialakító etorobotika megalapítása terén végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként,

Péntek János nyelvész, professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a  kisebbségben élő magyarság 
anyanyelvhasználatának kutatásában, illetve a  népnyelv és a  népi kultúra viszonyának vizsgálatában elért 
eredményei, valamint iskolateremtő oktatómunkája és példaértékű szociolingvisztikai, dialektológiai életműve 
elismeréseként,

dr. Raczky Pál régész, professor emeritus, egyetemi tanár részére,
Magyarország számára kivételesen értékes, a  Kárpát-medence újkőkorának és rézkorának meghatározó 
kutatójaként végzett iskolateremtő tudományos eredményei, nemzetközileg is nagyra értékelt kutatói, oktatói és 
tudományszervezői pályája elismeréseként,
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dr. Salma Imre légkörkémikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása során a  légkörkémia és -fizika területén, 
különösen az  aeroszol keletkezésének, kölcsönhatásainak, valamint környezeti, éghajlati és egészségügyi 
következményeinek feltárásában elért eredményei, nemzetközileg is jelentős kutatói tevékenysége és magas 
színvonalú oktatói munkája elismeréseként,

dr. Solymosi-Tari Emőke Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, egyetemi docens, a  Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a  zenetudományi kutatások és 
a  zenepedagógia területén egyaránt jelentős eredményei, az  általa szerkesztett és vezetett innovatív, a  zene 
és a  társművészetek magas színvonalú terjesztését szolgáló művészeti sorozatok tekintetében is kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként,

Sperlágh Beáta neurofarmakológus, címzetes egyetemi tanár, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 
részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen az  agy energiaellátásáért felelős 
ATP molekula ideghálózatok közötti ingerületátviteli szerepének feltárása terén kivételes tudományos munkája, 
valamint a  magyar gyógyszerkutatás sikeres nemzetközi képviselete terén is kiemelkedő szakmai tevékenysége 
elismeréseként,

dr. Szuromi Szabolcs kánonjogász, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora részére,
Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a  középkori egyházi irodalom és 
kánonjogtörténet területén végzett, világviszonylatban is kiemelkedő és elismert alapkutatásai, valamint az ezekhez 
kapcsolódó új tudományos módszerek és elméletek kidolgozása, bevezetése és nemzetközi szakmai szinten történő 
elfogadtatása terén végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként

a Széchenyi-díjat

adományozom.

Budapest, 2023. március 1.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. március 6.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/1646-2/2023.
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A köztársasági elnök 52/2023. (III. 20.) 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 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

Maróth Miklós Széchenyi-díjas klasszika-filológus, orientalista, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, az Union Académique 
Internationale tiszteletbeli elnöke, az  Academia Europaea tagja, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 
az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének igazgatója, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Irányító Testületének 
elnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára részére,
több mint fél évszázados, nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő kutatói pályafutása, szerteágazó oktatói 
tevékenysége, valamint a tudományos közéletben betöltött jelentős szerepe elismeréseként,

Őboldogsága XXI. Rafael Péter Minászján, az Örmény Katolikusok Kilíkiai Házának katolikosz-pátriárkája részére,
az üldözött keresztény közösségek támogatását és védelmezését, illetve a  magyarországi örmény nemzetiség 
kulturális és vallási identitásának megőrzését szolgáló fáradhatatlan tevékenysége, valamint Magyarország és 
az Örmény Köztársaság diplomáciai kapcsolatainak rendezésében vállalt kimagasló szerepe elismeréseként

 a MAGYAR ÉRDEMREND
 nagykeresztje
 polgári 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 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

dr. Bánáti János ügyvéd, a  Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a  Budapesti Ügyvédi Kamara volt elnöke, az  Országos 
Bírói Tanács tagja, az  Igazságügyi Miniszter Tudományos Tanácsadó Testületének tagja, a  Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára, a  Magyar Büntetőjogi Társaság 
elnökhelyettese, a Bánáti Ügyvédi Iroda tagja, a Magyar Jogászegylet alelnöke részére,
az ügyvédi hivatásrend társadalmi szerepének erősítését, a  magyar igazságszolgáltatás színvonalának emelését 
és a  jogászi hivatásrendek közötti kapcsolat elmélyítését több évtizeden át szolgáló kamarai elnöki tevékenysége, 
a  büntető eljárásjog területén végzett jogtudományi munkája, valamint a  jövő jogásznemzedékeinek oktatása és 
a jogi kultúra terjesztése terén is meghatározó szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Béres József vegyész, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke részére,
a magyar emberek egészségének megőrzését évtizedek óta elkötelezetten szolgáló, a  természetes gyógyászati 
módszereket, illetve az  emberi szervezet ellenálló képességének erősítését széles körben népszerűsítő munkája 
elismeréseként,

Edgar Peña Parra érsek, az Apostoli Szentszék általános ügyekért felelős államtitkár-helyettese részére,
Magyarország és az Apostoli Szentszék közötti kapcsolatok előmozdítása és fejlesztése érdekében végzett sokoldalú 
tevékenysége elismeréseként,

dr. Faragó Tamás, a nemzet sportolója, olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, edző részére,
a magyar vízilabdasportágban elért kimagasló eredményei, olimpiai bajnoki címe, valamint edzői és sportvezetői 
tevékenysége elismeréseként,
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Mevlüt Çavuşoğlu, a Török Köztársaság külügyminisztere részére,
a magyar–török kapcsolatok fejlesztéséhez hozzájáruló tevékenysége, valamint a  regionális konfliktusok békés 
rendezésében vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Parragh László vállalkozó, a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a  KAVOSZ – Széchenyi Kártya 
Igazgatóságának elnöke részére,
a magyar gazdaságpolitika alakításában végzett elévülhetetlen érdemei és a  magyar vállalkozók érdekeinek 
megóvása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum, a  XX. Század Intézet és a  XXI. Század Intézet 
főigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, volt kormánybiztos részére,
a magyar tudományos és kulturális életet gazdagító történészi és intézményvezetői munkája, a nemzet sorsfordító 
eseményeinek hiteles bemutatását és méltó feldolgozását egyaránt szolgáló szakmai tevékenysége, valamint nagy 
hatású közéleti és civil szerepvállalása 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 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

Ágh István, a  nemzet művésze, Kossuth- és kétszeres József Attila-díjas költő, író, a  Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja részére,
nagy formátumú költészete, korszakalkotó és nemzedékek számára példaként szolgáló költői, írói és műfordítói 
munkája elismeréseként,

Ashot Smbatyan, az Örmény Köztársaság tbiliszi nagykövete részére,
Magyarország és az  Örmény Köztársaság diplomáciai kapcsolatainak rendezésében vállalt kimagasló szerepe 
elismeréseként,

Baranyay László közgazdász-tanár, az  Európai Beruházási Bank Igazgatótanácsának tagja, nyugalmazott és 
tiszteletbeli alelnöke, a Magyar Fejlesztési Bank volt elnök-vezérigazgatója részére,
a pénzügyi szektorban végzett több évtizedes, nemzetközi szinten is elismert munkásságáért, különösen a Magyar 
Fejlesztési Bank versenyképességének növeléséért végzett tevékenységének elismeréseként,

Barnabás Beáta Mária Széchenyi-díjas biológus, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi 
főtitkárhelyettese, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutató professor emeritusa és Mezőgazdasági Intézetének 
kutatóprofesszora részére,
a biotechnológia területén folytatott, nemzetközi szinten is jelentős kutatásai és azok eredményeinek 
a  növénynemesítési gyakorlatban történő alkalmazása érdekében végzett munkája, valamint értékes oktatói és 
tudományszervezői tevékenysége elismeréseként,

dr. Bódis József szülész-nőgyógyász, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem rector 
emeritusa, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke, volt államtitkár részére,
példaértékű kutatói-oktatói és gyógyítómunkája, a  magyar tudomány és oktatás nemzetközi elismertségének 
növelése mellett a hazai felsőoktatás fejlesztését és a jövő tudós nemzedékeinek kibontakoztatását is elkötelezetten 
szolgáló tevékenysége, továbbá jelentős egyetemi és közéleti szerepvállalása elismeréseként,

Carmenza Jaramillo Gutiérrez, a Kolumbiai Köztársaság nyugalmazott budapesti nagykövete részére,
a magyar–kolumbiai kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország nemzetközi jó hírnevének erősítése iránt 
elkötelezett tevékenysége elismeréseként,
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Christopher Finlayson ügyvéd, királyi tanácsos, volt miniszter és parlamenti képviselő részére,
a magyar–új-zélandi kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország nemzetközi jó hírnevének erősítése érdekében 
végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként,

dr. Csath Magdolna Anna Szent-Györgyi Albert-díjas közgazdász, a  közgazdaság-tudomány doktora, a  Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem rektori főtanácsadója és a Szent II. János Pál Kutatóközpontja Gazdaságfejlesztés- és 
Kisvállalkozás-kutatási és Továbbképző Intézetének vezetője, a  Magyar Közgazdasági Társaság Versenyképességi, 
Innovációs és Informatikai Szakosztályainak elnökségi tagja részére,
a közgazdaság-tudományok területén elért eredményei, a  felsőoktatásban és a  kutatásban folytatott, 
a tehetséggondozás, a versenyképesség és a vállalkozások fejlesztése iránt is különösen elhivatott munkája, illetve 
odaadó szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Flávio Augusto Viana Rocha admirális, a Brazil Szövetségi Köztársaság Elnöki Hivatalának stratégiai ügyekért felelős 
volt államtitkára, a brazil Haditengerészet nukleáris biztonságért felelős államtitkára részére,
a magyar–brazil politikai és gazdasági kapcsolatok előmozdítása érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként,

Hajnal Jenő, a nyelvtudományok magisztere, a Magyar Nemzeti Tanács volt elnöke, a Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet volt igazgatója részére,
a vajdasági magyar közösség érdekében folytatott több évtizedes, sokoldalú munkája, a  magyar nyelv és kultúra 
ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként,

dr. Horkay Ferenc szívsebész szakorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Szívsebészeti Tanszéki Csoportjának tanszékvezető 
egyetemi tanára részére,
több évtizedes, kimagasló színvonalú szakorvosi munkája és a szívsebészet területén elért eredményei, illetve kiváló 
sebészek nemzedékeit kinevelő oktatói tevékenysége elismeréseként,

Lauer Edith, az Amerikai Magyar Koalíció tiszteletbeli elnöke részére,
az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar közösségek, valamint a  határon túli magyarság érdekében végzett 
odaadó munkája elismeréseként,

dr. Mezősi Gábor, a földrajztudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa részére,
a geográfia területén folytatott iskolateremtő oktatói és vezetői munkája, a  szakmai utánpótlás képzését 
megalapozó tankönyveket és közleményeket is magába foglaló tudományos életműve elismeréseként,

Miron Eszter nyugalmazott levéltáros, a Történelmi Magyarországról Bevándoroltak Szövetségének elnöke részére,
az Izraelben élő magyar közösség identitásának megőrzését, valamint Magyarország és a  magyar kultúra 
jó hírnevének erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Monostori László Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd 
Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa részére,
a gyártástudomány és a  termelésinformatika elméleti és alkalmazott kutatásának nemzetközileg is elismert 
tudósaként folytatott több évtizedes, eredményes munkája, valamint széles körű tudományszervezői és 
iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként,

Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, operetténekes, érdemes művész részére,
a magyar kultúra jó hírnevét és az  operett műfaj nemes hagyományait felejthetetlen szerepjátékával éltető, 
évtizedek óta töretlen népszerűségnek örvendő művészi pályája elismeréseként,

Piero Marini érsek, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Bizottságának volt elnöke és a Pápai Liturgikus 
Szertartások Hivatalának egykori vezetője részére,
Magyarország és az  Apostoli Szentszék közötti kapcsolatok előmozdítása érdekében tett erőfeszítései, valamint 
II. János Pál pápa és Ferenc pápa magyarországi útjainak előkészítésében vállalt szerepe elismeréseként,

Reviczky Gábor, a nemzet művésze, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja részére,
a közönség szeretetét és a szakma nagyrabecsülését egyaránt kiérdemlő művészi munkája elismeréseként,
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dr. Szapáry György közgazdász, a  Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, volt alelnöke, a  Budapesti Corvinus 
Egyetem címzetes professzora, Magyarország korábbi washingtoni nagykövete részére,
a közgazdaság-tudomány és a diplomácia területén egyaránt kimagasló és értékteremtő életútja elismeréseként,

dr. Szikora János Jászai Mari- és Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a  székesfehérvári Vörösmarty 
Színház igazgatója részére,
a drámairodalom legjelentősebb művei mellett operákat és musicaleket is magába foglaló, kiemelkedően gazdag 
színházi rendezői pályafutása, valamint értékteremtő színházigazgatói tevékenysége elismeréseként,

Török Ádám közgazdász, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  Pannon Egyetem professor emeritusa 
részére,
a közgazdaság-tudomány elméleti és gyakorlati fejlesztéséhez hozzájáruló, kimagasló szakmai tevékenysége, 
valamint a  tehetséggondozásra és a  kutatói pálya népszerűsítésére is kiemelt figyelmet fordító oktatói munkája 
elismeréseként

 a MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozat;

Horváth András nyugállományú rendőr vezérőrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főtanácsadója részére,
több mint öt évtizeden keresztül végzett, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 katonai 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 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

Alberto de Alcocer Torra közgazdász, jogász, a Grupo ACS tulajdonosa részére,
Magyarország és a magyar vadgazdálkodás jó hírnevének öregbítése terén vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Arai Hadzsime, a tokiói Dzsuntendó Egyetem elnöke és professor emeritusa részére,
a magyar–japán orvosi és orvosképzési kapcsolatok fejlesztésében, illetve megerősítésében vállalt szerepe 
elismeréseként,

Árkossy István festőművész, grafikus, író részére,
kiemelkedő, értékorientált képzőművészi és irodalmi pályafutása elismeréseként,

dr. Baljan Genrih Grigorjevics, Magyarország biskeki tiszteletbeli főkonzulja részére,
Magyarország biskeki nagykövetségének létrejötte érdekében és a  magyar–kirgiz kapcsolatok fejlesztése terén 
végzett támogató tevékenysége elismeréseként,

Bárány László rendező-operatőr, a Pannon Csillagda Látogatóközpont üzemeltetője részére,
a zene és a természet értékeinek népszerűsítését szolgáló és nemzetközileg is nagyra értékelt dokumentumfilmjei, 
valamint a látogatóközpont érdekében végzett értékteremtő munkája elismeréseként,

dr. Baranyai Tibor Batthyány-Strattmann László-díjas főorvos, a  Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs 
Intézet Röntgen- és Izotópdiagnosztikai Osztályának szakmai vezetője, a Debreceni Egyetem és a Soproni Egyetem 
címzetes egyetemi tanára részére,
a soproni egészségügyi ellátás fejlesztésében és irányításában betöltött kiemelkedő szerepe, valamint a radiológia 
szakterületén végzett magas színvonalú orvosi tevékenysége elismeréseként,
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dr. Barsi József László, a Balassagyarmati Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke, címzetes táblabíró részére,
példaértékű felkészültséggel, lelkiismeretesen végzett bírói munkája, valamint az  igazságügy szolgálatába lépő 
fiatalok pályakezdését segítő tevékenysége elismeréseként,

Batthyány Ádám Antal közgazdász, a Batthyány Lajos Alapítvány tiszteletbeli elnöke részére,
a demokrácia működési kereteinek kialakítása, a  hazai demokratikus politikai kultúra, valamint a  piacgazdaság 
alapvető feltételeinek megteremtése érdekében végzett áldozatos és sikeres tevékenysége elismeréseként,

Bors Richárd, az „Egy a Természettel”  Vadászati és Természeti Világkiállítás szakmai igazgatója részére,
a fenntartható magyar vadgazdálkodás nemzetközi hírnevének öregbítéséért tett erőfeszítései, valamint az „Egy 
a  Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás magas színvonalú megszervezésében és lebonyolításában 
vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Bozóky Imre, a Magyar Labdarúgó Szövetség volt elnöke, Izsák város polgármestere, ügyvéd részére,
a hazai labdarúgás fejlesztése, illetve jó hírnevének erősítése érdekében végzett munkája, valamint Izsák város 
fejlesztését szolgáló több évtizedes városvezetői tevékenysége elismeréseként,

Christian Wolff okleveles gépészmérnök, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a magyar járműipar termelési, munkaerőpiaci és exportteljesítményének növekedését elősegítő, sikeres vezetői 
munkája elismeréseként,

Csallóközi Zoltán rendező, forgatókönyvíró, a  Miniszterelnökség volt főtanácsadója, a  Nemzeti Emlékhely és 
Kegyeleti Bizottság tagja részére,
a magyar egyház- és politikatörténeti hagyományok ápolása mellett a  kommunizmus áldozatai emlékének 
megőrzését is szolgáló sokrétű tevékenysége, valamint elkötelezett közéleti szerepvállalása elismeréseként,

dr. Csikász-Nagy Attila biomérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára részére,
a rendszerbiológia területén folytatott, nemzetközileg is jelentős kutatómunkája, a  molekuláris és sejtszintű 
hálózatok dinamikai viselkedésének matematikai, számításos és kísérletes vizsgálata terén elért eredményeinek és 
azok alkalmazásának elismeréseként,

dr. Csúri Károly germanista, filológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem 
professor emeritusa részére,
a német nyelvű irodalom jeles szakértőjeként elért kiemelkedő szakmai és tudományos eredményei, valamint 
a nemzetközi hírű szegedi germanisztikai iskola létrehozásában egyetemi oktatóként vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Decsi Tamás orvos, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Klinikai Központja Gyermekgyógyászati Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár részére,
több évtizede lelkiismeretesen és kiemelkedő színvonalon végzett szakmai, intézményvezetői és oktatói 
tevékenysége elismeréseként,

dr. Dobróka Mihály, a műszaki tudomány doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa részére,
az alkalmazott geofizika területén öt évtizede végzett, nemzetközileg is jelentős kutatásai, illetve a  doktori 
képzésben is meghatározó és eredményes oktatói tevékenysége elismeréseként,

dr. Domokos Mária Szabolcsi Bence-díjas népzenekutató, zenetörténész, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére,
a zene- és művelődéstörténet egységes szemlélete jegyében végzett több évtizedes kutatómunkája, különösen 
a  magyar népzene rendszerezett gyűjteményének kritikai összkiadása érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként,

Eva-Maria Greve, Magyarország hamburgi és schleswig-holsteini tiszteletbeli konzulja részére,
a magyar állampolgárok megsegítését odaadóan szolgáló konzuli tevékenysége, valamint a magyar–német 
kapcsolatok további erősítése érdekében végzett kimagasló munkája elismeréseként,

dr. Földessy János geológus, a Miskolci Egyetem professor emeritusa részére,
a földtudományok területén végzett magas színvonalú oktatói, kutatásszervezői és intézetfejlesztői munkája, 
valamint a  magyarországi ásványi nyersanyagok kutatásában, újraértékelésében és hasznosítási lehetőségeinek 
bővítésében elért eredményei elismeréseként,
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dr. Fridli Sándor matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Informatikai Kar Informatikatudományi Intézete Numerikus Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára 
részére,
nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt nagyra értékelt és magas színvonalú tudományos munkája, illetve 
szakterületén, a programozó és programtervező informatika képzésben elért eredményei elismeréseként,

dr. G. Horváth Ákos matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Geometria Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi tanára részére,
a geometria számos területére kiterjedő, magas színvonalú kutatómunkája, jelentős egyetemi vezetői tevékenysége, 
valamint a tudományos szakmai utánpótlás nevelésében elért kiemelkedő eredményei elismeréseként,

dr. Gábriel Róbert neurobiológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem 
Természettudományi Kara Biológiai Intézetének igazgatója, valamint Kísérletes Állattani és Neurobiológiai 
Tanszékének egyetemi tanára részére,
több évtizedes, kimagasló színvonalú és iskolateremtő pályafutása során végzett, nemzetközileg is elismert 
kutatómunkája, valamint jelentős tudományszervezői tevékenysége elismeréseként,

dr. Gál Péter biokémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs 
Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi 
Kutatóközpont Enzimológiai Intézete Szerkezeti Biofizika Kutatócsoportjának vezetője részére,
az emberi szervezet immunitásának vizsgálata terén végzett kiemelkedő, a  fertőzések elleni védekezés jobb 
megértéséhez, valamint több népbetegség gyógyításához hozzájáruló, nemzetközi jelentőségű kutatómunkája 
elismeréseként,

Gerendás György László olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, úszó, edző, sportvezető részére,
a magyar vízilabdasportágban elért kimagasló eredményei, olimpiai bajnoki címe, valamint edzői és sportvezetői 
tevékenysége elismeréseként,

Gőbölös Péter, az  „Egy a  Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás Vadgazdálkodási Konferenciájának 
kurátora részére,
a fenntartható magyar vadgazdálkodás nemzetközi hírnevének öregbítéséért tett erőfeszítései, valamint 
az  „Egy  a  Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás magas színvonalú megszervezésében és 
lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Gödöny József, a  Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztálya Alkalmazásfejlesztő Osztályának osztályvezető 
ügyésze részére,
az igazságügyi informatika terén kimagasló színvonalon végzett, széles körben elismert tevékenysége 
elismeréseként,

Görög Mihály közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem professor emeritusa részére,
a projektmenedzsment elismert kutatójaként a  tématerület iránti kivételes elkötelezettséggel végzett oktatói 
munkája, valamint jelentős publikációs tevékenysége elismeréseként,

dr. Grolmuszné dr. Vértessy Beáta, a  Magyar Tudományos Akadémia levelező, az  Academia Europaea rendes 
tagja, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Alkalmazott 
Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az  Eötvös Loránd 
Kutatóhálózat Természettudományi Kutatóközpontja Enzimológiai Intézetének kutatócsoport-vezetője részére,
a szerkezeti és molekuláris biológia nemzetközi szinten is nagyra értékelt szaktekintélyeként végzett munkája, fiatal 
kutatókból álló csoportja élén elért eredményei, iskolateremtő tudományos munkája elismeréseként,

dr. Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke részére,
a gyógyszerészet területén végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Havas Ferenc nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor 
emeritusa részére,
a nyelvtipológia és az  uralisztika területén végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú tudományos és oktatói 
tevékenysége, különösen az uráli nyelvek tipológiai szempontú kutatásában elért eredményei elismeréseként,
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dr. Héberger Károly kémikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézete Plazmakémiai Kutatócsoportjának 
tudományos tanácsadója részére,
a többváltozós adatelemzési módszerek kutatása területén elért, nemzetközileg is jelentős tudományos eredményei 
elismeréseként,

Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér, a  székesfehérvári Kodolányi János Egyetem nyugalmazott rektorhelyettese, rektori 
tanácsadója, főiskolai tanár részére,
nemzetközi és hazai szinten is kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervező munkája, valamint 
az  akkreditáció terén és a  hazai felsőoktatás megújítása érdekében végzett eredményes szakmai tevékenysége 
elismeréseként,

dr. Hózer Zoltán hőfizikus-mérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Energiatudományi Kutatóközpontja Fűtőelem és Reaktoranyagok Laboratóriumának vezetője részére,
a nukleáris biztonságtechnika területén, főként a  fűtőelemek biztonságosabb felhasználhatóságával kapcsolatban 
végzett kutatásai, valamint több évtizedes oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként,

Hőnyiné dr. Stephanides Éva, a  Kodolányi János Egyetem nyugalmazott címzetes főigazgatója, professor emeritusa 
részére,
a magyar felsőoktatás fejlesztése érdekében végzett munkája, különösen a  Kodolányi János Főiskola 
megalapításában és vezetésében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként,

Jean-Pierre Prudhon jogász, közgazdász, Magyarország nancy-i tiszteletbeli konzulja részére,
a magyar–francia gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztését szolgáló, több évtizede töretlen 
odaadással végzett konzuli tevékenysége elismeréseként,

dr. Joseph Siaw Agyepong, a ghánai Jospong cégcsoport alapító ügyvezető igazgatója részére,
a magyar üzleti érdekek és hazánk nemzetközi hírnevének erősítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége és 
lelkiismeretes munkája elismeréseként,

dr. Józsa Fábián volt országgyűlési képviselő, a  Belügyminisztérium volt államtitkára, Budapest Főváros 
Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője, a  Közigazgatási Eljárási Jogi 
Egyesület alelnöke részére,
a köz szolgálatában végzett közel négy évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

dr. Kállay Miklós okleveles vegyészmérnök, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professor emeritusa, 
a  Budapesti Corvinus Egyetem volt Szőlészeti és Borászati Intézetének nyugalmazott igazgatója, a  Magyar Bor 
Akadémia alapító tagja, tiszteletbeli elnöke részére,
a magyar szőlészeti-borászati ágazatban elért eredményei, különösen a  borászati kémia területén egyedülálló 
kutatói és publikációs tevékenysége, illetve a szakmai felsőoktatásban végzett odaadó munkája elismeréseként,

dr. Kemecsi Lajos néprajzkutató, muzeológus, a Néprajzi Múzeum főigazgatója részére,
a Néprajzi Múzeum működtetése és a városligeti új épületbe történő költöztetése érdekében végzett példaértékű 
vezetői tevékenysége elismeréseként,

dr. Kiss Ákos Levente gyermeksebész, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Velkey 
László Gyermekegészségügyi Központja Gyermeksebészeti, Traumatológiai és Égési Osztályának nyugalmazott 
osztályvezető főorvosa részére,
a gyermeksebészet területén végzett több mint öt évtizedes, kiemelkedő színvonalú szakmai és vezetői munkája, 
a  kárpátaljai magyar és ukrán gyermekek egészsége érdekében végzett, fáradhatatlan önkéntes tevékenysége 
elismeréseként,

Kiss-Domonkos Judit csellóművész, a  Magyar Állami Operaház és a  Budapesti Filharmóniai Társaság volt szóló 
csellistája részére,
a magyar kultúrát gazdagító több évtizedes művészi pályafutása elismeréseként,

Koizumi Hirosi, a Tojama Megyei Művészeti és Kulturális Szövetség tiszteletbeli elnöke, művészeti igazgatója részére,
a magyar kultúra értékeinek népszerűsítését több évtizede szolgáló tevékenysége, valamint a Hajdú-Bihar vármegye 
és a japán Tojama megye kulturális kapcsolatainak ápolásában betöltött szerepe elismeréseként,
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Kóródy Olivér, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás vizes élőhelyeket és természetvédelmet 
bemutató csarnokának kurátora részére,
a fenntartható magyar vadgazdálkodás nemzetközi hírnevének öregbítéséért tett erőfeszítései, valamint 
az  „Egy  a  Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás magas színvonalú megszervezésében és 
lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként,

Kósa Klára keramikus népművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja részére,
a magyar népi alkotóművészet jeles képviselőjeként a  reneszánsz kerámiakészítés hagyományainak újjáélesztése, 
valamint a  magyarság motívumkincseinek kutatása és bemutatása terén végzett több évtizedes, kiemelkedő 
munkája elismeréseként,

Kovács Gergely, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás digitális megoldásokért felelős kurátora 
részére,
a fenntartható magyar vadgazdálkodás nemzetközi hírnevének öregbítéséért tett erőfeszítései, valamint 
az  „Egy  a  Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás magas színvonalú megszervezésében és 
lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként,

Krisán László, a  KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. vezérigazgatója, a  Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének társelnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökségi tagja részére,
a vállalkozásfejlesztés és a  gazdasági válságkezelés érdekében végzett munkája, különösen a  Széchenyi Kártya 
Program terén egyedülállóan sikeres szakmai tevékenysége elismeréseként,

L. Simon László, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás központi magyar kiállításának kurátora 
részére,
a fenntartható magyar vadgazdálkodás nemzetközi hírnevének öregbítéséért tett erőfeszítései, valamint 
az  „Egy  a  Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás magas színvonalú megszervezésében és 
lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként,

Lőrinczy György, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás kulturális rendezvénysorozatáért felelős 
kurátora részére,
a fenntartható magyar vadgazdálkodás nemzetközi hírnevének öregbítéséért tett erőfeszítései, valamint 
az  „Egy  a  Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás magas színvonalú megszervezésében és 
lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Lupescu Radu, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara Nemzetközi Kapcsolatok és Európai 
Tanulmányok Tanszékének volt tanszékvezetője, egyetemi docense részére,
az erdélyi magyar felsőoktatást és tudományos életet gazdagító, a  helyi épített örökség feltárását és megőrzését 
szolgáló kutatói-oktatói munkája elismeréseként,

dr. Mangel László Csaba orvos, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Onkoterápiás Intézetének 
igazgatója, egyetemi tanára, a Magyar Onkológusok Társaságának elnökségi tagja, volt elnöke részére,
külföldön is méltán elismert, kiemelkedő szakmai pályafutása, valamint kivételesen empatikus gyógyítói 
tevékenysége elismeréseként,

dr. Mika János éghajlatkutató, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 
Természettudományi Kar Földrajz és Környezettudományi Intézetének egyetemi tanára részére,
több évtizedes tudományos és oktatói pályája, valamint nemzetközi és hazai viszonylatban is jelentős szakmai 
munkája, illetve a klímaváltozással kapcsolatos tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseként,

Mohácsiné dr. Farkas Csilla, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Élelmiszertudományi és Technológia 
Intézet Élelmiszerminőségi, -biztonsági és Táplálkozástudományi Központja Élelmiszer-mikrobiológia, -higiénia és 
-biztonság Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
az élelmiszerbiztonság és az  élelmiszertudomány területén végzett példaértékű kutatói-oktatói, illetve vezetői 
munkája, valamint a szakmai utánpótlás nevelésében elért kimagasló eredményei elismeréseként,

Mohay Tamás etnográfus-szociológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Intézete Tárgyi Néprajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára részére,
a magyar nép társadalmi, földrajzi és történeti tagolódása, valamint a  vallási népélet kutatása terén elért, 
nemzetközi szinten is jelentős eredményei, valamint kiváló oktatómunkája elismeréseként,
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Nagy Benedek szobrászművész részére,
értékteremtő alkotói munkája, Mór és térsége építészeti arculatát formáló szakmai és művészetszervező 
tevékenysége, valamint példamutató tehetséggondozó és oktatói tevékenysége elismeréseként,

dr. Nagy Endre János szociológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Semmelweis Egyetem professor 
emeritusa, a  Pécsi Tudományegyetem volt intézet- és tanszékvezető tanára, a  Magyar Szociológiai Társaság volt 
alelnöke részére,
az egyetemes és a  magyar eszme- és szociológiatörténet mellett az  államelmélet és a  közigazgatás 
tudományterületén is jelentős, több mint öt évtizedes kutatómunkája, valamint tudomány- és oktatásszervezési, 
vallás- és irodalomszociológiai, továbbá közéleti publicisztikai tevékenysége elismeréseként,

dr. Nagy Zoltán szülész-nőgyógyász főorvos, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója részére,
nagy elhivatottsággal végzett gyógyítói és kórházvezetői munkája elismeréseként,

dr. Néda Árpád fizikus, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott rektorhelyettese részére,
az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás kiépítése és megszilárdítása érdekében végzett felelősségteljes munkája 
elismeréseként,

dr. Németh Balázs, az „Egy a  Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás hagyományos vadászati módokat 
bemutató csarnokának kurátora részére,
a fenntartható magyar vadgazdálkodás nemzetközi hírnevének öregbítéséért tett erőfeszítései, valamint 
az  „Egy  a  Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás magas színvonalú megszervezésében és 
lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként,

Pálinkás Róbert, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás trófeakiállításért felelős kurátora részére,
a fenntartható magyar vadgazdálkodás nemzetközi hírnevének öregbítéséért tett erőfeszítései, valamint 
az  „Egy  a  Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás magas színvonalú megszervezésében és 
lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként,

Sir Robert Neill, az Egyesült Királyság parlamentjének tagja, a Konzervatív Párt politikusa részére,
a magyar–brit kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

dr. Schepp Zoltán közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, decan emeritus, egyetemi tanár részére,
a hazai felsőoktatás gazdaságtudományi területének fejlesztésében, illetve a  Pécsi Tudományegyetem 
gazdaságtudományi képzéseinek kialakításában betöltött jelentős szerepe, kiemelkedő vezetői munkája 
elismeréseként,

dr. Schillinger Erzsébet, a  Hegyvidék című újság főszerkesztője, az  egykori Miniszterelnöki Hivatal volt sajtófőnöke, 
a Köztársasági Elnöki Hivatal Kommunikációs és PR Főosztályának volt vezetője részére,
évtizedek óta nagy hozzáértéssel és elkötelezetten végzett szakmai munkája elismeréseként,

dr. Seress László orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa részére,
a neurobiológia és a  neuroanatómia területén végzett példaértékű szakmai tevékenysége, nemzetközileg is 
kimagasló tudományos pályafutása elismeréseként,

dr. Simon Károly matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Sztochasztika Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a fraktálgeometria területén elért kiemelkedő eredményei, valamint a  tudományos utánpótlás nevelése és 
a tudományszervezés területén is nagy odaadással végzett munkája elismeréseként,

dr. Szabolcs Szilárd Zoltán szívsebész, klinikai főorvos, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére,
a szívsebészet, ezen belül elsősorban a  szívtranszplantáció területén végzett több évtizedes, áldozatos munkája 
elismeréseként,

dr. Szederkényi Gábor mérnökinformatikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának egyetemi tanára részére,
a komplex biológiai rendszerekre is alkalmazható nemlineáris dinamikai rendszerek elemzése és vezérlése területén 
elért, nemzetközi és hazai viszonylatban is kiemelkedő eredményei, valamint azok sikeres ipari és társadalmi 
alkalmazásának elismeréseként,
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Vincze Gábor PhD pszichiáter, pszichoterapeuta, addiktológus, kijelölt igazságügyi szakértő, a  Békés Megyei 
Központi Kórház főorvosa, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Gál Ferenc Egyetem Egészség- 
és Szociális Karának dékánja, a Magyar Pszichiátriai Társaság Délkelet-magyarországi Tagozatának elnöke részére,
a testi betegségek pszichiátriai tüneteinek kutatásában elért kiemelkedő eredményei, valamint szakterületével 
összefüggő, jelentős publikációs tevékenysége és vezetői munkája elismeréseként,

Winkler István villamosmérnök, pszichológus, az Academia Europaea rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia 
doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és 
Pszichológiai Intézete Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoportjának vezetője részére,
a megismerő folyamatok idegtudományos kutatásának nemzetközileg is elismert szakértőjeként folytatott 
tudományos munkája, főként a hallási működéseket megalapozó folyamatok vizsgálatában elért eredményei, illetve 
kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként,

Zvonko Milas, a  határon túli horvátokért felelős államtitkár, a  Horvát Köztársaságon Kívül Élő Horvátok Központi 
Állami Hivatalának vezetője, a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság társelnöke részére,
a horvátországi magyarság, valamint a  Magyarországon élő horvát nemzeti közösségek érdekében végzett 
eredményes munkája elismeréseként

 a MAGYAR ÉRDEMREND
 tisztikeresztje
 polgári tagozat;

Baráth Ernő dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Katonai Rendészeti Irodájának vezetője részére,
több mint három évtizedes katonai szolgálata, valamint a  Magyar Honvédség katonai rendészeti képességének 
fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,

Domine János nyugállományú dandártábornok, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének és az ercsi 
Honvéd Nyugállományúak Klubjának elnöke részére,
a magyar nemzet szolgálatában végzett több évtizedes munkája, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák és 
a honvédségi nyugdíjasok összefogása iránt elhivatott 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 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

Alejandro Vázquez Macías, Magyarország guadalajarai tiszteletbeli konzulja részére,
Magyarország és Mexikó gazdasági, kulturális, illetve sportkapcsolatainak erősítése, valamint a  magyar 
állampolgárok érdekvédelme terén folytatott több évtizedes munkája elismeréseként,

dr. Altbacker Vilmos etológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézete Természetmegőrzési Tanszékének egyetemi tanára részére,
az etológia területén elért kimagasló tudományos eredményei, valamint jelentős egyetemi oktatói tevékenysége 
elismeréseként,

dr. Arató András gyermekgyógyász, gasztroenterológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Semmelweis 
Egyetem Általános Orvostudományi Kara Gyermekklinikájának volt igazgatóhelyettese, egyetemi tanár részére,
a csecsemő- és gyermekgyógyászat területén elért eredményei, a  gyermek-gasztroenterológia tudományág 
magyarországi megalapítójaként végzett munkája, valamint példaadó egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként,
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dr. Bacskai Antal ipari kutató, szakértő, az  egykori Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem és a  Budapesti 
Műszaki Egyetem nyugalmazott oktatója részére,
öt évtizedes sikeres mérnöki és oktatói munkája, mindenekelőtt a kohászati és gépipari anyagvizsgálat, a korróziós 
diagnosztika, valamint a nyomástartó létesítmények terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként,

Bakon László István, Magyarország jamaicai tiszteletbeli konzulja részére,
kiemelkedő konzuli munkája, a  havannai nagykövetség tevékenységének támogatása terén szerzett érdemei 
elismeréseként,

dr. Balogh András Zsolt rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a  brüsszeli Magyar Nagykövetség 
nyugalmazott első beosztottja részére,
a magyar történelem és kultúra belgiumi megismertetésében, illetve az  ott élő magyar közösség támogatásában 
vállalt szerepe, valamint az anyaországi és a határon túli magyaroknak nyújtott önzetlen segítsége elismeréseként,

Barlay Bence, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium igazgatója részére,
kiemelkedő iskolavezetői és közösségteremtő tevékenysége, a  keresztény nevelés ügyét elkötelezetten szolgáló, 
több évtizedes pedagógusi pályája elismeréseként,

Bécser Péter P. Róbert, a  Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szerzetese, a  szentendrei Ferences 
Gimnázium igazgatója részére,
megújuló lelkületű szerzetesi, tanári és iskolavezetői tevékenysége, valamint az evangéliumi szabadság és szeretet 
légkörét szolgáló, nyitott és karizmatikus pasztorációs, illetve közösségteremtő munkája elismeréseként,

dr. Bécsi Tamás közlekedésmérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és 
Járműmérnöki Kara Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének egyetemi docense részére,
a hazai járműmérnökképzés fejlesztésében, illetve utánpótlás-nevelésében végzett munkája, valamint példaadó 
szakmai és kutatási eredményei elismeréseként,

dr. Boda Dezső fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kara 
Természettudományi Központjának igazgatója, egyetemi tanár részére,
az egyetem fejlesztéséhez és jó hírnevének erősítéséhez, valamint a  tudományos utánpótlás neveléséhez is 
hozzájáruló, magas színvonalú kutatói-oktatói munkája elismeréseként,

dr. Bódizs György István főorvos, a kolozsvári Rehabilitációs Kórház orvosigazgatója részére,
kimagasló szakmai, tudományos és oktatói tevékenysége, valamint az  erdélyi magyar közösség egészségügyi 
ellátásában és a helyi közéletben betöltött fontos szerepe elismeréseként,

dr. Bodó Mária zongorapedagógus, a  Temesvári Tudományegyetem Művészeti Karának nyugalmazott egyetemi 
docense részére,
az erdélyi és bánsági zeneoktatás területén végzett, nemzetközi sikereket is eredményező kiváló munkája, valamint 
a  helyi zenei hagyományok ápolását, illetve zenetörténeti értékek feltárását szolgáló kutatói tevékenysége 
elismeréseként,

Boldizsár Gábor Béla, a  szentgotthárdi Pawel Packing Kft. ügyvezetője, a  Szent György Lovagrend magyarországi 
komturja részére,
az osztrák–magyar kapcsolatok fejlesztéséért tett erőfeszítései, valamint a  szegények és elesettek megsegítését 
szolgáló önzetlen tevékenysége elismeréseként,

dr. Bóna Krisztián okleveles közlekedésmérnök, logisztikai rendszertervező, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
a hazai logisztikai mérnöki képzés vállalati igényekhez illeszkedő megújítása és az  utánpótlás-nevelés 
folyamatos fejlesztése terén, valamint a  szakterület interdiszciplináris kutatásaiban elért kiemelkedő eredményei 
elismeréseként,

dr. Bozsóki Éva ügyvéd, a Nemzeti Választási Bizottság volt elnökhelyettese részére,
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként,
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dr. Búza Éva, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. vezérigazgatója részére,
a hazai kis- és középvállalatok finanszírozásában meghatározó jelentőségű szakmai tevékenysége, állami tulajdonú 
vállalatoknál több mint két évtizede sikereket hozó és elkötelezett vezetői munkája elismeréseként,

Csavarga Rózsa Pro Architectura és Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész részére,
a funkcionalista örökség racionalizmusát a posztmodern bútortervezés pop-artból is merítő merész formavilágával 
ötvöző, számos közösségi épület és belső tér megújulását szolgáló értékes és innovatív tervezőmunkája 
elismeréseként,

Csiki Gábor karnagy, a Magyar Állami Operaház Énekkarának karigazgatója részére,
az együttes elismertségét és rangját erősítő, magas szintű művészi munkája elismeréseként,

Ekler Elemér, a Zalatáj Kiadó kiadó-főszerkesztője részére,
a Zala vármegyei elektronikus és írott médiumoknál évtizedeken keresztül magas színvonalon végzett újságírói 
és szerkesztői munkája, valamint a helyi kulturális, sport- és közösségi értékek megőrzését szolgáló tevékenysége 
elismeréseként,

Éry Gábor mérnök-közgazdász, az Ericsson Magyarország volt elnök-vezérigazgatója, a közép-európai régió alelnöke 
részére,
a nemzetközi és a  hazai távközlés területén, az  első mobiltelefonok megjelenésétől az  5G hálózatot használó 
eszközök elterjedéséig tartó, meghatározó munkája, valamint munkahelyteremtő tevékenysége elismeréseként,

dr. Fári Miklós Gábor kertészmérnök, biológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Debreceni Egyetem 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Növénytudományi Intézete Alkalmazott 
Növénybiológiai Tanszékének egyetemi tanára részére,
nemzetközileg is jelentős kutatói munkája, valamint az  agrár felsőoktatás területén végzett kiváló oktatói és 
kutatásirányítói tevékenysége elismeréseként,

dr. Fehér Helga, a  Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Számvitel és Pénzügy 
Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
az egyetemi hallgatók képzése és mentorálása iránti elhivatottsággal végzett, magas színvonalú oktatói munkája 
elismeréseként,

Ferdinand Von Herold Duarte, Magyarország San José-i tiszteletbeli konzulja részére,
a Magyarország és Costa Rica közötti gazdasági, kulturális és oktatási kapcsolatok fejlesztése, valamint a  magyar 
állampolgárok érdekvédelme terén folytatott tevékenysége elismeréseként,

dr. Flaskó Tibor orvos, a  Debreceni Egyetem Klinikai Központja Urológiai Klinikájának igazgatója, egyetemi docens 
részére,
az egészségügyi ellátás, elsősorban az  urológia területén lelkiismeretesen végzett gyógyítómunkája, példaértékű 
szakmai és tudományos tevékenysége, valamint közéleti szerepvállalása elismeréseként,

dr. Füzesi Zsuzsanna orvos, szociológus, a  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 
Magatartástudományi Intézete Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára részére,
az egészségmegőrzés területén végzett sokrétű tudományos munkája, különösen a  népesség fizikai állapotát és 
életmódját befolyásoló demográfiai tényezők vizsgálata terén elért kiemelkedő eredményei, valamint jelentős 
publikációs, oktatói és szervezőmunkája elismeréseként,

dr. Gábor Antal, a  magyar női és férfi vízilabda válogatott volt csapatorvosa, az  Uzsoki Utcai Kórház Ortopéd-
traumatológiai Osztályának főorvosa részére,
a magyar vízilabdasport érdekében odaadóan végzett munkája, illetve jelentős ortopéd és traumatológus 
szakorvosi tevékenysége elismeréseként,

Gábor Csilla irodalomtörténész, a  Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a  kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalomtudományi Intézetének egyetemi tanára részére,
a régi magyar irodalom kutatójaként és kutatásszervezőként végzett kiemelkedő munkája, a  kolozsvári magyar 
szakos tanári és doktori képzésben betöltött vezető szerepe elismeréseként,
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dr. Gácser Attila biológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Szegedi Tudományegyetem 
Természettudományi és Informatikai Kara Biológia Intézetének vezetője, egyetemi tanár részére,
az immunológia és a  mikrobiológia területén, elsősorban a  humánpatogén élesztőgombák kutatásában elért, 
kiemelkedő tudományos eredményei, illetve eredményes oktatói munkája elismeréseként,

dr. Gál Zoltán, a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi 
Kara Pénzügyi és Számviteli Intézetének egyetemi tanára, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Közgazdaság- és 
Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
a tudományterületén végzett kiemelkedő kutatói, oktatói és szakértői munkája elismeréseként,

dr. Galli Csaba Béla gépészmérnök, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara Járműgyártás és 
Technológia Tanszékének főiskolai docense, szakmai tanácsadó részére,
a felnőttképzés területén végzett kimagasló szakmai munkája, valamint a Győri Igazságügyi Szakértői Kamarában és 
más érdekvédelmi szervezetekben folytatott példaértékű tevékenysége elismeréseként,

dr. Gömör Béla Szent-Györgyi Albert-díjas orvos, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, a Budai Irgalmasrendi 
Kórház I. Reumatológiai Osztályának nyugalmazott osztályvezető főorvosa részére,
a reumatológia területén végzett több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Greskovits Dávid Lajos gyógyszerész, a Meditop Gyógyszeripari Kft. alapító ügyvezető igazgatója, a Magyarországi 
Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának oktató 
gyógyszerésze, a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának címzetes egyetemi tanára részére,
a hazai gyógyszeripar fejlesztése és a  gyógyszerellátás stabilizálása érdekében végzett kimagasló szakmai 
tevékenysége elismeréseként,

H. Bagó Ilona Móra Ferenc-díjas irodalomtörténész, a  Petőfi Irodalmi Múzeum Kiállítás-szervezési és Rendezési 
Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője, főmuzeológusa részére,
négy évtizedes muzeológusi pályája, valamint az  irodalom népszerűsítését országosan és határon túl is aktívan 
szolgáló munkája elismeréseként,

Hegedűs Zoltán, a  Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi tagja, a  Kommentár folyóirat 
szerkesztőbizottságának tagja, a Tranzit közéleti rendezvénysorozat szervezője részére,
a nemzeti, keresztény értékek védelme érdekében végzett, kiemelkedő szakmai tevékenysége és közösségszervező 
munkája elismeréseként,

dr. Hevesi Attila Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa részére,
a földrajztudomány területén folytatott, nemzetközileg is jelentős tudományos munkája, különösen 
a  magyarországi karsztkutatás területén elért eredményei, valamint elkötelezett oktatói, tudományszervező és 
-népszerűsítő tevékenysége elismeréseként,

Hollós József, az  Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének elnöke, az  ausztriai Magyar 
Népcsoporttanács volt vezetője részére,
az ausztriai magyarság identitásának és kultúrájának megőrzése érdekében több évtizeden át fáradhatatlanul 
végzett, sokoldalú tevékenysége elismeréseként,

dr. Horváth László, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös József Collegiumának igazgatója, 
a Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete Görög Tanszékének docense részére,
a magyar ókortudományi, mindenekelőtt a bizantinológiai kutatások terén elért kiemelkedő eredményei, valamint 
a tudományos utánpótlás-nevelésben végzett értékes tevékenysége elismeréseként,

Horváth Tibor, Fertőszentmiklós város polgármestere részére,
a város érdekében végzett két évtizedes, eredményes településvezetői munkája elismeréseként,

Hölbling Sándor közgazdász, a Mecsekerdő Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese részére,
példaadó vezetői munkája, különösen az  erdészeti szakmai informatikai rendszer bevezetését és fejlesztését 
elősegítő tevékenysége elismeréseként,

Ilosvay Gusztáv szobrász, a Rádió Mozaik Sydney főszerkesztő-műsorvezetője részére,
az ausztráliai magyar diaszpóra identitástudatának megerősítését, illetve a  magyar kultúra ápolását szolgáló több 
mint három évtizedes közösségi munkája elismeréseként,
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dr. Issekutz Ákos, az  Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület elnöke, a  Magyar Honvédség Egészségügyi 
Központ Gyógyító és Betegellátó Intézetének igazgatója részére,
a magyar–örmény kapcsolatok előmozdítása terén és a Magyarországon élő örmény közösség érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként,

dr. Izbéki Ferenc belgyógyász, gasztroenterológus, a  Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház oktatási 
és tudományos orvosigazgató-helyettese és I. Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa, egyetemi 
magántanár részére,
közel három évtizedes, kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Jaime Alexandre Nogueira Pinto történész, politológus, újságíró részére,
Magyarország kedvező portugáliai megítélésének kialakításában, illetve a  magyar politikai gondolkodás 
bemutatásában betöltött szerepe elismeréseként,

Jászai Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának gazdálkodásért felelős elnökhelyettese részére,
az egészségügyi szakterületen több mint két évtizeden keresztül végzett, kiemelkedő szakmai és vezetői 
tevékenysége elismeréseként,

Jorge Buxadé Villalba ügyvéd, európai parlamenti képviselő, a  VOX párt első alelnöke, a  Katalóniai Nemzetközi 
Egyetem docense és az Abad Oliva-San Pablo Central European University egyetemi tanára részére,
Magyarország érdekeinek képviseletében vállalt szerepe, valamint a hagyományos konzervatív-keresztény értékek 
melletti kiállása elismeréseként,

dr. Kállai János klinikai szakpszichológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem 
professor emeritusa részére,
a klinikai, az egészség- és a kognitív pszichológiai kutatások területén végzett több mint négy évtizedes, színvonalas 
szakmai és tudományos munkája, valamint kiváló oktatói és aktív közéleti tevékenysége elismeréseként,

dr. Kálmán Endre klinikai főorvos, a  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Pathológiai 
Intézetének igazgatóhelyettese részére,
a nőgyógyászati és az  emlőpatológia területén végzett magas színvonalú és innovatív szakmai tevékenysége 
elismeréseként,

dr. Kaposi Zoltán történész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára részére,
a magyar vidék gazdaságtörténetét kiemelkedő színvonalon, nemzetközileg is elismert tudományos 
igényességgel feltáró kutatásai, valamint a  hazai gazdasági felsőoktatásban, tehetséggondozásban és kutatói 
utánpótlásképzésben végzett szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Kárpáti István belgyógyász, nephrológus, a  Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati 
Intézete Nephrológiai Tanszékének egyetemi docense részére,
a nephrológia és a  belgyógyászati betegellátás területén végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint 
az egyetem jó hírnevét erősítő szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként,

Kenneth John Thomas Belshaw, Magyarország belfasti tiszteletbeli konzulja részére,
Magyarország és Észak-Írország üzleti és agrárkapcsolatainak fejlesztését elősegítő tevékenysége, az észak-írországi 
magyar közösség építése és a konzuli szolgálat ellátása érdekében végzett munkája elismeréseként,

dr. Kéri Laura Zita, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének 
igazgatóhelyettese részére,
a magyar zenekultúrát odaadóan szolgáló szakmai munkája elismeréseként,

Kissné dr. Zsámboki Réka, a  Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának tudományos és külügyi 
dékánhelyettese, Neveléstudományi és Pszichológiai Intézetének egyetemi docense részére,
az óvodapedagógia területén végzett kutatásai, valamint az  óvodapedagógus-képzésben és a Kárpát-medencei 
intézményhálózat kiépítésében vállalt jelentős szerepe, példaértékű szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

Klemencsics András, a  Pest Vármegyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdészeti Főosztályának nyugalmazott 
vezetője részére,
az erdőtervezés és -felügyelet területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként,



1318 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 39. szám 

dr. Klivényi Péter neurológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ Neurológiai Klinikájának igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár részére,
kiemelkedő kutatói és oktatói tevékenysége, a tudományos utánpótlás nevelésében vállalt aktív szerepe, valamint 
a betegellátásban végzett példaértékű munkája elismeréseként,

dr. Kovács Attila, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgatója részére,
több mint három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként,

Kovács János, a  Belügyminisztérium nyugállományú rendőrezredese, a  Magyar Szabadságharcos 56-os 
Hagyományőrző Veteránok Egyesületének alelnöke részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharcban részt vett és azt követően meghurcolt belügyi dolgozók rehabilitációját 
szolgáló tevékenysége elismeréseként,

dr. Kristóf Tamás vegyészmérnök, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kara Természettudományi Központja Korróziós 
Kutatócsoportjának vezetője, egyetemi docens részére,
az anyagtudományi, korróziós és fázisegyensúlyi ismereteket gyarapító, nemzetközi szinten is kiemelkedő 
kutatási eredményei, valamint szerteágazó oktatói és oktatásszervezői munkája, illetve odaadó tehetséggondozó 
tevékenysége elismeréseként,

dr. Lengyel Péter, a  Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánja és Képzőművészeti Intézete Szobrászat 
Tanszékének egyetemi docense részére,
kiemelkedő alkotói tevékenysége, valamint a  tehetséggondozás és a  határon túli fiatalok szülőföldön történő 
magyar nyelvű felsőfokú művészeti képzése iránt is elkötelezett oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként,

dr. Liljana Lesznicskova filológus-hungarológus, a  Szófiai Ohridi Szent Kelemen Egyetem Klasszikus és Modern 
Filológiák Kara Magyar Szakának egyetemi docense részére,
a bulgáriai magyar nyelvoktatás, valamint a  két nemzet kulturális kapcsolatainak ápolása és erősítése érdekében 
végzett több évtizedes munkája elismeréseként,

dr. Lőrinc Katalin Harangozó Gyula-díjas táncművész, a  Magyar Táncművészeti Egyetem Modern Tánc és Színházi 
Tánc Tanszékének egyetemi tanára részére,
a modern táncművészet 20. századi európai irányzatainak magyarországi meghonosítását szolgáló, kiemelkedően 
sikeres előadóművészi, táncpedagógusi, iskolaszervezői és szakírói pályája elismeréseként,

dr. Lőrincz Katalin, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának általános dékánhelyettese és Üzleti Tudományok 
Intézetének intézetigazgatója, egyetemi docens részére,
az egyetem nemzetközi és hazai kapcsolatainak kiépítésében betöltött fontos szerepe, elkötelezett és eredményes 
vezetői tevékenysége elismeréseként,

Lőte Attila Jászai Mari-díjas színművész részére,
több mint hat évtizedes, kiemelkedő színészi pályafutása, magával ragadó alakításai elismeréseként,

dr. Lugossy-Sági Krisztina ügyvéd, a Nemzeti Választási Bizottság volt tagja részére,
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként,

dr. Mader Béla, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának nyugalmazott főigazgatója részére,
az intézménynek az oktatást és a kutatást egyaránt korszerű eszköztárral szolgáló könyvtárrá fejlesztésében, illetve 
a hazai könyvtárügy modernizációjában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként,

Mandics György József Attila-díjas költő, író részére,
műfajgazdag írói, költői, szerkesztői életműve, valamint széles körű kulturális ismeretterjesztő tevékenysége 
elismeréseként,

Marc André De Bastos Eckstein közgazdász, a  thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. vezérigazgatója 
részére,
a magyar–német gazdasági együttműködés további elmélyítéséhez hozzájáruló, a  magyar járműipar utóbbi 
években tapasztalható dinamikus fejlődését elősegítő, sikeres vezetői munkája elismeréseként,
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dr. Márton László gépészmérnök, a  gyergyószentmiklósi Mecatex Kft. igazgatója, a  budapesti Közművelődési 
Ismeretterjesztő Társulat elnökségi tagja részére,
több, Európában egyedülálló vízi- és taposómalom felépítésében vállalt szerepe, Székelyföld ipartörténeti 
emlékeinek kutatásában elért eredményei, valamint tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseként,

dr. Melek Çolak történész, a  Muğla Sıtkı Koçman Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelem Tanszékének 
egyetemi tanára, a  Török–Magyar Akadémiai és Tudományos Együttműködések Alkalmazott és Kutatási 
Központjának vezetője részére,
a magyar–török történeti kutatások terén végzett két évtizedes munkája, valamint egyetemi oktatói és 
iskolateremtő tudományos tevékenysége elismeréseként,

Mentsik Szilvia, az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztalának és az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének 
elnöke részére,
a magyar–osztrák oktatási kapcsolatok fejlesztése,valamint a diaszpórában élő magyarság identitásának megőrzése 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

dr. Mezősi Emese endokrinológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudományi Kar Klinikai Központja I. sz. Belgyógyászati Klinikájának általános igazgatóhelyettese, egyetemi 
tanár részére,
több mint három évtizedes, kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenysége, valamint a  modern endokrinológiai 
ellátás megvalósításában, illetve új diagnosztikus és terápiás eljárások bevezetésében vállalt szerepe elismeréseként,

Murádin Jenő művelődéstörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
a magyar művészettörténet kutatásában elért eredményei, valamint képzőművészeti tudományos munkája 
elismeréseként,

Nagy Béla újságíró, színházi dramaturg, a Bunyitay Vince Közkönyvtár alapítója részére,
Bihar megye kulturális életét sok évtizede szolgáló, sokrétű és elkötelezett tevékenysége elismeréseként,

dr. Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkárságának irodaigazgatója, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Hittudományi Karának egyetemi magántanára részére,
két évtizedes oktatói és tudományos tevékenysége, valamint az  egyházi közigazgatás területén végzett munkája 
elismeréseként,

Neumayer Károly Liszt Ferenc-díjas trombitaművész, fúvószenekari karnagy, a  Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karának nyugalmazott egyetemi docense részére,
a fúvószene iránti, generációk számára példaértékű elkötelezettséggel végzett művészi, oktatói és vezetői 
tevékenysége elismeréseként,

Neveda Amália Márta, az  Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója, a  Kulturális Központok Országos 
Szövetségének alelnöke részére,
a kultúraközvetítés terén szerzett jelentős szakmai érdemei és kiemelkedő közművelődési tevékenysége 
elismeréseként,

Nyíri Csaba, Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottságának 
elnöke, Leányfalu Nagyközség volt polgármestere részére,
a település fejlesztése érdekében végzett településvezetői munkája elismeréseként,

dr. Nyulasi Tibor, az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő Központi Aneszteziológiai és 
Intenzív Terápiás Osztályának osztályvezető főorvosa részére,
több mint három évtizedes, kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Oláh Zoltán, a Gyulafehérvári Főszékesegyház káptalan kanonokja, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
Római Katolikus Teológia Kara gyulafehérvári Pasztorálteológia Intézetének igazgatója és egyetemi előadótanára 
részére,
a dél-erdélyi szórványmagyarság lelki gondozása, illetve kulturális örökségének gondos megőrzése és továbbadása 
iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként,
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dr. Ónodi Tamás Mihály mérnök, a Woertz AG ügyvezető igazgatója részére,
Magyarország és a  magyar mérnökképzés jó hírnevét Svájcban is megerősítő, példaadó szakmai és civil 
tevékenysége elismeréseként,

Pájer László, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyugalmazott általános főigazgató-helyettese részére,
a közszolgálatban végzett több mint négy évtizedes, kimagasló szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként,

Pajor András, a  Keresztény Kulturális Akadémia elnöke, a  Budapest-Herminamezői Szentlélek Plébánia plébánosa 
részére,
több évtizedes lelkipásztori szolgálata, értékes irodalmi tevékenysége, valamint a keresztény kultúra terjesztésében 
és az ifjúság nevelésében vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Pap József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója, Új- és Jelenkori 
Történeti Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára részére,
a magyar történelem kutatásában végzett kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint több évtizedes oktatói, 
vezetői és szervezői munkája elismeréseként,

dr. Pécsváradi Ferenc Attila, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Növénybiológiai 
Tanszékének egyetemi docense részére,
több évtizede magas színvonalon végzett tudományos, oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként,

dr. Péter Ádám, a  Magyar Honvédség Egészségügyi Központ orvos alezredese, az  Észak-Pesti Centrumkórház – 
Honvédkórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának osztályvezető-helyettes főorvosa részére,
az elmúlt években Magyarországon megvalósuló egészségügyi beruházások során nyújtott kimagasló szakmai 
támogató tevékenysége elismeréseként,

dr. Pirger Csaba Ferenc, a  Zala Vármegyei Főügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Csoportjának 
ügyésze részére,
több évtizedes büntetőjogi és szakági ügyészi, valamint sajtószóvivői tevékenysége elismeréseként,

Pósánné Rácz Annamária, a Debreceni Egyetem oktatási igazgatója részére,
az egyetemi és térségi oktatásvezetésben példamutató szakmai igényességgel és nagyfokú elhivatottsággal 
végzett, eredményes munkája elismeréseként,

dr. Pődör Dóra, a  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Anglisztika 
Intézetének intézetvezető-helyettese, Angol Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense részére,
az angol és az  ír nyelv történetének, illetve kapcsolatainak kutatójaként elért kiemelkedő eredményei, valamint 
az egyetem angol szakán zajló oktatás fejlesztését szolgáló vezetői tevékenysége elismeréseként,

dr. Reményi György Imre fizikus, a  franciaországi Université Grenoble Alpes emeritus egyetemi kutatója, 
a  Franciaországi Magyarok Országos Szövetségének elnöke, a  Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek 
Szövetségének elnökségi tagja részére,
a Franciaországban, különösen Lyon és Grenoble környékén élő magyarok nemzeti identitásának megőrzését és 
hagyományainak ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Reszler Mihály-János szentszéki tanácsos, máramarosi főesperes, a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly Plébánia 
plébánosa részére,
az erdélyi magyarság megmaradását és hitéletének ápolását szolgáló tevékenysége, valamint 
a társadalomszervezésben és az oktatásban vállalt szerepe elismeréseként,

Ricardo-Antonio Ruiz De La Serna ügyvéd, a  CEU San Pablo Egyetem Bölcsészettudományi és 
Kommunikációtudományi Karának egyetemi tanára részére,
Magyarország érdekeinek képviseletében vállalt szerepe, valamint a  konzervatív és a  zsidó-keresztény kultúra 
értékei melletti kiállása elismeréseként,

Richard Jungto, Magyarország mulhouse-i tiszteletbeli konzulja, a  strasbourgi Konzuli Testület leköszönő főtitkára 
részére,
a magyar–francia gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez kiemelkedő mértékben hozzájáruló 
tevékenysége elismeréseként,
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dr. Róna Judit Ágnes irodalomtörténész, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutatóközpont 
Irodalomtudományi Intézetének nyugalmazott tudományos munkatársa, az  Országút című kulturális lap 
olvasószerkesztője részére,
Babits Mihály életművének feldolgozásában vállalt szerepe, valamint a  keresztény kultúra terjesztése érdekében 
több évtizeden át végzett szerkesztői tevékenysége elismeréseként,

dr. Róna Tamás főrabbi, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület elnöke, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
címzetes egyetemi tanára részére,
hitéleti szolgálata, példaértékű közösségépítő tevékenysége, valamint a  felnövekvő generációk oktatása és 
tehetséggondozása érdekében végzett munkája elismeréseként,

Röszler János olajmérnök, a PELSO Engineers GmbH ügyvezetője részére,
a magyar–osztrák kapcsolatok fejlesztéséért tett erőfeszítései, valamint a  szegények és elesettek megsegítését 
szolgáló önzetlen tevékenysége elismeréseként,

dr. S. Szabó Péter ügyvéd, a  Budapesti Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, az  Európai Ügyvédi Kamarák Szövetsége 
magyar delegációjának tagja részére,
négy évtizedes, elsősorban a  társasági jog területén kiemelkedő ügyvédi tevékenysége, valamint a  nemzetközi 
kapcsolatok terén meghatározó szerepe elismeréseként,

dr. Salamon Konrád történész, muzeológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének volt 
főiskolai tanára részére,
a 20. századi magyar történelem területén végzett kiemelkedő kutatásai, valamint jelentős oktatói és nagy hatású 
publikációs tevékenysége elismeréseként,

dr. ifj. Sarkady Sándor tudományos kutató, a Soproni Egyetem főkönyvtárosa részére,
a magyarság és a város történelmét feltáró kutatói és oktatói munkája, illetve az egyetem szellemiségét, különösen 
a „selmeci hagyományok” ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként,

dr. Seress Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet II. Belgyógyászati Osztályának 
osztályvezető főorvosa részére,
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Stettner Eleonóra, a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Matematika és Természettudományi Alapok 
Intézete Matematika és Modellezés Tanszékének egyetemi docense részére,
több mint négy évtizedes, eredményes középiskolai és egyetemi oktató-nevelő munkája, valamint szerteágazó 
tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseként,

dr. Szabó Gábor, a  biológiai tudomány doktora, a  Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Biofizikai és 
Sejtbiológiai Intézete Sejtbiológiai Tanszékének egyetemi tanára részére,
több évtizeden át végzett kiemelkedő kutatói, illetve színvonalas és lelkiismeretes oktatói munkája, valamint vezetői 
és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

dr. Szabó Imre, a Miskolci Egyetem professor emeritusa részére,
a miskolci földtudományi és környezetmérnöki képzés hazai és nemzetközi elfogadottságát növelő, több évtizedes 
oktatói munkája, valamint szerteágazó szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként,

dr. Szabó József orvos, helytörténet-kutató, a  margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház újszülöttgyógyász főorvosa 
részére,
magas színvonalú gyógyítómunkája, valamint a bihari Érmellék és Felső Berettyó-völgy múltját feltáró helytörténeti 
kutatásai elismeréseként,

Szász Enikő, a  temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház nyugalmazott színművésze, a  Temesvári Magyar 
Nőszövetség elnöke, kulturális menedzser részére,
az erdélyi magyar színjátszás terén nyújtott kimagasló művészeti teljesítménye, a  határon túli magyarság 
identitásának megőrzéséért végzett közösségszervezői munkája, valamint a  bánsági és a  szórványmagyarság 
önazonosság-tudatát erősítő, nemzeti és kulturális emlékeinek megőrzését segítő több évtizedes tevékenysége 
elismeréseként,
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dr. Szathmári Miklós belgyógyász, endokrinológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Semmelweis 
Egyetem Klinikai Központja Orvosszakmai Főigazgatósága Egészségügyi Irányítási Igazgatóságának igazgatója, 
egyetemi tanár részére,
a magyar egészségügy területén végzett áldozatos tevékenysége, kiemelkedő gyógyító-, illetve tudományos, 
szakmai publikációs és oktatói munkája elismeréseként,

dr. Szauter Ferenc közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara Közúti és Vasúti 
Járművek Tanszékének egyetemi docense, Járműipari Kutatóközpontjának vezetője részére,
az alternatív hajtású és az önvezető járművek fejlesztésében meghatározó szerepet betöltő kutatóközpont szakmai 
vezetőjeként végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként,

dr. Szekrényes András gépészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének egyetemi docense részére,
az anyaghibát tartalmazó rétegelt lemezek és héjak analitikus és numerikus modelljeinek fejlesztése területén elért 
újszerű tudományos eredményei, valamint számos színvonalas oktatási segédanyag elkészítését is magába foglaló, 
kiváló egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként,

dr. Szíj Enikő, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor 
Intézete Finnugor Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense részére,
a finnugrisztika területén végzett több évtizedes, magas színvonalú tudományos, oktatói és közéleti tevékenysége, 
valamint a  magyar–finn kapcsolatok és a  finnugor népek közötti nemzetközi együttműködés kiépítésében vállalt 
szerepe elismeréseként,

dr. Szikora István, az  Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet Intravascularis és 
Neurointervenciós Osztályának alapító osztályvezető főorvosa, az  Európai Neurointervenciós Board és a  Magyar 
Neuroradiológus Társaság elnöke részére,
az egészségügyi szakterületen végzett, különösen az  intervenciós neuroradiológiai beavatkozások magyarországi 
meghonosítása terén meghatározó szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Szlávik János, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professor 
emeritusa részére,
a felsőoktatás területén végzett öt évtizedes, magas színvonalú oktatói, illetve nemzetközileg is jelentős 
tudományos munkája, valamint eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként,

Szomor Dezső kertészmérnök, a Szomor Ökofarm tulajdonosa részére,
a Magyarországon őshonos állatok tenyésztése és törzsállományuk fenntartása, illetve adalékanyag-mentesen, 
prémium minőségben történő feldolgozása terén elért sikeres munkája elismeréseként,

Szőke András Zoltán Balázs Béla-díjas filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr, színész, a  taliándörögdi Ősök Háza 
társalapítója részére,
a Balaton-felvidék értékeinek megőrzését szolgáló tevékenysége, helytörténeti gyűjtőmunkája, valamint a  nehéz 
sorsú gyermekek vizuális nevelésében vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Szökő Éva gyógyszerész, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Semmelweis Egyetem 
Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerhatástani Intézetének egyetemi tanára részére,
a gyógyszerészet, illetve a gyógyszerészképzés színvonalának növelése, valamint a hazai gyógyszerellátás fejlesztése 
érdekében végzett munkája elismeréseként,

dr. Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. alapító ügyvezetője részére,
a cukorrépa-termesztés és -feldolgozás tudományos igényű fejlesztése, valamint a  százéves szerencsi 
csokoládégyártás megmentése és továbbfejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Tompa Ferenc, az MVM Balance Zrt. vezérigazgatói főtanácsadója, volt operatív vezérigazgatója, a Magyar Kapcsolt 
Energia Társaság elnökségének tagja és az  Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Energiahatékonysági 
Szakosztályának társelnöke részére,
a hazai villamosenergia-iparágban az  energetikai beruházások és fejlesztések, illetve a  kapcsolt energiatermelés 
és az  energiahatékonyság területén végzett nagy hatású szakmai munkája és társadalmi szerepvállalása 
elismeréseként,
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dr. Tóta Áron ügyvéd, Szolnok megyei jogú város volt önkormányzati képviselője, a Márai Sándor Kulturális Polgári 
Kör alelnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Ügyvédi Kamara volt elnökhelyettese részére,
a magyar önkormányzatiság eszméjének megerősítését, illetve a  szolnoki történelmi hagyományok ápolását 
szolgáló munkája, valamint a helyi közösség épülését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

dr. Tóta Áronné dr. Zentai Ildikó, a  Nemzeti Választási Bizottság volt tagja, a  volt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közigazgatási Hivatal nyugalmazott hivatalvezetője részére,
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként,

dr. Tóth Tibor, a  Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója, a  Belügyminisztérium 
Gondoskodáspolitikai Tudományos Tanácsának tagja részére,
a szociális képzési rendszer megújítása és a  szociális módszertan intézményi hátterének fejlesztése érdekében 
végzett munkája elismeréseként,

Trunkos András producer, az Omega együttes menedzsere részére,
a magyar könnyűzenei életben folytatott szervezői tevékenysége elismeréseként,

dr. Verő Tamás, a Budapesti Zsidó Hitközség Frankel Leó úti Zsinagógájának főrabbija, az Országos Rabbiképző – Zsidó 
Egyetem Szentírás- és Talmudtudományi Tanszéke főiskolai docense részére,
a magyarországi zsidó közösség érdekében végzett munkája, kiemelkedő szakmai, hitéleti és közösségépítő 
tevékenysége elismeréseként,

dr. Vezekényi Ursula, a  Kúria nyugalmazott tanácselnöke, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense részére,
több mint négy évtizedes bírósági pályafutása során főként a társasági és a cégjog területén végzett, nemzetközileg 
is elismert, magas színvonalú munkája elismeréseként,

 a MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozat;

Bogányi Gábor Ádám ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat referatúravezetője részére,
a haza védelme és a  nemzet biztonsága érdekében végzett, kiemelkedően eredményes tevékenysége 
elismeréseként,

Dominek Attila ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat felderítő csoportfőnök-helyettese részére,
a haza védelme és a  nemzet biztonsága érdekében végzett, kiemelkedően eredményes tevékenysége 
elismeréseként,

Gazsi Béla ezredes, a  Honvéd Vezérkar Vezérkari Irodája Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának osztályvezetője 
részére,
négy évtizedes katonai szolgálata, valamint a  nemzetközi kapcsolatok fejlesztési területén elért kiemelkedő 
eredményei elismeréseként,

dr. Haid Tibor ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztálya Jogi Képviseleti 
Osztályának osztályvezetője részére,
a Honvédelmi Minisztérium jogi képviseleti feladatainak ellátása terén több mint két évtizede kiemelkedő 
színvonalon végzett munkája elismeréseként,

Horváth Géza Endre rendőr ezredes, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ igazgatója részére,
a rendőrség állományában végzett több mint két és fél évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége 
elismeréseként,

Molnár József tűzoltó alezredes, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének polgári védelmi felügyelője részére,
a katasztrófavédelem állományában végzett közel négy évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége 
elismeréseként,
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Orgován Csaba alezredes, a  Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökségének vezető 
szakreferense részére,
három és fél évtizedes katonai szolgálata, valamint a katonai személyügyi igazgatás területén, illetve a nemzetközi 
katonai kapcsolatok humánerőforrás-gazdálkodási feladatainak támogatása érdekében végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként,

dr. Palik Mátyás ezredes, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtitsztképző Karának katonai 
repülési dékánhelyettese, Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszékének egyetemi docense részére,
a magyar honvédtisztképzés fejlesztése érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenysége elismeréseként,

dr. Szilágyi József rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságának igazgatója részére,
a rendőrség állományában végzett több mint három évtizedes, kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Tornai Antal nyugállományú ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. biztonsági vezetője részére,
a haza védelme és a  nemzet biztonsága érdekében végzett, kiemelkedően eredményes tevékenysége, valamint 
példamutató vezetői munkája elismeréseként,

dr. Vendrei Gábor ezredes, az Észak-Pesti Centrumkórház – Honvédkórház orvosigazgatója részére,
három évtizedes szolgálata, valamint az  Egészségügyi Központ gyógyító és ápoló, illetve betegségmegelőző 
tevékenységének szervezésében elért kiemelkedő eredményei elismeréseként

 a MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

VI. A 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 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

Ábrahám-Furus János, Csólyospálos község polgármestere részére,
a település érdekében végzett másfél évtizedes, eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként,

Adi István Levente, a  Magyarfülpösi Református Egyházközség lelkésze, a  magyarfülpösi Szivárvány Alapítvány 
elnöke, a Magyarfülpösi és a Szászrégeni Szórványkollégium alapítója részére,
a mezőségi szórványmagyarság érdekében végzett önzetlen szolgálata, valamint a  hátrányos helyzetű magyar 
gyermekek lelki és szellemi fejlődését szolgáló két évtizedes, áldozatos munkája elismeréseként,

Aluuan Gabriella, a  Svédországi Magyarok Országos Szövetségének és a  Nyugat-európai Országos Magyar 
Szervezetek Szövetségének gazdasági felelőse részére,
a svédországi magyarság érdekében nagy elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként,

Andrzej Kot, a  Tarnów 20. számú „Lengyel Olimpikonokról” elnevezett Sporttagozatos Általános Iskola igazgatója 
részére,
a magyar és a  lengyel iskolák közötti, különösen a  sport és a  kultúra területeire kiterjedő kapcsolatok fejlesztése 
érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként,

Artashes Blurtsyan, a Richter Gedeon Nyrt. Örményországi Képviseletének vezetője részére,
a magyar–örmény gyógyszeripari kapcsolatok fejlesztésében betöltött jelentős szerepe elismeréseként,

dr. Bába Szilvia, a Duna Művészegyüttes ügyvezetője részére,
a társulat vezetőjeként végzett példaértékű munkája, valamint a szórványmagyarság kulturális életét gazdagító és 
nemzeti identitását erősítő tevékenysége elismeréseként,
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Babos Attila Imre, Dunaszeg község polgármestere részére,
a település fejlesztése érdekében több mint három évtizeden át végzett, példaértékű munkája elismeréseként,

Badics András, a Radnóti Miklós Színház hangtárvezetője részére,
a színház előadásainak sikerét támogató, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Bagó József, Nógrád Vármegye jegyzője részére,
Nógrád megye közigazgatásának korszerűsítésében és a térség szociális földprogramjának működtetésében vállalt 
szerepe elismeréseként,

Balajti Lajos, a Tornaljai Városi Hivatal volt vezetője részére,
a felvidéki magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését erősítő, több évtizedes kulturális 
szervezőtevékenysége elismeréseként,

Balogh Dénes, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjának ápolási igazgatója részére,
magas szintű gyógyítómunkája, valamint kiemelkedő szakmai alázattal végzett szervezői és vezetői tevékenysége 
elismeréseként,

Bauer Terézia, a  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Érsebészeti Klinikájának ápolásszakmai 
igazgatóhelyettese részére,
a magyar egészségügy szolgálatában, az ápolói hivatás iránti példamutató elhivatottsággal végzett, több évtizedes 
szakmai tevékenysége elismeréseként,

Benedekffy Katalin operaénekes, színművész, a  Budapesti Operettszínház és a  Kolozsvári Magyar Opera 
énekművésze részére,
az anyaországi és az  erdélyi kultúrát egyaránt gazdagító, a  magyar identitás megőrzését segítő művészi 
tevékenysége elismeréseként,

Bott-Varga Denisa néptáncoktató, a  Csűrdöngölő néptánccsoport volt művészeti vezetője, a  New Brunswick-i 
Magyar Amerikai Atléta Klub Kulturális Központjának volt elnöke részére,
a New Brunswick-i magyar diaszpóra kulturális és sportéletének fejlesztése érdekében végzett több évtizedes 
munkája elismeréseként,

Bőhm Gergely, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki és Alelnöki Titkárságának vezetője részére,
nagy elhivatottsággal végzett példaértékű és az Akadémia kedvező nemzetközi megítélését is elősegítő vezetői és 
szervezői munkája elismeréseként,

dr. Buza Péter író, szerkesztő részére,
számos budapesti és Balaton környéki kulturális emlék fennmaradását elősegítő, több évtizedes városvédő és 
történetkutató tevékenysége elismeréseként,

Czegő Zoltán költő, író, publicista részére,
az erdélyi költészet hagyományának ápolását szolgáló költői, illetve írói pályája elismeréseként,

Czelter Péter, a West Hungária Bau Kft. területi igazgatója részére,
az építőiparban végzett értékteremtő munkája, a  duális szakoktatás minőségének növelése és az  építőipari 
kivitelezés digitalizációjának fejlesztése érdekében végzett példamutató tevékenysége elismeréseként,

Csávás Attila népi klarinét- és tárogatóművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenekarának előadóművésze, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének művésztanára részére,
a magyar népzene területén végzett példaadó előadóművészi és zenepedagógusi munkája elismeréseként,

dr. Cséfalvay Edit, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens részére,
a fenntarthatóság, a szennyvizek tisztítása, valamint a bioüzemanyagok és -nyersanyagok kutatása területén végzett 
példaadó tudományos, valamint eredményes oktatói tevékenysége elismeréseként,

Csernai Ferencné, a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény igazgatója részére,
több mint négy évtizeden keresztül végzett példaadó szakmai tevékenysége elismeréseként,



1326 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 39. szám 

Cserny Szilvia, az  esztergomi Mandulavirág Óvoda vezetője, az  esztergomi Mindszenty József Katolikus Általános 
Iskola és Óvoda volt igazgatója részére,
a katolikus köznevelésben végzett több évtizedes oktatói, vezetői és szakértői munkája elismeréseként,

Demeter Dénes, a Magyar Unitárius Egyház Székelyudvarhelyi Egyházköre Városfalvi Egyházközségének énekvezére 
részére,
a városfalvi unitárius közösség szolgálatában végzett több mint fél évszázados munkája, valamint következetes és 
áldozatos hagyományőrző tevékenysége elismeréseként,

Dénes Balázs építészmérnök részére,
több évtizedes építészeti értékteremtő szakmai tevékenysége, valamint az egészségügyi ellátórendszer kiemelkedő 
épületeinek, mindenekelőtt a Kiskunhalasi Járványügyi Mobil Kórház felépítésében vállalt szerepe elismeréseként,

Deutsch Józsefné, a  budakalászi Szent Erzsébet Alapítvány szervezője, az  egykori budakalászi Tinódi Lantos 
Sebestyén Cserkészcsapat leánycsapatának volt vezetője részére,
a magyarországi cserkészet újjáalakulásában vállalt szerepe, a fiatalok nevelését és a rászoruló családok üdültetését 
szolgáló önzetlen tevékenysége elismeréseként,

dr. Dobi Csaba, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének jegyzője részére,
a közigazgatásban végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként,

Elek György, a Szamos folyóirat főszerkesztője, a Szatmár Megyei Hagyományőrző Forrásközpont referense részére,
a szatmári magyar közművelődés terén szerzett érdemei, különösen a Szamos folyóirat újraindítójaként és a Szamos 
Diákkör megalapítójaként végzett tevékenysége elismeréseként,

Fábry Szabolcs János, Nagyvázsony község polgármestere, a nagyvázsonyi Magyar Igásló Ökoturisztikai és Tájérték 
Központ szakmai vezetője, a Kárpát-medencei Kinizsi-Szövetség alapítója részére,
eredményes településvezetői munkája, valamint a  magyar hagyományok és kultúra ápolása és a  falusi állattartó 
gazdálkodás népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Gál László, a  Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának igazgatási és 
oktatásszervezési kari igazgatója részére,
a magyar református felsőoktatás érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Garay Béla, a nyíregyházi Garay Preparátor Műhely preparátora részére,
öt kontinens vadfajait magas színvonalon bemutató diorámája és Magyarország jó hírnevét öregbítő, példaadó 
szakmai tevékenysége elismeréseként,

Geréd Vilmos székesegyházi karnagy, kántortanító részére,
a római katolikus magyar egyházzene terén végzett példaadó munkája elismeréseként,

Gkintidis Ioannis, a görögországi Gkintidis Papers alapító tulajdonosa részére,
a magyar–görög kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztését elősegítő, valamint az athéni magyar nagykövetség 
rendezvényeinek lebonyolítását támogató tevékenysége elismeréseként,

dr. Gulyás Zoltán, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház Onkológiai Osztályának gondozóvezető főorvosa részére,
kivételes szakmai elhivatottsággal végzett, több évtizedes szülész-nőgyógyászi munkája, valamint az  onkológiai 
megbetegedések megelőzése, illetve a korai daganatfelismerés terén folytatott kutatásai elismeréseként,

Gurin Péter fizikus, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Természettudományi Központjának egyetemi docense részére,
közel két évtizede lelkiismeretesen végzett, szerteágazó oktatási tevékenysége, valamint a  hazai kutatói, oktatói 
és szakmai utánpótlás biztosítását szolgáló tehetséggondozó munkája, illetve tudományos egyesületekben vállalt 
szerepe elismeréseként,

Gyarmati Sándor, a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetségének elnöke részére,
a polgárőrség soraiban végzett több évtizedes, felelősségteljes munkája, valamint a Békés vármegyében működő 
polgárőr-egyesületek önkéntes tevékenységének szervezésében vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Győri János, a  Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanára, a Tiszántúli Református Egyházkerület 
Közgyűjteményeinek igazgatója részére,
a felnövekvő nemzedékek szellemi fejlődését szolgáló, több évtizedes pedagógusi munkája elismeréseként,
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Györke Róbert, a  Nagygejőci Gimnázium igazgatója, a  Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség helyi 
alapszervezetének elnöke részére,
a kárpátaljai magyarság megmaradása, illetve anyanyelvű oktatásának biztosítása iránt elkötelezett munkája 
elismeréseként,

dr. Hajdú József, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Munkajogi és Szociális jogi Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára, Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézetének 
intézetvezetője részére,
a munka- és a szociális jog terén végzett eredményes tudományos és oktatói munkája, valamint az európai uniós 
jogharmonizáció területén folytatott nemzetközi szakmai tevékenysége elismeréseként,

Halász Gyula, a felvidéki Garam Menti Néptánc Együttes művészeti vezetője, a Csemadok Lévai Alapszervezetének 
alelnöke részére,
a felvidéki magyar néptánc hagyományainak megőrzésében és átadásában vállalt szerepe, valamint példaadó 
néptáncművészi és koreográfusi tevékenysége elismeréseként,

Haller Béla, a  Castellum Alapítvány és a  Teleki Téka Alapítvány elnöke, a  marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti 
Líceum nyugalmazott tanára részére,
az erdélyi történelmi családok emlékezetének ápolása, valamint a marosvásárhelyi magyar fiatalok nevelése terén 
végzett közösség- és értékteremtő tevékenysége elismeréseként,

Hartyándiné Frey Aranka Elvira, a Győri Szakképzési Centrum főigazgatója részére,
a szakképzés fejlesztése és megújítása területén folytatott példaértékű és innovatív szakmai tevékenysége 
elismeréseként,

Hatvany László, a Nemzeti Énekkar nyugalmazott énekművésze részére,
szólistaként és karénekesként egyaránt példaadó és magas színvonalú művészi munkája elismeréseként,

Hertel László, Sződ község polgármestere részére,
a község érdekében végzett, több mint két évtizedes, településvezetői munkája elismeréseként,

Hodos Julianna, a  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatalának nyugalmazott 
hivatalvezetője részére,
a köz szolgálatában végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként,

Hollósy Ervin György, a Hamiltoni New Jersey-i Ground For Sculpture szoborpark szobrászművésze részére,
a magyar és az amerikai képzőművészetet egyaránt gazdagító alkotói és oktatói tevékenysége, valamint a magyar 
szobrászat amerikai egyesült államokbeli népszerűsítése terén végzett több évtizedes munkája elismeréseként,

dr. Homor Zsuzsanna Judit nyugalmazott fővárosi és megyei tisztifőorvos, Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztályának nyugalmazott főosztályvezetője részére,
a közigazgatás közegészségügyi területén végzett több évtizedes, példaadó szakmai és vezetői munkája 
elismeréseként,

Horváth Ernő, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztálya Környezetvédelmi Osztályának 
környezetvédelmi koordinátora, szakmai tanácsadója részére,
az erdőgazdálkodás területén végzett, több mint három évtizedes, értékteremtő munkája elismeréseként,

Horváth Ferenc, Szárföld község polgármestere részére,
példaadó közösségteremtő munkája elismeréseként,

Horváth Gyöngyi énekesnő részére,
több mint fél évszázados, magas színvonalú művészi pályafutása elismeréseként,

Horváth László, a Kapuvár Térségi Általános Iskola igazgatója részére,
példaadó közösségteremtő munkája elismeréseként,

Horváth Rudolf előadóművész, nagybőgőművész, zeneszerző részére,
több évtizedes, magas színvonalú előadóművészi és zeneszerzői tevékenysége elismeréseként,
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Huszti Judit, a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények igazgatója részére,
szociális területen példaadó segítő-támogató hozzáállással végzett szakmai tevékenysége elismeréseként,

Hutter Jánosné, Zebegény község polgármestere részére,
a településért végzett odaadó munkája, valamint példaértékű hagyományőrző és közösségépítő tevékenysége 
elismeréseként,

dr. Iglódi Endre Ferenc ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara tisztségviselője részére,
több évtizedes példaadó munkája, széles körű szakmai közéleti tevékenysége, valamint Keszthely és Hévíz 
sportújságírójaként a térség sportéletében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként,

István Ildikó, a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola népdal- és néptáncoktatója részére,
a székelyföldi népdal- és néptánckultúra értékeinek megőrzése és továbbadása iránt elkötelezett oktatói és 
közösségszervezői tevékenysége elismeréseként,

Jorn Van Rij tudományos kutató, a holland rendőrség tanácsadója részére,
az emberkereskedelem elleni küzdelemben a  magyar hatóságokkal és szervezetekkel együttműködésben végzett 
példaadó tudományos szakértői és tanácsadói munkája elismeréseként,

dr. Józsa Benő újságíró, a Magyar Távirati Iroda nyugalmazott Veszprém megyei tudósítója részére,
mély szakmai elhivatottsággal végzett több évtizedes újságírói pályafutása elismeréseként,

Juhász Gábor népzenész, újságíró, zenei szerkesztő, a  Juhász Zenekar vezetője, a  Juhászok Civil Szervezetének 
elnöke részére,
a vajdasági magyar kulturális életben betöltött meghatározó szerepe, a  magyar népzene gyűjtése, előadása és 
népszerűsítése érdekében végzett sokrétű tevékenysége elismeréseként,

Kányádi György Attila, a Nagygalambfalvi Református Egyházközség lelkipásztora részére,
több évtizedes lelkészi szolgálata, példaértékű közösségformáló tevékenysége elismeréseként,

Kazibajev Pamirbek Somorovics, a kirgizisztáni Központi Alikul Emlékház társadalmi egyesületének igazgatója részére,
a magyar–kirgiz kulturális együttműködés fejlesztésében, valamint a  két nép irodalmi alkotásainak kölcsönös 
megismertetésében betöltött példaadó szerepe elismeréseként,

Kecskés Gábor, Ságvár község polgármestere részére,
példaértékű elhivatottsággal végzett településvezetői tevékenysége elismeréseként,

Kekalo Iurij balettművész, a Magyar Nemzeti Balett magántáncosa részére,
példaadó művészi munkája és karakteres szerepformálásai elismeréseként,

dr. Kelemen Dezső, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Sebészeti Klinikájának igazgatóhelyettese, egyetemi 
tanár részére,
a hasnyálmirigy-sebészet területén több mint három évtizede példaadó elhivatottsággal végzett szakmai 
tevékenysége, valamint sebésztechnikai újításokat is magába foglaló, iskolateremtő munkája elismeréseként,

Kis János, a Kecskeméti Evangélikus Egyházközség nyugalmazott lelkésze részére,
a kecskeméti evangélikus gyülekezetben és a  hozzá tartozó szórványegyházközségekben végzett több mint 
három évtizedes, áldozatos lelkipásztori szolgálata, közösségépítő tevékenysége elismeréseként,

Kócziás Ferenc harsonaművész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezetője részére,
példaadóan magas színvonalú művészi munkája elismeréseként,

Kónya-Kovács Otília újságíró, a  Vajdasági Rádió és Televízió munkatársa, a  Kossuth Rádió Határok nélkül című 
műsorának délvidéki tudósítója, a muzslyai népmeseműhely vezetője részére,
a délvidéki magyar kultúra és a mesemondás hagyományának megőrzése érdekében nagy elhivatottsággal végzett 
tevékenysége elismeréseként,

Kovács Katalin, a Hágai Magyar Énekkar alapító zenei vezetője részére,
a magyar zenekultúra hollandiai népszerűsítése érdekében végzett sokoldalú és példaértékű munkája 
elismeréseként,
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Kovács László, a Magyar–Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetségének elnöke részére,
a magyar–izraeli kapcsolatok ápolása érdekében több évtizeden át végzett tevékenysége elismeréseként,

Kovács Zsuzsanna, a Daytona Beach-i Magyar–Amerika Klub elnöke részére,
a kelet-floridai magyarságért, különösen a  helyi magyar közösségi élet fenntartása érdekében végzett áldozatos 
munkája elismeréseként,

Kreiter Eszter, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének koordinációs igazgatója részére,
a hazai régészet érdekében végzett példaadó vezetői munkája elismeréseként,

Kusztura Sándor festőművész részére,
az erdélyi és az összmagyar képzőművészetet egyaránt gazdagító, négy évtizedes alkotói pályája elismeréseként,

Ladics Tamásné, a  Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója részére,
négy évtizeden át elhivatottan végzett intézményvezetői tevékenysége, valamint példaadó zenetanári munkája 
elismeréseként,

László Miklós fotográfus, a  Kolozsvár Társaság Fotó Szakcsoportjának vezetője, az  Erdélyi Magyar Közművelődési 
Egyesület tiszteletbeli tagja részére,
az erdélyi magyar kulturális életben évtizedeken át fáradhatatlanul végzett értékmentő és -teremtő munkája 
elismeréseként,

dr. Lenner Tibor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző 
Központjának igazgatója, Földrajz Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
több mint három évtizedes, nagy elhivatottsággal végzett oktatói munkája és példaértékű vezetői tevékenysége 
elismeréseként,

Lipcsey Zoltán Attila, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság gazdasági igazgatóhelyettese részére,
a vízügyi ágazatban végzett több mint négy évtizedes, példaadó szakmai tevékenysége elismeréseként,

Liza Forshaw nyugalmazott ügyvéd, az amerikai St. Louis-i Mindszenty Alapítvány vezetője részére,
az amerikai magyar közösség hagyományainak ápolása terén végzett példaadó munkája elismeréseként,

Magyari-Köpe Gábor Szabolcs református lelkész, az amerikai San Francisco és Környéke Magyar Református Egyház 
lelkésze részére,
a San Franciscóban és környékén élő magyarok körében végzett két évtizedes lelkészi szolgálata és közösségépítő 
munkája elismeréseként,

Magyarovics Károly preparátor, az esztergomi Magyarovics Preparátor Kft. ügyvezetője részére,
a keszthelyi Vadászati Múzeum diorámáinak kialakításában vállalt szerepe, valamint nemzetközi preparátor-
világbajnokságokon elért eredményei elismeréseként,

Marosi István, a  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Görögkatolikus Főiskolai Lelkészségének vezetője, 
az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium igazgatója részére,
példaadó tudományos és ismeretterjesztő munkája, valamint a  kárpátaljai közép- és felsőfokú oktatás 
intézményrendszerének fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként,

Mátéfy Anna Mária konduktor-gyógypedagógiai tanár, a XVII. Kerületért Egyesület alapító elnöke, a Gyurkovics Tibor 
Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény volt igazgatóhelyettese részére,
több évtizedes, példaadó pedagógiai tevékenysége, különösen a  tanulási, illetve fejlődési nehézségekkel küzdő 
gyermekekért végzett áldozatos munkája, valamint Rákosmente polgári, kulturális és sportéletében vállalt aktív 
szerepe elismeréseként,

Máthé Mária, a Homoródszentpéteri Unitárius Egyházközség nyugalmazott énekvezére részére,
a homoródszentpéteri unitárius közösség szolgálatában végzett fél évszázados munkája, valamint a  népi 
hagyományok megtartása és ápolása terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként,

Mészáros Endre, a New York-i Arany János Magyar Óvoda és Iskola igazgatója részére,
a New Yorkban élő magyar gyermekek identitásának megőrzését szolgáló, példaértékű intézményvezetői munkája 
elismeréseként,
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Molnárné Tóth Erika, a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziumának 
igazgatója részére,
a szakképzés területén végzett három évtizedes példaadó oktatói munkája, valamint iskolaigazgatói tevékenysége 
elismeréseként,

Moravcsik Ferenc, Ecseg község polgármestere részére,
három évtizedes, példaadó színvonalú településvezetői munkája elismeréseként,

dr. Mózer Erzsébet, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet járóbeteg-ellátási 
igazgatója részére,
a térségben élők egészségvédelme érdekében folytatott magas színvonalú, elkötelezett szakmai és vezetői 
tevékenysége elismeréseként,

Nagy Márta Piroska, a Nemzeti Művelődési Intézet gazdálkodási igazgatója részére,
magas színvonalú szakmai és odaadó vezetői munkája elismeréseként,

Nelson Ronny Ascher költő, műfordító, újságíró részére,
a magyar irodalom klasszikusainak művészi színvonalú fordítása és portugál nyelvterületen történő népszerűsítése 
terén végzett több évtizedes munkája elismeréseként,

Nemes Levente színművész, a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház volt igazgatója részére,
elhivatott színművészi pályája, valamint Sepsiszentgyörgy kulturális életét hosszú időn át gazdagító, újító szellemű 
színházigazgatói munkája elismeréseként,

dr. Orbán-Kis Károly orvos, egyetemi oktató, a  Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány- és Technológiai Egyetem Élettani Tanszékének előadó tanára részére,
példaadó oktatói és tudományos tevékenysége, valamint az erdélyi magyar nyelvű orvosképzés akkreditációjában 
betöltött szerepe elismeréseként,

Pacsai János protopresbiter, a  Miskolci Egyházmegye Csereháti Esperesi Kerületének esperese, az  Encsi 
Görögkatolikus Parókia parókusa részére,
kórház- és börtönlelkészi tevékenysége, a  szegény sorsú és hátrányos helyzetű családok támogatásában vállalt 
szerepe, valamint odaadó lelkipásztori szolgálata elismeréseként,

Pál István, a Szent Erzsébet Katolikus Magyar Bázeli Misszió lelkipásztora részére,
a Svájcban élő magyar katolikus közösség identitásának megőrzését és hitéletének biztosítását szolgáló munkája 
elismeréseként,

Palenčárné Csáji Ildikó, a Kassai Polgári Klub elnöke részére,
a kassai magyarság körében végzett áldozatos közösségépítő munkája, valamint a helyi magyar történelmi emlékek 
megismertetését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

dr. Pamzsav Horolmá, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Bűnügyi Igazságügyi Szakértői Igazgatóság Genetikai 
Szakértői Intézete Referenciaminta-vizsgáló Osztályának igazságügyi szakértője részére,
több mint három évtizedes, példaadó szakmai tevékenysége elismeréseként,

Pannonhalmi Miklós László, az  Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott műszaki igazgatóhelyettese 
részére,
a vízügyi ágazatban végzett több mint öt évtizedes, példaadó szakmai tevékenysége elismeréseként,

Pap Adrienn Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Nemzeti Balett magántáncosnője részére,
példaadó táncművészi munkája elismeréseként,

Papp Sándor István, a Veszprémi Főegyházmegye gógánfai Római Katolikus Plébániájának plébánosa részére,
elhivatott papi szolgálata, valamint a  rászoruló családok és gyermekek körében végzett odaadó karitatív 
tevékenysége elismeréseként,

Pappné Szalka Magdolna, az Ózdi Művelődési Intézmények nyugalmazott igazgatója részére,
több évtizedes, magas színvonalú közművelődési tevékenysége elismeréseként,
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Páváné Kurnik Zsuzsanna, a  Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 
Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium nyugalmazott 
intézményvezetője részére,
négy évtizede példaadó szakmai alázattal végzett oktató-fejlesztő, illetve szociális segítő és gyógypedagógusi 
munkája elismeréseként,

Pecze János képzőművész, mesterpedagógus, a  gönci Károlyi Gáspár Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, 
az Abaúji Református Egyházmegye világi főjegyzője részére,
az abaúji képzőművészeti oktatás-nevelés területén végzett, Károli Gáspár szellemi hagyatékának ápolása és 
Gönc múltjának kutatása iránt elhivatott munkája, illetve a  helyi közéletet gazdagító sokrétű tevékenysége 
elismeréseként,

Péterffy Gyöngyi nyugalmazott középiskolai tanár, költő, előadóművész részére,
az erdélyi magyarság nemzeti identitástudatát erősítő több évtizedes, értékőrző munkája, valamint a szegény sorsú 
magyar fiatalok megsegítése érdekében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként,

Peterka Attila, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének alelnöke részére,
az építőiparban elkötelezetten végzett több évtizedes munkássága, a  szakterület érdekképviseletében tett 
példaértékű szakmai és etikai tevékenysége, valamint a fiatal nemzedékek jövőjét építő társadalmi szerepvállalása 
elismeréseként,

Pilsits Mária, a  Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének tagja, az  Országos Horvát Önkormányzat 
közgyűlésének tagja, Kópháza község volt polgármestere részére,
szerteágazó közösségi és önkéntes tevékenysége elismeréseként,

Popa Márta, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium igazgatója részére,
nemzedékek sorának szilárd erkölcsi alapot és biztos tudást nyújtó, negyedszázados pedagógusi és 
intézményvezetői munkája elismeréseként,

Potyó István karnagy, a  kolozsvári Szent Mihály Plébánia kántora, a  Romániai Magyar Zenetársaság alelnöke és 
a  kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző és Zeneművészeti Karának egyetemi tanára 
részére,
jelentős egyházzenei és közösségformáló tevékenysége, valamint a  Musica Transilvanica programsorozat, illetve 
a  Szent Cecília orgonakoncert-sorozatok és a  Klausen Music komolyzenei fesztivál megszervezésében betöltött 
szerepe elismeréseként,

Rencsi Gábor József, az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. Tállyai Erdészeti Igazgatóságának erdészeti igazgatója részére,
a természetvédelem, a fakitermelés, az erdőfelújítás és a vadgazdálkodás közötti egyensúly fenntartása érdekében 
végzett négy évtizedes munkája elismeréseként,

Rimóczi Erika, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház gazdasági vezetője részére,
magas színvonalon és lelkiismeretesen végzett vezetői munkája elismeréseként,

Ritz Judit, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálatának főigazgatója, a Bálint 
Sándor Szeretetotthon vezetője részére,
az egészségügyben és az  egyházi szociális intézményekben végzett több évtizedes, áldozatos munkája és 
szervezőtevékenysége elismeréseként,

Roncs Gábor, Pásztori község polgármestere részére,
a település érdekében végzett példaadó közösségteremtő munkája elismeréseként,

dr. Roszík Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Magyar Biokultúra Szövetség alelnöke részére,
a hazai növénytermesztés génmódosítás-mentességének biztosítása, valamint a  termőföldek megóvása iránt 
elkötelezett, és az ökológiai gazdálkodás terén meghatározó munkája elismeréseként,

Semmelweis Tamás építész, a  Semmelweis and Partners alapítója, a  Kárpátber Kft. tulajdonos ügyvezetője, 
az Építéstudományi Egyesület alelnöke és Egészségügyi Szakosztályának alelnöke részére,
példaadó szakmai munkája, különösen a hazai egészségügyi létesítmények építészeti fejlesztése terén meghatározó 
és magas színvonalú tevékenysége elismeréseként,
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Simon Gábor fuvolaművész, a Kolozsvári Magyar Opera nyugalmazott igazgatója részére,
a nagy múltú kolozsvári operaház rendszerváltást követő megújításában és kiteljesítésében betöltött szerepe, 
valamint a magyar nemzeti kultúra értékeinek megőrzését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Sipos Géza, a Sámuel Alapítvány elnöke részére,
a Kárpátalján élő árva, illetve nehéz sorsú gyermekek felkarolása érdekében a  kárpátaljai nevelőszülői hálózat 
kiépítése és fejlesztése terén végzett lelkiismeretes szolgálata, illetve a  család típusú gyermekotthonok 
megalapításában betöltött szerepe elismeréseként,

Solymosi Zsolt, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium aligazgatója, vallástanára részére,
több mint két évtizedes oktatói-nevelői munkája, valamint fáradhatatlan közösségépítő tevékenysége 
elismeréseként,

Somogyi Erika, a Nemzeti Énekkar énekművésze részére,
példaadó énekművészi pályafutása elismeréseként,

Soós Lajos Balogh Rudolf-díjas fotóriporter, a Magyar Távirati Iroda fotóriportere részére,
a társadalmi jelenségek igényes és hiteles ábrázolását szolgáló, a Magyar Távirati Irodánál több évtizeden át végzett, 
példaértékű fotóriporteri munkája elismeréseként,

Süli Ferenc Ákos, a Balatoni Futár magazin főszerkesztője részére,
a Balaton régió természeti értékeinek, illetve védett területeinek bemutatása iránt elkötelezett, több mint negyed 
évszázados munkája elismeréseként,

Szabó Dusán építőmérnök, a West Hungária Bau Kft. területi igazgatója részére,
nemzetünk természeti értékeinek védelmében, a  környezettudatosság és fenntarthatóság területén végzett 
példamutató munkája, valamint a duális szakképzésben részt vevő fiatalok gyakorlati oktatását elhivatottan szolgáló 
tevékenysége elismeréseként,

dr. Szabó Gábor ügyvéd részére,
a Los Angeles-i főkonzulátus és a  helyi magyar közösség érdekében évtizedek óta végzett önzetlen szakmai és 
anyagi támogatása elismeréseként,

Szabolcs Péter Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész részére,
sokoldalú alkotóművészi munkája, az élet nagy sorskérdéseit sajátos látás- és kifejezésmóddal megjelenítő alkotásai 
elismeréseként,

Szalayné Mónus Ildikó mesterpedagógus, a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője részére,
több évtizedes, példaadó pedagógusi munkája és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként,

Szarvas Gábor, a Lvivi Nemzeti Művészeti Akadémia tanára, a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének alapítója 
és elnöke részére,
a Lembergben élő magyar közösség szolgálatában és kulturális értékeinek megőrzésében, illetve a magyar–ukrán 
kapcsolatok előmozdításában vállalt szerepe, valamint a  Lviv megye területén található magyar emlékhelyek 
létrehozása és gondozása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként,

Szemerédy Károly operaénekes részére,
emlékezetes szerepformálásai, a  közönség szeretete mellett a  szakma nagyrabecsülését is kiérdemlő művészi 
munkája elismeréseként,

Szentes Attila, Ságújfalu község polgármestere részére,
három évtizedes, példaadóan magas színvonalú településvezetői munkája elismeréseként,

dr. Szerafin Tamás, a  Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Kardiológiai Intézete Szívsebészeti nem 
önálló Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
az egészségügyi ellátás, illetve a  szívsebészet területén végzett, példaadó gyógyító és vezetői munkája, valamint 
jelentős szakmai-közéleti szerepvállalása elismeréseként,
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dr. Szilágyi János Ede, a  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Agrár- és 
Munkajogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a  Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet igazgatója 
részére,
az agrár- és a  vízjog, illetve a  határon átnyúló földszerzések szabályozása terén végzett munkája, valamint 
a jogtudomány fejlesztésében és a jogalkotás eredményesebbé tételében betöltött szerepe elismeréseként,

dr. Szily István, a győri Széchenyi István Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa részére,
példaadó kutatói-oktatói pályája, valamint az  Universitas – Győr Alapítvány kuratóriumi titkáraként több évtizede 
végzett magas színvonalú munkája elismeréseként,

dr. Szirák Péter, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének 
egyetemi tanára, az Alföld folyóirat főszerkesztője részére,
példaértékű tudományos és oktatói tevékenysége, valamint jelentős kulturális közéleti szerepvállalása 
elismeréseként,

Szitt Melinda, a  Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Klasszikus Balett Tanszékének 
mesteroktatója részére,
példaadó színvonalú, példaértékű táncpedagógusi munkája elismeréseként,

dr. Szőcs Péter Levente, az Identitás Alapítvány elnöke, a Szatmári Megyei Múzeum főigazgató-helyettese, a Partiumi 
Magyar Napok társszervezője részére,
a Szatmárnémetiben élő magyar közösség megmaradását és nemzeti identitásának megőrzését szolgáló 
tevékenysége, valamint a  Partiumi Magyar Napok rendezvénysorozat létrehozójaként és szervezőjeként végzett 
munkája elismeréseként,

Takács József erdőmérnök, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Nagybajomi Erdészetének igazgatója részére,
a külső-somogyi dombvidék fakitermelési rendszereinek tervezésében és szervezésében elért eredményei 
elismeréseként,

Tamás Levente, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium igazgatója részére,
a székelyföldi magyar fiatalok oktatása és nevelése érdekében évtizedek óta töretlen elkötelezettséggel végzett 
munkája elismeréseként,

Tárbály István, a nyíregyházi Timpex Kft. ügyvezetője részére,
a hazai sportlótenyésztés nemzetközi szintű elismertségét növelő, több évtizede kimagasló színvonalú és 
eredményes munkája elismeréseként,

Tombi Lajos nyugalmazott vízépítő mérnök, Zalaegerszeg megyei jogú város volt alpolgármestere, a  Zala Megyei 
Mérnöki Kamara volt titkára részére,
a térség és a helyi közösség érdekében végzett több évtizedes, példaadó szakmai tevékenysége elismeréseként,

Tós Tibor, a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. szénbányászati üzletágvezetője részére,
a bányászat területén példaadó szorgalommal, precizitással és megbízhatósággal végzett, több évtizedes szakmai 
munkája elismeréseként,

Tóth Alice Erzsébet, Fehértó község polgármestere részére,
a településen élők körében végzett, sikeres közösségteremtő munkája elismeréseként,

dr. Tóth András Ernő, a  Pécsi Nemzeti Színház színművésze, a  Pécsi Tudományegyetem Janus Egyetemi Színház 
alapító igazgatója részére,
kiemelkedő színművészi és rendezői pályája, Pécs város kulturális életében betöltött értékközvetítő szerepe 
elismeréseként,

Tóth Krisztina Angyalka rendező, nyugalmazott nizzai regionális színházművészeti tanácsadó részére,
Mindszenty József hercegprímás emlékiratainak franciára fordítása, Magyarország jó hírnevének öregbítése, 
valamint a magyar és a keresztény kultúra népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

dr. Török Ágnes, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának oktatási dékánhelyettese, egyetemi docens részére,
több évtizedes, példaértékű előadó-művészeti tevékenysége, valamint magas színvonalú oktatói és kórusvezetői 
munkája elismeréseként,
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Vajtay Gabriella, a ReConnect Hungary Birthright Program igazgatója részére,
az őseik múltját kutató amerikai magyar fiatalokat segítő diaszpóraprogram létrehozása és működtetése érdekében 
végzett, Magyarország kultúrájának, néprajzának és történelmének amerikai egyesült államokbeli megismertetését 
is szolgáló munkája elismeréseként,

Varga Annamária, a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat ivánci Gondviselés Háza Fogyatékosok és Időskorúak 
Otthonának intézményvezetője részére,
a fogyatékossággal élő emberek támogatását szolgáló, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként,

Varjú Márta újságíró, a Magyar Szó vajdasági magyar napilap és hírportál főszerkesztője részére,
a vajdasági magyar közösség kulturális örökségének és hagyományainak megőrzése érdekében végzett több 
évtizedes munkája elismeréseként,

dr. Várnagy Ákos, a  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi 
docense részére,
a női infertilitás kezelésében elért, hazai és nemzetközi szinten egyaránt elismert, magas szintű szakmai eredményei 
elismeréseként,

Varsányi Csaba, a Los Angeles-i Kárpátok Néptáncegyüttes vezetője részére,
a magyar néptánckultúrát az  amerikai diaszpórában élő magyar fiatalok körében népszerűsítő önzetlen 
tevékenysége elismeréseként,

Verbói Gábor József, Nógrádmegyer község polgármestere részére,
három évtizedes, példaadóan magas színvonalú településvezetői munkája elismeréseként,

Vörös Sándor, az Összetartozás Táncegyüttes művészeti vezetője részére,
nemzeti értékeink és hagyományaink ápolása, valamint a magyar néptánckultúra kanadai népszerűsítése érdekében 
végzett példaadó tevékenysége elismeréseként,

Wimmer Roland, a Szombathelyi Egyházmegye sárvári plébánosa részére,
több évtizedes közösségépítő szolgálata, valamint a helyi katolikus iskola és óvoda megalapításában vállalt szerepe 
elismeréseként,

dr. Zugor Zsuzsanna, a Szegényeket Támogató Alapítvány kuratóriuma, valamint az Echo Innovációs Műhely elnöke, 
az Echo Network Zrt. gazdasági igazgatója, a Kodolányi János Egyetem címzetes egyetemi docense részére,
a civil közösség érdekében végzett munkája, valamint a Fejér vármegyei civil szervezetek tevékenységének szakmai 
támogatásában vállalt szerepe elismeréseként,

Zsidó János, a  Nagyszombati Főegyházmegye esperese, a Nyékvárkonyi Római Katolikus Plébániájának plébánosa 
részére,
a felvidéki magyar katolikus közösség szolgálata terén, különösen a  fiatalok körében végzett állhatatos munkája 
elismeréseként

 a Magyar Arany Érdemkereszt
 polgári tagozat;

dr. Czene Csaba rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Személyügyi Főigazgatósága Humánigazgatási 
Szolgálatának szolgálatvezetője részére,
a rendőrség állományában több mint két évtizeden keresztül végzett, példaadó szolgálati tevékenysége 
elismeréseként,

Dóra László tűzoltó alezredes, a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának vezetője részére,
a katasztrófavédelem állományában végzett több mint három évtizedes, példaadó szolgálati tevékenysége 
elismeréseként,

Király Ernő Péter alezredes, a  Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnöksége Szárazföldi 
Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Főnökségének kiemelt főtisztje, főnökhelyettese részére,
a Magyar Honvédség hadfelszerelés-fejlesztésében, a  páncélos- és gépjárműtechnikai szakterületen, kiemelten 
a  harckocsik, önjáró tüzérségi eszközök, illetve harc- és gépjárművek fejlesztése, beszerzése, valamint üzemben 
tartása érdekében végzett több évtizedes, példaadó munkája elismeréseként,
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dr. Konyhás Szilvia rendőr ezredes, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Idegenrendészeti Igazgatóságának 
igazgatója részére,
szakterületén végzett példaadó szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Nemszilaj László büntetés-végrehajtási alezredes, a  Büntetés-végrehajtás IV. számú Agglomerációs Központja 
(Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet) alárendeltségébe tartozó Balassagyarmati Fegyház és Börtön Biztonsági és 
Fogvatartási Ügyek Osztályának osztályvezetője részére,
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint három évtizedes, példaadó szolgálati 
tevékenysége elismeréseként,

Piróth László címzetes tűzoltó alezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának szolgálatparancsnoka részére,
a katasztrófavédelem állományában végzett több mint három és fél évtizedes, példaadó szolgálati tevékenysége 
elismeréseként,

Prácser Gábor rendőr alezredes, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Bűnügyi Osztályának 
osztályvezető-helyettese részére,
a rendőrség állományában végzett több mint három évtizedes, példaadó szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Prohászka Richárd rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányságának 
vezetője részére,
a rendőrség állományában végzett több mint három évtizedes, példaadó szolgálati tevékenysége elismeréseként

 a Magyar Arany Érdemkereszt
 katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

VII. A 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 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

Ambrus Zoltán, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztálya 
Főépítészi Osztályának településképi ügyintézője, szakmai főtanácsadója részére,
több mint négy évtizedes példaadó szakmai és építészeti tevékenysége elismeréseként,

Babják Edit, a Beregszászi Városi Tanács Oktatási és Művelődési Osztályának vezetője részére,
a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás fenntartása és színvonalának megőrzése, valamint az  anyanyelv ápolása 
érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként,

Bajusz Tamás, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának ügyvezető igazgatója részére,
az Ökológiai Kutatóközpont és munkavállalói érdekében majd egy évtizede végzett lelkiismeretes és odaadó 
munkája elismeréseként,

Bakancsos László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökségi tagja részére,
a kárpátaljai magyarság politikai, gazdasági és szociális érdekeinek képviseletében betöltött szerepe, valamint 
a  helyi magyar közösség kulturális és sportéletének fejlesztése, illetve a  fiatal generációk nevelése érdekében 
végzett példamutató tevékenysége elismeréseként,

Balogh Lajos, a Szilaj 2000 Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a szolnoki gazdasági élet fejlődését elősegítő, több évtizedes, példaadó vállalkozói munkája elismeréseként,

dr. Bankó Ágnes, a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal nyugalmazott aljegyzője részére,
a közigazgatásban példamutató hivatástudattal végzett négy évtizedes, kiemelkedő szakmai és vezetői 
tevékenysége elismeréseként,
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Baráth Bettina Viktória építészmérnök, nukleáris szakmérnök, az  Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft. Építés Kivitelezés Minőségellenőrzési Irodájának vezetője részére,
több állami, illetve műemlékvédelem alatt álló épület teljes körű felújítása, illetve újjáépítése során végzett magas 
színvonalú munkája elismeréseként,

Baráthné Nagy Gabriella, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóságának 
általános iskolai védőnője részére,
a tanulók egészségének megóvását szolgáló közel négy évtizedes, példaértékű szakmai tevékenysége 
elismeréseként,

Barbu Márta, a Margittai Általános Iskola nyugalmazott tanítónője részére,
nagy elhivatottsággal végzett tanítói és népművelői munkája, valamint a közösségi összetartozás megerősítésében 
vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Bartha Júlia néprajzkutató, a szolnoki Damjanich János Múzeum nyugalmazott osztályvezetője részére,
Jász-Nagykun-Szolnok megye történelmi örökségének megőrzését, a Nagykunság néprajzi és történeti értékeinek 
kutatását, valamint a magyar–török kulturális és tudományos kapcsolatok építését szolgáló munkája elismeréseként,

Bátori József, az Ungi Református Egyházmegye főgondnoka részére,
a kárpátaljai magyar közösség életkörülményeinek javítása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként,

Baudentisztl Ferenc, a győri Széchenyi István Egyetem Széchenyi Alumni Magazinjának főszerkesztője részére,
generációk összekapcsolódását segítő, elkötelezett és sikeres munkája elismeréseként,

Bereczné Kelemen Éva, a Nógrád Vármegyei Ezüstfenyő Idősek Otthona igazgatója részére,
szociális területen négy évtizeden keresztül végzett, példaadó szakmai tevékenysége elismeréseként,

Bíró Gábor, a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium intézményvezetője részére,
példaadó pedagógusi, illetve kutatói-elemzői munkája, valamint elhivatott közösségépítő és minőségfejlesztő 
tevékenysége elismeréseként,

Bíróné Palotai Éva, a  Pest Vármegyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatalának nyugalmazott hivatalvezető-
helyettese részére,
a közigazgatásban több évtizeden át magas színvonalon végzett szakmai munkája és eredményes vezetői 
tevékenysége elismeréseként,

Bodorné Mózes Ágota, Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Főosztályának 
főosztályvezetője részére,
közel három évtizedes, eredményes vezetői munkája, valamint a győri szociális intézményhálózat magas színvonalú 
működtetésében betöltött szerepe elismeréseként,

Borbély Beatrix Harangozó Gyula-díjas táncművész, a  Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja és tánckarvezető-
helyettese részére,
sokoldalú kar- és szólótáncosi munkája elismeréseként,

Borsicsné Molnár Mária Márta, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanára részére,
négy évtizeden át végzett, magas szintű és a  magyar nyelv ápolása iránt elhivatott pedagógiai munkája 
elismeréseként,

Bozóné Nemes Gizella, a  Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodájának nyugalmazott 
gazdasági és irodavezetője részére,
a közigazgatásban négy évtizeden keresztül példaadó hivatástudattal végzett szakmai munkája elismeréseként,

Csernyus Enikő, a  nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, 
Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, a  Rákóczi Szövetség Szent Imre Középiskolai Ifjúsági Szervezetének 
vezetője részére,
kiváló pedagógusi és nevelői munkája, valamint a  keresztény ifjúsági szervezetek keretében végzett elkötelezett 
közösségépítő szolgálata elismeréseként,

Csík Gyula Sándor előadóművész, a Gypsy Philharmonic Orchestra cimbalomszólistája részére,
hazai és nemzetközi színpadokon egyaránt sikeres, virtuóz előadó-művészete elismeréseként,
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Daradics János, a Romániai Magyar Cserkészszövetség dévai Kőműves Kelemen Cserkészcsapat vezetője részére,
az erdélyi szórványmagyarság megmaradásáért végzett áldozatos munkája elismeréseként,

Dedina Mária, Prága város körzeti háziorvosa, az egykori Csehországi Magyar Orvosok Társulatának alapító elnöke 
részére,
a csehországi szórványmagyarság anyanyelven történő orvosi ellátása terén végzett több évtizedes munkája 
elismeréseként,

dr. Drabos Erik Kasszián, a  Familiare Társadalom Szervező Központ igazgatója, a  Morus Vezetőképző Akadémia 
vezetője részére,
magas színvonalú jogászi tevékenysége, az  egyházi fejlesztések előkészítésében végzett példaadó munkája, 
valamint a vezetőképzésben vállalt szerepe elismeréseként,

Erdélyi Erzsébet, a lakiteleki Nemzeti Művelődési Intézet Minőségfejlesztési Központjának vezetője részére,
széles körű szakmai tudással és elkötelezettséggel végzett kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként,

Fazakas-Koszta Tibor festőművész, grafikus részére,
a kortárs képzőművészet területén végzett több évtizedes alkotómunkája, valamint Dány község művészeti 
értékeinek megőrzését szolgáló közösségi tevékenysége elismeréseként,

Fülöp Attila, a szolnoki Galéria Étterem vezetője részére,
a vendéglátóipari szakmák megbecsültségének növelését szolgáló, több évtizedes szakmai tevékenysége, Szolnok 
város társadalmi és gazdasági életében vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Gál Imre címzetes főorvos, Szolnok megyei jogú város nyugalmazott körzeti háziorvosa részére,
több évtizede elkötelezetten végzett gyógyítómunkája elismeréseként,

Gál Tünde Ida, a Vígszínház súgója részére,
a színház előadásainak sikeréhez hozzájáruló több mint három évtizedes munkája elismeréseként,

Galambos Attila műfordító, dalszövegíró, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház irodalmi vezetője részére,
példaértékű szakmai alázattal végzett, magas színvonalú alkotómunkája elismeréseként,

Galisz Tamás, az Itthon van Otthon Szolgáltató Nonprofit Kft. vezető tanácsadója részére,
a nemzeti park igazgatóságok tevékenységének, valamint a Nemzeti Parki Termék védjeggyel ellátott termékek és 
termelőik népszerűsítésében vállalt szerepe elismeréseként,

Gáti Pál előadóművész, zongorista, táncdal- és magyarnóta-énekes részére,
magas színvonalú és népszerű művészi tevékenysége elismeréseként,

Gombos István fafaragó népi iparművész részére,
a népi iparművészet és a  fafaragás hagyományainak széles körű megismertetését szolgáló, példaértékű 
alkotómunkája elismeréseként,

Haázerné Borók Mónika, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Főosztálya Szociális Osztályának 
osztályvezetője részére,
a közigazgatás területén példaértékű elhivatottsággal végzett és magas színvonalú szakmai munkája 
elismeréseként,

Haluskáné Marsi Eszter, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Számviteli Osztályának osztályvezetője 
részére,
az önkormányzati gazdálkodási és számviteli feladatok terén végzett több mint két évtizedes, magas színvonalú 
tevékenysége elismeréseként,

dr. Hámori Zsolt nyugalmazott háziorvos részére,
Nagykanizsa egészségügyi ellátásában végzett, több évtizedes, példaadó szak- és háziorvosi tevékenysége 
elismeréseként,

Hartenstein István, a  Magyar Állami Operaház és a  Budapesti Filharmóniai Társaság fagott szólamvezetője, a  Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Fúvós Tanszéke és a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola tanára részére,
magas szintű szólóművészi munkája, valamint értékes zenepedagógusi tevékenysége elismeréseként,
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dr. Havasi Tamásné, a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeumának gazdasági vezetője részére,
magas színvonalú és példaértékű szakmai munkája elismeréseként,

Hegedűs Lajos Zoltán előadóművész, népdalgyűjtő, a Hegedűs Együttes vezetője részére,
több évtizedes, magas szintű előadóművészi és zenekarvezetői pályafutása elismeréseként,

Horváthné Somogyi Ildikó, az  Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének 
alelnöke és a  Veszprém Megyei Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
Közhasznú Egyesületének elnöke, az Életlehetőség Szociális Nappali Intézmény Nonprofit Kft. ügyvezetője részére,
a megváltozott munkaképességűek és a  fogyatékossággal élők támogatását szolgáló több évtizedes, áldozatos 
munkája elismeréseként,

Hujbert István, a Vác Online felelős szerkesztője, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetségének tagja részére,
a regionális újságírás területén végzett, a  hiteles tájékoztatás és a  keresztény értékrend közvetítése iránt 
elkötelezett, példaadó szakmai tevékenysége elismeréseként,

Jakab Gedeonné, a  Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Neurológiai Szakambulanciájának vezető 
asszisztense részére,
egészségügyi szakterületen végzett öt évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként,

Juhász Mónika, a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnázium és Kollégiumának tanára részére,
több évtizede példaadó igényességgel végzett oktató-nevelő munkája elismeréseként,

K. Tóth János, Vatta Község alpolgármestere, a  Vattai Football Club Egyesületének elnöke, a  Bükktransz 
Személyszállító- és Teherfuvarozó Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a település szolgálatában végzett közéleti tevékenysége, valamint közel öt évtizedes sportszakmai munkája 
elismeréseként,

Kertes Zsuzsanna, a Vígszínház súgója részére,
a színház előadásainak sikerét támogató több évtizedes munkája elismeréseként,

Kiss Erika Éva, a  Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
fejlesztőpedagógusa részére,
sokoldalú pedagógusi életpályája során a  gyermekek érdekében végzett áldozatos és eredményes munkája 
elismeréseként,

Kiss Erzsébet, a  Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum és Kollégiumának mesterpedagógus 
oktatója részére,
több évtizede magas színvonalon és lelkiismeretesen végzett oktatói munkája elismeréseként,

Kiss János, a  Szabadkai Magyar Rádió műsorvezetője, a  Pannon Rádió nyugalmazott zenei szerkesztője, 
műsorvezetője részére,
a vajdasági magyar közösség érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként,

dr. Kiss József, a Magyar Fitnesztermek Országos Szövetségének főtitkára, az újbudai Városközpont Egyesület elnöke, 
a Kiss Life Kft. ügyvezetője részére,
sokrétű közösségépítő és érdekképviseleti munkája elismeréseként,

Kiss Julianna zongoraművész, a Ferencvárosi Ádám Jenő Alapfokú Művészeti Iskola mesterpedagógusa, a Danubia 
Talents Művészeti Egyesület művészeti vezetője részére,
a magyar kultúra és a  klasszikus zenei hagyományok továbbélését szolgáló művészetoktató és tehetséggondozó 
munkája, illetve magas szintű előadó-művészete és jótékonysági tevékenysége elismeréseként,

Kocsis Károly, a  Szerencsi Szakképzési Centrum Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium oktatója részére,
a szakképzés területén végzett közel három évtizedes, példaértékű munkája elismeréseként,

Kómár Éva, a  Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központjának 
főosztályvezetője részére,
a Magyar Nemzeti Múzeum digitális kulturális örökségi tartalmakat gyűjtő szolgáltatásának kiépítésében végzett 
munkája elismeréseként,
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dr. Kovács Éva Mária miskolci körzeti gyermekorvos részére,
több évtizedes, példaértékű gyermekorvosi munkája elismeréseként,

Kőszegi Katalin, a Magyar Nemzeti Balettintézet balettmestere, a Magyar Nemzeti Balett volt balettművésze részére,
magas szintű művészi munkája, valamint a  jövő balett-táncos nemzedékeinek képzése iránt elhivatott oktatói 
tevékenysége elismeréseként,

Kravinszkaja Gabriella Ilona hidrológus mérnök, a  Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi 
Kirendeltségének szakaszmérnöke részére,
a magyar vízgazdálkodási szakterület fejlődése érdekében végzett több mint három és fél évtizedes szakmai 
tevékenysége elismeréseként,

Kucsera Sándor környezetvédelmi szakmérnök, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági Laboratórium Igazgatóság Velencei Növényvédőszer-analitikai Nemzeti Referencia Laboratóriumának 
vezetőhelyettese, Talajvédelmi Részlegének vezetője részére,
a magyar termőföld értékállóságának biztosítása, illetve környezeti és ipari szennyeződésektől való megóvása 
érdekében végzett munkája elismeréseként,

Kürti Gábor Dezső, a Hajtás Pajtás futárszolgálat cégvezetője, a Critical Mass mozgalom hazai társalapítója, a Magyar 
Kerékpárosklub elnöke részére,
a kerékpározás mint alternatív közlekedési forma népszerűsítése érdekében végzett sokoldalú munkája 
elismeréseként,

Lendvai Tamás, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló 
Szakgimnázium címzetes igazgatója részére,
több évtizedes tanári pályafutása, illetve a  hangszerészképzés területén végzett sokrétű és eredményes szakmai 
munkája elismeréseként,

Leszek Kacper Kosakowski, az egykori Magyar–Lengyel Szolidaritás Bizottság alapító tagja részére,
a magyar–lengyel társadalmi és történelmi kapcsolatok ápolása és kutatása terén, illetve hagyományőrzés 
keretében történő bemutatásában is aktív szerepvállalása elismeréseként,

Loránd Klára muzeológus, a kecskeméti Bozsó Gyűjtemény igazgató-kurátora részére,
öt évtizedes értékmentő és innovatív muzeológusi pályája, valamint a nemzeti értékek széles körű megismertetése 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

dr. Maczó János belgyógyász, Szolnok megyei jogú város körzeti háziorvosa részére,
több évtizede magas színvonalon végzett gyógyító és betegségmegelőző munkája elismeréseként,

Mezei Éva, az Inselschule Pforzheim általános iskola nyugalmazott tanárnője részére,
a Baden-Württembergben élő magyarok identitásának megőrzését szolgáló közösségépítő tevékenysége 
elismeréseként,

Molnár Attila Dávid filmrendező, biológus, a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely és a Tiszai PET Kupa alapító 
elnöke részére,
a környezetvédelem területén végzett ismeretterjesztő és közösségépítő tevékenysége elismeréseként,

Molnár Istvánné, Mezőkövesd város önkormányzati képviselője, nyugalmazott fogászati asszisztens részére,
egészségügyi szakterületen végzett négy évtizedes, példaadó szakmai munkája, valamint Mezőkövesd közéletében 
vállalt aktív szerepe elismeréseként,

N. Horváth Erzsébet helytörténész, író, a tapolcai Batsányi Színjátszó Kör alapító vezetője részére,
a település kulturális életében betöltött szerepe, valamint helytörténeti kutatásai és írásai elismeréseként,

Nagy Jolán, a Bősárkányi Eötvös József Általános Iskola intézményvezető-helyettese részére,
több évtizedes odaadó és értékorientált pedagógusi és közösségteremtő vezetői munkája elismeréseként,

Nagy Piroska, az Érszőllősi Általános Iskola nyugalmazott tanára részére,
több mint három évtizedes pedagógusi munkája, valamint a magyar kultúra és hagyományok ápolása érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként,
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Nagy-Kuthy Zoltán táncpedagógus, a Dance Studio Nagy-Kuthy igazgatója részére,
sokrétű művészi és táncpedagógusi munkája elismeréseként,

dr. Nagyné Dréher Mária, a  Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott intézményvezető-helyettese részére,
több évtizedes, példaadó pedagógusi és vezetői tevékenysége elismeréseként,

Nagyné Kasza Ilona Ildikó óvónő, okleveles pedagógia szakos előadó, a  Magyar Pedagógiai Társaság tiszteletbeli 
tagja részére,
a köznevelés területén példamutató hivatásszeretettel végzett, több évtizedes munkája elismeréseként,

Nemes József emeritus jászkapitány, a Jász Múzeum Jászkun Kapitányok Tanácsának volt kapitánya részére,
a jász kulturális értékek megőrzését szolgáló és Jászkisér hagyományait ápoló közösségépítő tevékenysége 
elismeréseként,

Németh Tibor Lajos, a  Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtárának vezetője 
részére,
nagy elhivatottsággal végzett szakmai és vezetői tevékenysége, valamint a legteljesebb magyar biográfiai adatbank 
létrehozásában és fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként,

dr. Nyíri László gyógyszerész, a  szerencsi Oroszlán Gyógyszertár alapítója és vezetője, a  Magyar Gyógyszerészi 
Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Szervezetének elnöke, a Viridis Pharma Gyógyszer-nagykereskedelmi Kft. 
alapítója és Felügyelő Bizottságának elnöke részére,
a gyógyszerészet területén végzett magas szintű szakmai tevékenysége elismeréseként,

Oláh Katalin, a  Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikumának oktatója 
részére,
a középiskolai informatikai szakképzés területén példamutató elhivatottsággal végzett oktatói munkája 
elismeréseként,

Orosz István, a  Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola 
nyugalmazott tanára részére,
több mint négy évtizedes, példaértékű szakoktatói munkája elismeréseként,

Oszkai Réka Viola, a sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház igazgatója részére,
Kisfaludy Sándor szellemi örökségének ápolása terén végzett munkája, valamint Sümeg kulturális életében vállalt 
szerepe elismeréseként,

Papp László vállalkozó, a Péceli Ipartestület elnöke, Pécel város önkormányzati képviselője részére,
a térségében több évtizeden át végzett, a település fejlesztését is elősegítő szakmai tevékenysége elismeréseként,

Pécsi Judit, a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma tanára részére,
több évtizede nagy fokú igényességgel végzett oktatói-nevelői munkája elismeréseként,

Pénzes Ferenc, a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium nyugalmazott tanára részére,
több évtizede magas szinten végzett oktató-nevelő és tehetséggondozó munkája elismeréseként,

Piotr Stefaniak egyháztörténész részére,
a magyar szentek kultuszának lengyelországi ápolását, valamint a magyar–lengyel egyházi kapcsolatok fejlesztését 
szolgáló munkája elismeréseként,

Pozsgai Márta, a  győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Ápolási Osztályának osztályvezetője, a  Győri Járási 
Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészségközpontjának projektvezetője részére,
az egészségügy területén végzett, példaadó szakmai tevékenysége elismeréseként,

dr. Ritoók Ágnes régész-főmuzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának munkatársa részére,
négy évtizede magas színvonalon, elkötelezetten végzett muzeológusi és vezetői munkája elismeréseként,
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Ruprecht László mesterszakács, a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnöke részére,
a kiváló minőségű hazai alapanyagokat előállító vidéki termelők bevonását és a  magyar gasztronómia 
világszínvonalúvá érését elősegítő sokoldalú és példaadó szakmai munkája, valamint a  gyermekvédelmi 
gondoskodásban élő gyermekek felkarolását szolgáló egyedülálló mentorprogramja elismeréseként,

Sági Ferenc, a  Ceglédi Szakképzési Centrum Közgazdasági és Informatikai Technikumának nyugalmazott tanára 
részére,
a közgazdasági szakképzés területén végzett négy évtizedes, eredményes oktatói munkája elismeréseként,

Sándorfy András agrármérnök, a Marton Genetics cégcsoport ügyvezető igazgatója részére,
a határon túli magyar gazdaközösségek fejlődését elősegítő tevékenysége, különösen a  Magyarok Kenyere – 
15 millió búzaszem programban vállalt szerepe elismeréseként,

Sántha István, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályának nyugalmazott 
osztályvezetője részére,
a köz szolgálatában végzett több mint három évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként,

Sárközi László polgárőr, a Mórahalmi Önvédelmi Egylet elnöke részére,
a mórahalmi polgárőrség szervezésében és irányításában végzett munkája, valamint az  illegális migráció elleni 
küzdelemhez nyújtott támogatása elismeréseként,

Sipos Ferenc Tibor tanár, táncpedagógus, a  Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője, a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület alapító elnöke részére,
a magyar népi hagyományok megőrzését, illetve a  tradicionális magyar tánckultúra továbbélését és művelését 
szolgáló szakmai tevékenysége elismeréseként,

Somogyváry Attila Béla, a  pécsi Nyugdíjasok Egyesületének tiszteletbeli elnöke, Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi 
Tanácsának tagja részére,
az idős emberek érdekképviseletében vállalt odaadó munkája elismeréseként,

Soós Emese, a Magyar Állami Operaház művészeti főtitkára részére,
több évtizedes kultúraközvetítői és -szervezői munkája elismeréseként,

Stamler Lajos János, a  nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium nyugalmazott vizuális kultúra tanára, a  Kanizsai 
Képző- és Iparművészek Egyesületének elnöke részére,
a vizuális nevelés és a tehetséggondozás területén végzett magas szintű munkája elismeréseként,

Suszter István, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága Műszaki 
Osztályának osztályvezető-helyettese részére,
a rendőrség állományában több mint két és fél évtizeden keresztül végzett, magas szintű szakmai tevékenysége 
elismeréseként,

Szabó Irén, a Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnázium nyugalmazott tanára 
részére,
több évtizeden át lelkiismeretesen végzett oktató-nevelő munkája, valamint a  tehetséggondozásban elért 
eredményei elismeréseként,

dr. Szabóné dr. Benyeda Zsófia kutató állatorvos, a Prophyl Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a magyar állategészségügy fejlesztését támogató magas színvonalú és eredményes tudományos tevékenysége 
elismeréseként,

Székelyné Kőrösi Ilona történész, etnográfus, a  Kecskeméti Katona József Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa, 
a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Katona József Emlékházának szakmai vezetője részére,
több évtizedes, példaértékű kutatói és muzeológusi munkája elismeréseként,

Széles András, Tamási város alpolgármestere részére,
több évtizedes közéleti tevékenysége, valamint a településfejlesztés területén végzett, különösen a digitális jólét és 
az okostelepülések terén meghatározó és innovatív munkája elismeréseként,
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Szelestei Péter programozó matematikus, a Bakonyerdő Zrt. Informatikai Osztályának vezetője részére,
az erdőgazdaság korszerű működtetéséhez szükséges informatika fejlesztésében, illetve speciális szakmai 
rendszerek kidolgozásában betöltött szerepe elismeréseként,

Szemkóné Rák Emese, a Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi Múzeumának gazdasági vezetője részére,
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként,

Szépe Ferenc agrármérnök, az Agrárminisztérium nyugalmazott főosztályvezetője részére,
az agrár- és vidékfejlesztés területén, valamint a növénytermesztési szakmai folyamatokban végzett több évtizedes, 
példaadó munkája elismeréseként,

Szilágyi Zsolt nyugalmazott villamosmérnök, az  Új Szent János Kórházért polgári kezdeményezés alapító vezetője 
részére,
odaadó közéleti szerepvállalása, különösen a Szent János Kórház felújítása és a pesthidegkúti közösség érdekében 
végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként,

Tóth Kázmér díszlettervező, szcenikus, a Scabello Bt. ügyvezetője részére,
magas színvonalú és kivételes kreativitással végzett színpadi díszlettervező és -kivitelező munkája elismeréseként,

Vályiné Pápai Viola, Létavértes város önkormányzati képviselője, a  létavértesi Irinyi Kiállítóterem vezetője, az  Irinyi 
János Általános Iskola nyugalmazott igazgatója részére,
Létavértes közösségének szolgálatában végzett oktatói munkája, illetve kulturális és közéleti szerepvállalása 
elismeréseként,

Váradi László, a  Magyar Nemzeti Múzeum sárospataki Rákóczi Múzeumának nyugalmazott fotós-restaurátora 
részére,
magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként,

Varga Károlyné, a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum nyugalmazott igazgatóhelyettese, a Ráday Mihály Város- 
és Faluvédő Szövetség titkára, a  Tapolcai Városszépítő Egyesület alelnöke és a  Tapolcai Nőklub Egyesület elnöke 
részére,
a város történetének kutatása és bemutatása érdekében végzett munkája, valamint közösségépítő tevékenysége 
elismeréseként,

Varga Mihály növénytermesztési üzemmérnök, őstermelő, a  Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos 
Szövetsége Nógrád Vármegyei Szervezetének elnöke részére,
a magyar gazdák érdekében végzett több évtizedes, magas szintű szakmai közéleti tevékenysége, különösen 
a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program szervezésében vállalt szerepe elismeréseként,

Vass Lajos közgazdász, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. fejlesztési igazgatója részére,
a minőségi és fenntartható épített környezet fejlesztése iránt elkötelezett szakmai tevékenysége elismeréseként,

Verhás Lajos, az Akron városában működő Magyar–Amerikai Klub vezetőségének tagja részére,
a magyar hagyományok megőrzése érdekében végzett magas szintű munkája elismeréseként,

Vladucz Zoltán operatőr részére,
a queenslandi magyar közösség kulturális életét gazdagító, valamint identitásának megőrzését szolgáló áldozatos 
munkája elismeréseként,

Vörösné Ackermann Éva, a Vígszínház Nonprofit Kft. bérelszámolója részére,
több évtizedes kimagasló, precíz szakmai munkája elismeréseként,

Winer Róbert, a New York-i Szent István Egyházközség világi vezetője részére,
a New York-i magyar katolikus közösségért végzett példaértékű munkája elismeréseként,

Zombori Zsuzsanna, Kosd község önkormányzati képviselője és tanyagondnoka, a kosdi Önkéntes Településfejlesztő 
Közösség Egyesület elnöke, a Kosdi Petőfi Sándor Művelődési Ház-Könyvtár és Információs hely könyvtárosa részére,
a Kosdon élők szolgálatában végzett önzetlen munkája elismeréseként

 a Magyar Ezüst Érdemkereszt
 polgári tagozat;
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Imréné Kovács Timea büntetés-végrehajtási alezredes, a  Büntetés-végrehajtás II. számú Agglomerációs Központja 
(Budapesti Fegyház és Börtön) alárendeltségébe tartozó Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
Személyügyi Osztályának osztályvezetője részére,
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett két évtizedes, magas szintű szolgálati tevékenysége 
elismeréseként,

Lengyel Lívia Szidónia rendőr zászlós, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Záhonyi 
Határrendészeti Kirendeltsége Határrendészeti Osztálya Határrendészeti Alosztályának kiemelt főhatárrendésze 
részére,
a rendőrség állományában több mint három évtizeden keresztül végzett magas szintű szolgálati tevékenysége 
elismeréseként,

Őrlős Tibor címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Karcagi 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Nyomozó Alosztályának nyomozója részére,
a rendőrség állományában három évtizeden keresztül végzett, magas szintű szolgálati tevékenysége elismeréseként,

Szikszai László alezredes, a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezred parancsnokhelyettese részére,
a Magyar Honvédség kötelékében végzett kitartó és lelkiismeretes munkája elismeréseként,

Tóth Andrea címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság, Tevékenységirányítási Központjának ügyeletese részére,
a rendőrség állományában több mint két és fél évtizeden keresztül végzett, magas szintű szolgálati tevékenysége 
elismeréseként,

Vercz István címzetes rendőr főtörzszászlós, a  Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Nagykanizsai 
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Betörési Csoportjának nyomozója részére,
a rendőrség állományában több mint három évtizeden keresztül végzett, magas szintű szolgálati tevékenysége 
elismeréseként

 a Magyar Ezüst Érdemkereszt
 katonai tagozat
 
kitüntetést adományozom.

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 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

Ákli Krisztián drámatanár, a  Magyar Drámapedagógiai Társaság elnöke, az  Oberon Társulat művészeti vezetője 
részére,
a diákszínjátszás és a drámapedagógia területén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként,

Bonczók Andrea, a  Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Onkoterápiás Intézetének 
ápolásszakmai igazgatóhelyettese, minőségirányítási vezetője részére,
több évtizede példás elhivatottsággal végzett betegellátó és szervezőtevékenysége elismeréseként,

Bordás Barnabás néptáncművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosszólistája részére,
a néptáncművészet területén végzett magas szintű szólótáncosi munkája elismeréseként,

Csepi Alexandra, a Győri Balett művészeti projektmenedzsere, dramaturgja részére,
a társulat repertoárjának megújítása érdekében végzett példaadó és kreatív szakmai tevékenysége elismeréseként,

Demeter Enikő, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanulmányi ügyintézője részére,
példaértékű szakmai munkája elismeréseként,
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Egri Ernő, a Honvéd Együttes szállítási részlegvezetője részére,
három évtizedes gépjárművezetői és szállítási részlegvezetői munkája elismeréseként,

Farkas Lénárdné Galamb Ibolya, a Magyar Táncművészeti Egyetem tanulmányi ügyintézője részére,
lelkiismeretesen végzett szakmai munkája elismeréseként,

Farkas Máté, a Magyar Állami Népi Együttes táncművésze, tánckari asszisztense részére,
sokoldalú kar- és szólótáncosi munkája elismeréseként,

Gyüdi Melitta, a Magyar Állami Operaház protokollfőnöke, műsorvezető részére,
az Operaház imázsának erősítése érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként,

Haga József, a Művészetek Palotájának gépjárművezetője részére,
több évtizede megbízhatóan végzett szakmai munkája elismeréseként,

Hannelore Stopic zenepedagógus részére,
a magyar zene ausztráliai népszerűsítése iránt elkötelezett előadóművészi és pedagógiai tevékenysége, valamint 
a New South Wales-i magyar közösség kulturális hagyományainak megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként,

Herczeg Katalin, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. számviteli referense részére,
értékes szakmai munkája elismeréseként,

Juhász Éva, a Nagykörűi Közös Önkormányzati Hivatal vezető-főtanácsosa részére,
a település érdekében példamutató hivatásszeretettel végzett, magas színvonalú szakmai tevékenysége 
elismeréseként,

Karczag Márton, a Magyar Állami Operaház Emléktárának vezetője részére,
az Operaház intézményi örökségének feldolgozásában, megőrzésében és megismertetésében vállalt szerepe 
elismeréseként,

Kelemen Anna Gyöngy, a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Diakóniai Osztályának osztályvezetője 
részére,
az evangélikus egyház gondoskodást nyújtó intézményeinek fejlesztésében nyújtott értékes tevékenysége 
elismeréseként,

Kohári István, a Magyar Állami Operaház balettmestere, tánckari művésze részére,
a táncművészképzés iránt elhivatottan és nagy szakmai alázattal végzett munkája elismeréseként,

Koós Rita, a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal kommunikációs referense részére,
a település érdekében végzett értékes és sokoldalú munkája elismeréseként,

Lakatos András rendező, forgatókönyvíró részére,
a gondoskodáspolitika ügyét odaadóan, többek között a  nevelőszülőséget bemutató, Befogadottak című 
dokumentumfilmjével is szolgáló, értékes szakmai tevékenysége elismeréseként,

Nagy Lajos 1956-os szabadságharcos részére,
1956-ban tanúsított helytállása és a forradalom emlékének ápolása terén végzett tevékenysége elismeréseként,

Nagyné dr. Csobolyó Eszter, a Pest Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai tanácsadója részére,
a civil közösség érdekében végzett munkája, valamint a Pest vármegyei civil szervezetek tevékenységének szakmai 
támogatásában vállalt szerepe elismeréseként,

ifj. Ökrös Tibor előadóművész, prímás, zenekarvezető részére,
a magyar zenekultúra és a  hangszeres előadó-művészet képviselete mellett a  tradicionális cigányzene 
népszerűsítése terén is sikeres szakmai tevékenysége elismeréseként,

Paska Marcella, a  Melbourne Hungarian TV elnöke, a  geelongi Aranykalász Magyar Kulturális Csoport alapító 
vezetője és néptáncoktatója részére,
az ausztráliai Victoria államban élő magyar közösségek megmaradása, valamint a  magyar kultúra ápolása terén 
végzett odaadó táncoktatói és szervezőmunkája elismeréseként,
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dr. Salamon Soma népzenész, népzenekutató, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének tudományos munkatársa, a  Magyar Zene Háza programszerkesztője 
részére,
a magyar táncházmozgalomban, illetve a népi hagyományok átadásában vállalt szerepe elismeréseként,

Siki Andrea, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Dékáni Titkársága Beszerzési Csoportjának vezetője részére,
az egyetem mérnöki karának beszerzési területén végzett eredményes és színvonalas munkája elismeréseként,

Spiczmüller Ákos zongora- és kamaraművész, zenepedagógus, a  gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda, Pátzay János Katolikus Zeneiskola tanára részére,
magas színvonalú zongoraművészi, kórusvezetői és zenepedagógusi munkája, valamint példaértékű közösségépítő 
tevékenysége elismeréseként,

Szabó Tamás, a Duna Művészegyüttes táncművésze részére,
értékes művészi munkája elismeréseként,

Szegő András, a Magyar Nemzeti Balett címzetes magántáncosa részére,
értékes művészi munkája, emlékezetes és hiteles alakításai elismeréseként,

Terjéki Pálné, Tiszajenő község önkormányzati képviselője, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza 
Kórház-Rendelőintézet Központi Laboratóriumának minőségirányítási vezető laboratóriumi vegyésze, Tiszajenő 
község volt alpolgármestere részére,
a település érdekében végzett, több mint két évtizedes közösségépítő és szervezőmunkája elismeréseként,

Tóth Gyula mezőgazdasági vállalkozó, a Somogy-közepe Gazdakör elnöke, Somogysárd község volt alpolgármestere, 
önkormányzati képviselő részére,
a Somogy vármegyében, elsősorban Somogysárd környékén élő gazdálkodók támogatásában, valamint a  helyi 
közéletben vállalt aktív szerepe elismeréseként,

Tóth Kata, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház dramaturgja részére,
a színház előadásainak sikerét támogató, színvonalas szakmai munkája elismeréseként,

Vámosi Réka Mária, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Dékáni Titkárságának projektmenedzsere részére,
az egyetem stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását és nemzetközi projekttevékenységét segítő munkája 
elismeréseként,

Zolarek-Lang Tímea, a  Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Egészségügyi Gazdálkodási Főigazgatóság 
Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatósága Egészségügyi Informatikai Alkalmazástámogatási és Fejlesztési 
Osztályának megbízott osztályvezetője részére,
az egészségügyi informatika, a finanszírozás, illetve a kontrolling szakterületeken végzett több évtizedes szakmai és 
vezetői munkája elismeréseként

 a Magyar Bronz Érdemkereszt
 polgári tagozat;

Farkas Lehel Imre büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a  Büntetés-végrehajtás IV. számú Agglomerációs Központja 
(Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet) alárendeltségébe tartozó Váci Fegyház és Börtön Biztonsági és Fogvatartási 
Ügyek Osztályának biztonsági főfelügyelője részére,
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint két évtizedes kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréseként,

Hollós Péter törzsőrmester, a  Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred Végrehajtó Alegységek 
Mélységi Felderítő Század 2. Mélységi Felderítő Szakaszának vezénylő altisztje részére,
példaértékű és értékes munkája elismeréseként,

Szegedi Gyula címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a  Büntetés-végrehajtás V. számú Agglomerációs 
Központja (Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet) alárendeltségébe tartozó Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön Biztonsági és Fogvatartási Ügyek Osztálya, Biztonsági Alosztályának fegyvermestere részére,
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett, több mint két évtizedes értékes szolgálati tevékenysége 
elismeréseként,
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Tóth Sándor nyugállományú ezredes, a  Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Észak-alföldi Régiójának volt 
vezetője, helytörténész részére,
a honvédelem ügyét elkötelezetten képviselő, valamint a  hagyományok továbbörökítését szolgáló helytörténészi 
munkája elismeréseként

 a Magyar Bronz Érdemkereszt
 katonai tagozat
 
kitüntetést adományozom.

Budapest, 2023. március 1.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. március 6.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/1651-2/2023.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 39. szám 1347

A köztársasági elnök 53/2023. (III. 20.) KE határozata
állami kitüntetés adományozásáról

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

Dr. Felkai László nyugállományú rendőr altábornagy, a  Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára, a  Belügyi 
Tudományos Tanács elnöke részére,
a közigazgatásban végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége 
elismeréseként

a MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2023. február 15.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. február 20.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/1069-2/2023.
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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 köztársasági elnök 54/2023. (III. 20.) KE határozata
állami kitüntetés adományozásáról

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

dr. Kókai Tibor statikus, a Kanadai Magyar Kereskedelmi Kamara alapítója és tiszteletbeli elnöke részére,
az építőmérnöki szakterületen elért világszínvonalú eredményei, valamint a magyar műszaki képzés jó hírnevének 
erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként

a MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozat

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2023. február 28.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2023. március 6.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/1534-2/2023.
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