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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 107/2018. (III. 20.) KE határozata
a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, valamint a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi
XII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján – a Kormány előterjesztésére –
a magyar filmművészet nemzetközi elismertetéséhez egyéni látásmódú, a társadalmi problémákat kivételes
érzékenységgel ábrázoló, dokumentarista stílusú filmjeivel hozzájáruló, kimagaslóan sikeres operatőri és rendezői
pályája elismeréseként
Sára Sándor Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas filmrendező, operatőr, a nemzet művésze, kiváló és érdemes művész,
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Duna Televízió volt elnöke részére
a Kossuth Nagydíjat,
a magyar protestáns énekkultúra megőrzését és továbbadását elhivatottan szolgáló értékteremtő művészi és tanári
pályája, valamint a határon túli magyarság körében végzett kiemelkedő zenepedagógusi munkája elismeréseként
Berkesi Sándor Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának docense, a Tiszántúli
Református Egyházkerület nyugalmazott zenei igazgatója, a Debreceni Református Kollégium Kántusának vezetője
részére,
utánozhatatlanul energikus stílusával, kifinomult mozgáskultúrájával minden szerepét egyedivé varázsoló, nagy
népszerűségnek örvendő alakításai, színpadon, filmvásznon és a televízió képernyőjén egyaránt sikeres pályafutása
elismeréseként
Esztergályos Cecília Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére,
a magyar népdalok hiteles megszólaltatása mellett Bartók Béla és Kodály Zoltán népdalfeldolgozásainak, valamint
az elmúlt öt évszázad műdalirodalmának széles körű megismertetését szolgáló énekművészete, valamint értékes
zenepedagógusi munkája elismeréseként
Faragó Laura énekművész, népdalénekes, etnológus, zenepedagógus részére,
az egyetemes magyar irodalmat autentikus erdélyi színezettel gazdagító, örökérvényű témákkal foglalkozó költői
életműve elismeréseként
Farkas Árpád Babérkoszorú díjas és József Attila-díjas író, költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja részére,
a magyar népművészet hagyományaira épülő, ugyanakkor a kerámia, a fotográfia és a komputergrafika ötvözésével
új stílust teremtő, sajátosan expresszív alkotóművészete elismeréseként
Geszler Mária Munkácsy Mihály-díjas keramikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
a magyar kultúra, főként a kun hagyományok megőrzését és népszerűsítését szolgáló alkotóművészete, a paraszti
világ mellett a magyar történelem jeles alakjait megörökítő alkotásai, valamint érmeket, plaketteket és grandiózus
köztéri szobrokat is magába foglaló gazdag életműve elismeréseként
Györfi Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes művész részére,
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kimagasló költői, illetve a bolgár irodalom avatott tolmácsolójaként létrehozott műfordítói életműve, valamint
a népköltészet világát idéző népszerű gyermekirodalmi alkotásai elismeréseként
Kiss Benedek Babérkoszorú díjas és kétszeres József Attila-díjas költő, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
részére,
a legnemesebb magyar előadóművészi hagyományokat hitelesen közvetítő zongora-, kamara- és orgonaművészi
pályája, valamint a fiatal tehetségek képzését szolgáló értékteremtő oktatói munkája elismeréseként
Lantos István Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes
tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Billentyűs és Akkordikus Hangszerek Tanszékének egyetemi tanára
részére,
a magyar színházművészet értékeinek továbbadását a klasszikus drámák és a kortárs szerzők alkotásainak
színrevitele mellett az operairodalom legjelentősebb műveinek kimagasló színvonalú interpretációjával is
elhivatottan szolgáló, több évtizedes pályája elismeréseként
Lengyel György Jászai Mari-díjas rendező, kiváló és érdemes művész, a Színház- és Filmművészeti Egyetem professor
emeritusa részére,
a balettirodalom legjelentősebb szerepeit már fiatal korától kezdve kiemelkedő érettséggel megformáló, magas
szintű művészi munkája, a szakma és a közönség körében nemzetközi és hazai szinten egyaránt nagy sikernek
örvendő alakításai elismeréseként
Oláh Zoltán Harangozó Gyula-díjas balettművész, a Magyar Nemzeti Balett első magántáncosa, a Magyar
Táncművészeti Egyetem Klasszikus Balett Tanszékének adjunktusa részére,
a magyar textilművészetben kimagasló alkotóművészi pályája, téma- és formavilágában egyaránt különleges,
egyedi technikával alkotott gobelinjei elismeréseként
Péreli Zsuzsa Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, gobelinművész, kiváló és érdemes művész részére,
az igazság, a jóság és a szépség megformálására, a népet nemzetté nemesítő lelkiség kifejezésére törekvő
alkotóművészete, a kereszténység értékeit különleges művészi látásmóddal ábrázoló műalkotásai elismeréseként
Rieger Tibor szobrászművész részére,
a világ legrangosabb operapódiumain és koncerttermeiben is páratlanul sikeres, számtalan főszerepet magába
foglaló, kivételesen gazdag művészi pályája elismeréseként
Sümegi Eszter operaénekes, kiváló és érdemes művész, a Magyar Állami Operaház szerződéses magánénekese
részére,
a naivaszerepektől az összetett ábrázolást igénylő karakterekig terjedő nagyívű művészi pályafutása,
egyedülálló színpadi eleganciát tükröző előadóművészete, a kiváló humor mellett mély drámaiságról is árulkodó
jellemformálásai elismeréseként
Tordai Teri Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész részére,
a magyar zenekultúrát a reneszánsz és barokk zeneművek, főként Bach, illetve Monteverdi szerzeményeinek
autentikus interpretációján és népszerűsítésén keresztül gazdagító, kimagasló színvonalú énekművészete
elismeréseként
Zádori Mária Liszt Ferenc-díjas énekművész, kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére
a Kossuth-díjat,
a szén alapú nanoszerkezetek és nanoarchitektúrák kutatásában elért, széles körű nemzetközi elismerést
kiváltó eredményei, a nanométeres skálájú anyagtudomány hazai meghonosításában játszott szerepe, valamint
iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Biró László Péter, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, az MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézete Nanoszerkezetek Osztályának kutatóprofesszora részére,
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a régi magyar irodalom, a reneszánsz és a barokk korszak, valamint Pázmány Péter korának, illetve életművének
bemutatása területén folytatott példaértékű, nemzetközileg is elismert tudományos kutatói-oktatói pályája,
továbbá a debreceni irodalomtudományi képzés magas színvonalához hozzájáruló, széles körű oktatás- és
tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Bitskey István, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa részére,
a polimer kompozit anyagok fejlesztésében és a technológiák ipari gyakorlatba való bevezetésében elért
kimagasló eredményei, valamint az oktatásban és a kutatói utánpótlás nevelésében végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként
dr. Czigány Tibor gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánja, a Polimertechnika Tanszék egyetemi tanára,
az MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport vezetője részére,
a magyar és nemzetközi Liszt-kutatás kiemelkedő egyéniségeként elért jelentős eredményei, valamint a zeneszerző
életművének bemutatását, illetve népszerűsítését szolgáló kimagasló színvonalú intézményvezetői munkája
elismeréseként
Eckhardt Mária Erkel Ferenc- és Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész, karnagy, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont nyugalmazott alapító igazgatója és volt tudományos igazgatója
részére,
az analitikai kémia területén a kromatográfia mikroszkopikus modelljének kidolgozásával és számos anyagi
rendszeren történő alkalmazásával elért, az elválasztástechnika elemi folyamatainak megértéséhez alapvető
fontosságú, nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként
dr. Felinger Attila, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi
Kar Kémiai Intézete Analitikai és Környezeti Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a magyar matematikatudomány egyik legkiválóbb és nemzetközileg is elismert kutatójaként a kombinatorika
területén főként a gráfok és hipergráfok Turán-számának meghatározása kapcsán végzett sokrétű és eredményes
kutatásai elismeréseként
dr. Füredi Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd
Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora részére,
a kristályosodási folyamatok térelméleti modelljének kidolgozása és alkalmazása terén elért, nemzetközileg is
figyelemre méltó kutatási eredményei, valamint a számítógépes anyagtudomány magyarországi meghonosításában
játszott szerepe elismeréseként
dr. Gránásy László fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontja
Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézetének tudományos tanácsadója részére,
a római magánjog továbbélésének és a magánjog fejlődéstörténetének kutatásában elért kiemelkedő, világszerte
elismert tudományos eredményei elismeréseként
dr. Hamza Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kara Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszékének egyetemi tanára részére,
a sámánizmus kultúrájának kutatásában elért, a magyar őstörténet feltárása szempontjából is kiemelten fontos
eredményei, valamint a folklór szimbolikájának elemzése, az amerikai diaszpóra-magyarság életének vizsgálata,
illetve az etnoszemiotika területén végzett jelentős tevékenysége elismeréseként
dr. Hoppál Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete Etnológiai Osztályának tudományos tanácsadója, az Európai Folklór
Intézet alapítója és volt igazgatója részére,
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az élelmiszer-biztonsági szempontból fontos toxintermelő gombák elleni védekezést megalapozó, nemzetközileg is
kiemelkedő járványtani és stresszélettani kutatásai, valamint iskolateremtő oktatómunkája elismeréseként
dr. Hornok László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kara Növényvédelmi Intézetének professor emeritusa részére,
a vérnyomás-szabályozásban központi szerepet játszó angiotenzin receptor és más G-fehérjéhez kapcsolt
receptorok működésének vizsgálata terén folytatott kiemelkedő kísérleti endokrinológiai és receptorélettani
kutatásai, valamint az általános orvosképzésben végzett magas szintű oktatói és vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Hunyady László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Academia Europeae tagja, a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Karának dékánja, az Élettani Intézet igazgatója, egyetemi tanár részére,
a nemzetközi és hazai onkológiai ellátás korszerűsítését a világ számos területére kiterjesztő rákellenes akciók
és fejlesztési programok kidolgozása és széles körű megvalósítása mellett az onkológus, illetve sugárterapeuta
szakorvosképzés fejlesztésével is szolgáló, nagy hatású tevékenysége elismeréseként
prof. dr. Kásler Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató főorvosa,
az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
szakterületén a késleltetett visszacsatolást modellező differenciálegyenletek globális attraktorának kidolgozásával
nemzetközi viszonylatban is új utakat nyitó, kimagasló tudományos eredményei, valamint jelentős oktatói
tevékenysége elismeréseként
dr. Krisztin Tibor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai Kar Bolyai Intézete Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszékének tanszékvezető egyetemi
tanára részére,
a méréselmélet és a kiberfizikai rendszerek területén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő tudományos kutatásai,
valamint szakmai eredményeinek a hazai villamosmérnök- és informatikusképzésbe történő bevezetésével a magyar
műszaki felsőoktatás palettáját gazdagító, iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként
Péceli Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kara Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára
részére,
a szintetikus biológia területén a mikroorganizmusok genetikai állományának egyszerűsítésére irányuló
nemzetközileg is elismert kutatásai, valamint a molekuláris biológia eszköztárának bővítéséhez,
a mikroorganizmusok genetikai anyagának feltérképezéséhez és tervezetten történő átalakításához hozzájáruló
génszerkesztési eljárások kidolgozása során végzett munkája elismeréseként
dr. Pósfai György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai
Kutatóközpontja Biokémiai Intézetének igazgatója, a Genommérnöki Kutatócsoport vezetője, tudományos
tanácsadója részére,
a molekuláris filogenetikai vizsgálatok hazai bevezetését és az eurázsiai hegyvidéki élővilág történetének kutatását
is magába foglaló nagy jelentőségű tudományos munkája, valamint a hazai nemzeti parkok és védett területek
zoológiai kutatása mellett a nemzetközi természetvédelmi ökológia területén is meghatározó tevékenysége
elismeréseként
dr. Varga Zoltán Sándor, a biológiai tudomány Eötvös József-koszorús doktora, a Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Kar Biológiai és Ökológiai Intézete Evolúciós Állattani és Humánbiológiai
Tanszékének professor emeritusa részére
a Széchenyi-díjat
adományozom.
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Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 5.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01217-2/2018.

A köztársasági elnök 108/2018. (III. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a szerves kémia területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos tevékenysége, valamint kiemelkedő
oktatói, oktatásszervezői és szakmai közéleti munkája elismeréseként
dr. Antus Sándor Széchenyi-díjas vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni
Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szerves Kémia Tanszékének professor emeritusa
részére,
a 2017. évi budapesti FINA vizes világbajnokság ünnepélyes megnyitójának megrendezése során, valamint
a magyar kultúra nemzetközi népszerűsítése érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Káel Csaba Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a Művészetek Palotája vezérigazgatója részére,
a hazai mellkassebészet és tüdőtranszplantáció terén végzett kimagasló tevékenysége, valamint több évtizedes
egyetemi oktatói pályafutása elismeréseként
dr. Lang György, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Országos Onkológiai Intézete bázisán
működő Mellkassebészeti Klinika megbízott igazgatója, egyetemi tanár részére,
a kormányzati közigazgatásban végzett sok évtizedes fáradhatatlan és elhivatott szakmai munkája elismeréseként
dr. Latkóczy Antal László, az Országházi Dolgozók Érdekképviseleti Szövetségének elnöke részére,
a magyar és az európai fogyasztóvédelmi jog kutatásában elért eredményei, valamint több évtizeden át magas
színvonalon végzett tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékánja,
a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a magyar klasszikus zeneművészet nemzetközi rangját emelő, kivételes szakmai alázattal és elkötelezettséggel
végzett művészi munkája elismeréseként
Medveczky Ádám Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas karmester, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagja, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címzetes tanára
részére,
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a magyar gépjármű- és futóműgyártás folyamatos fejlesztése mellett a hazai gyártók piacképességének fenntartását
és a helyi gazdaság élénkítését is szolgáló eredményes munkája elismeréseként
Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója és a Rába Futómű Kft. ügyvezető igazgatója
részére,
a világ legrangosabb operaszínpadain és koncertpódiumain is páratlanul sikeres, rendkívül gazdag repertoárt
magába foglaló művészi pályája elismeréseként
Rost Andrea Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia
levelező tagja részére,
az egyházkerület közösségei érdekében végzett elhivatott lelkészi szolgálata, valamint széles körű oktatói és
publikációs tevékenysége elismeréseként
Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus
Tanácsának elnöke részére,
a nemlineáris mechanika és a rezgésanalízis területén elért nemzetközileg is elismert tudományos eredményei,
valamint iskolateremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként
dr. Stépán Gábor Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi
tanára részére,
a valószínűségszámítás és a statisztikus fizika területén elért kiemelkedő eredményei, valamint a tudományos
utánpótlás-nevelésben végzett magas színvonalú oktatói, illetve a tudományszervezés több területére kiterjedő
irányítói munkája elismeréseként
Szász Domokos Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Sztochasztika Tanszékének professor
emeritusa részére,
a magyar építészeti kultúra érdekében több mint hat évtizede végzett szerteágazó kutatói, publikációs, szerkesztői
és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Vámossy Ferenc Széchenyi-díjas építész, építészettörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara Építészettörténeti és Műemléki
Tanszékének professor emeritusa részére,
a nemzeti és keresztyén értékek képviselete, valamint a kárpátaljai magyarság megmaradása iránt elkötelezett
lelkipásztori és egyházi vezetői szolgálata elismeréseként
Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
több mint három évtizedes, kimagasló szakmai színvonalon végzett szolgálati tevékenysége elismeréseként
Papp Károly rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
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A köztársasági elnök 109/2018. (III. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyarság érdekében itthon és az Amerikai Egyesült Államokban végzett szolgálata, kiemelten a Szent Korona
negyven évvel ezelőtti hazahozatalának előkészítését szolgáló diplomáciai tevékenysége elismeréseként
dr. Almási Mihály baptista lelkipásztor, a Baptista Teológiai Akadémia Teológiatudományi Intézetének igazgatója,
professor emeritus részére,
magfizikával kapcsolatos előadásai mellett a magfizikai mérőmódszerek, valamint a mérési eredmények
kiértékelésével kapcsolatos tantárgyak tematikájának kidolgozását is magába foglaló, nagy hatású oktatói munkája
elismeréseként
dr. Angeli István, a fizikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Fizikai
Intézete Kísérleti Fizika Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára részére,
a vallási néprajz területén elért, nemzetközileg is kiemelkedő tudományos eredményei, valamint szülőföldje
kulturális fejlődését segítő, önzetlen támogatótevékenysége elismeréseként
dr. Barna Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Társadalomtudományi Intézete Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének egyetemi tanára részére,
kiemelkedően eredményes sportolói pályafutása, valamint több évtizedes sportvezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Bodnár András nyugalmazott osztályvezető sebész-főorvos, olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó,
a Magyar Olimpiai Bizottság Mező Ferenc Sportbizottságának vezetője részére,
a magyar népi kultúra regionális tagolódásának kutatása, a néprajzi kartográfia és az afrikanisztika területén elért
tudományos eredményei, valamint az ökológiai antropológia hazai meghonosításában és továbbfejlesztésében
betöltött szerepe elismeréseként
dr. Borsos Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézetének tudományos tanácsadója, igazgatói megbízott részére,
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a magyar–brazil kapcsolatok fejlesztését szolgáló, valamint hazánk befektetési, turisztikai és kulturális célpontként
való megismertetésével Magyarország gazdaságdiplomáciai törekvéseinek sikeréhez hozzájáruló tevékenysége
elismeréseként
Braun Bertalan, a Grupo Frigorífico BB, a Grupo Cortés, a Grupo Palacsinta Representações elnök-vezérigazgatója
részére,
a világhírű magyar valószínűségszámítási iskola jelentős képviselőjeként végzett sokrétű kutatómunkája és
nemzetközi szinten is kimagasló tudományos eredményei elismeréseként
dr. Csáki Endre, a matematikai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai
Kutatóintézetének kutató professor emeritusa részére,
több évtizede lelkiismeretesen végzett gyógyító-, oktató- és intézményvezetői munkája, új gyógyászati
segédeszközök, eljárások és műtéttechnikák kidolgozásában és bevezetésében elért figyelemre méltó eredményei,
valamint példaértékű szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Csernátony Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Ortopédiai
Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár részére,
a magyar vidéket és a hagyományos paraszti életmódot megörökítő festményei, sokoldalú grafikus- és
keramikusművészi életműve, valamint az 1956-os szabadságharc eseményeinek hiteles bemutatását szolgáló
kutatói és publikációs tevékenysége elismeréseként
Csizmadia Zoltán festő-, grafikus-, keramikusművész részére,
a hazai társadalomföldrajz meghatározó alakjaként végzett, következetesen magas színvonalú oktató- és
kutatómunkája elismeréseként
dr. Dövényi Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
Földrajzi és Földtudományi Intézete Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszékének egyetemi tanára részére,
a Kárpát-medence tánchagyományainak kutatása és széles körű megismertetése érdekében végzett több évtizedes,
nemzetközi és hazai téren is kiemelkedő tudományos munkája elismeréseként
dr. Felföldi László táncfolklorista, a Magyar Táncművészeti Egyetem címzetes főiskolai tanára, a Szegedi
Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa részére,
a GULÁG-on átélt elnyomás magas művészi színvonalú bemutatását és a táborokban elhunyt honfitársak emlékének
ápolását szolgáló regényírói munkája, valamint a magyar–tatár irodalmi kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Galgóczy Árpád József Attila-díjas író, műfordító részére,
a felvidéki magyarság megmaradása és identitásának megőrzése érdekében végzett elhivatott lelkészi és
püspökhelyettesi szolgálata elismeréseként
Géresi Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese részére,
a magyar történettudományban végzett kiemelkedő kutatói és publikációs tevékenysége, valamint
a rendszerváltoztatásban, az új külügyminisztérium kiépítésében, illetve a diplomáciai szolgálat terén szerzett
érdemei elismeréseként
dr. Gergely András, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézete Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi
tanára, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete Új- és Jelenkori
Magyar Történeti Tanszékének professor emeritusa részére,
az alföldi erdőművelési technológiák és gépesítések fejlesztése érdekében, valamint a dél-alföldi régió közjóléti
erdőgazdálkodása és tájrehabilitációja terén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Göbölös Antal, az Állami Erdészeti Szolgálat Kecskeméti Igazgatóságának nyugalmazott igazgatója részére,
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az egyetemes magyarság XX. századi sorsát és a felföldi magyarság történetét, útkeresését eredeti, a fájdalmas
valóságot gyakran szeretetteljes iróniával ábrázoló regényei elismeréseként
Grendel Lajos Kossuth-díjas és József Attila-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
több évtizedes gyülekezet- és egyházépítő szolgálata, a teológia területén folytatott tudományos tevékenysége,
valamint a reformáció jubileumának méltó megünneplése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Hafenscher Károly evangélikus lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi elnöke,
teológiatanár, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Reformáció Emlékbizottsága munkájának segítéséért felelős
miniszteri biztos részére,
kiemelkedő színvonalú mérnöki munkája, valamint a Kamara megalakulása és működtetése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
dr. Hajtó Ödön okleveles mérnök, a Magyar Mérnöki Kamara alapító elnöke részére,
a XX. század kultúrájának kutatójaként a történelmi csapdákból kiutat kereső ember és nemzet igazságkeresését,
válaszait bemutató, egyedi látásmódot tükröző tudományos munkája, valamint szépírói és tudományszervező
tevékenysége elismeréseként
dr. Hankiss Ágnes József Attila-díjas író, pszichológus, a Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet igazgatója, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem címzetes docense, a Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárítási Tanszékének mesteroktatója
részére,
kiemelkedő és sokrétű gyógyszerkutatói, publikációs és oktatói munkája, valamint tudománypolitikai tevékenysége
elismeréseként
dr. Hársing László Gábor, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás
Intézetének tudományos tanácsadója részére,
öt évtizedes kimagasló színvonalú ipari tevékenysége, valamint a hazai vállalkozások fejlesztését szolgáló munkája
elismeréseként
dr. Havas Jenő, a kémiai tudomány doktora, a Budapesti Iparszövetség elnöke, a Radelkis Elektroanalitikai
Műszergyártó Kft. igazgatója, címzetes egyetemi tanár részére,
a dél-alföldi festészeti hagyományok újragondolásával önálló stílust teremtő művészi pályája, valamint a művészeti
képzés és tehetséggondozás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Hézső Ferenc Munkácsy Mihály-díjas festőművész részére,
a Balaton köz- és vízbiztonságának fejlesztése érdekében végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú munkája
elismeréseként
Jamrik Péter, a Balatoni Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testületének elnöke részére,
a tavak és folyók hidrodinamikája területén végzett nemzetközileg is elismert tudományos munkája, valamint
a mérnökképzésben folytatott kiemelkedő oktatói tevékenysége elismeréseként
Józsa János Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem rektora, az Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének egyetemi tanára részére,
kiemelkedően eredményes sportolói pályája, valamint a szociálisan rászoruló egykori élsportolók támogatása
érdekében végzett társadalmi tevékenysége elismeréseként
Juhász Katalin olimpiai és világbajnok tőrvívó, az Olimpiai Bajnokok Klubjának alapítója, a Magyar Olimpiai Bizottság
Mező Ferenc Sportbizottságának tagja részére,
a grid és cloud rendszerek kutatójaként a párhuzamos logikai programozási rendszerek, illetve
a szuperszámítógépek párhuzamos programozási környezetének vizsgálata területén végzett tudományos munkája,
valamint iskolateremtő oktatói és aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Kacsuk Péter Imre, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai
és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos tanácsadója, laborvezető, a University of Westminster professor
emeritusa részére,
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a hazai diabetológiai kutatás, oktatás és gyógyítás fejlesztéséhez kiemelkedő mértékben hozzájáruló, két évtizedes
tevékenysége elismeréseként
dr. Kempler Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, a Semmelweis
Egyetem Diabetológiai Licenc Grémium elnöke, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara I. sz.
Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára részére,
időszerű erkölcsi és tudományos kérdésekkel foglalkozó művek igényes fordítását is magába foglaló életműve,
valamint keresztény közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Kerényi Dénes, a műszaki tudomány doktora, műfordító, a Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanára,
a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tagja részére,
példaértékű oktatói, közéleti és oktatásszervezői tevékenysége, valamint a magyarországi germanisztika nemzetközi
elismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Komlósiné dr. Knipf Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara Germanisztikai Intézetének volt igazgatója, a Német Nyelvészeti Tanszék egyetemi tanára
részére,
a leggyakoribb idegrendszeri betegségek, többek között a sclerosis multiplex vizsgálata és gyógyítása terén elért
nemzetközi jelentőségű eredményei, valamint a neurológia hazai oktatásában végzett kiemelkedő munkája
elismeréseként
dr. Komoly Sámuel, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Neurológiai Klinikájának
egyetemi tanára részére,
a hispanisztika területén elért nemzetközileg is számottevő eredményei, valamint az egyetem Irodalomtudományi
Doktori Iskolájában működő, a latin-amerikai elbeszélő irodalommal foglalkozó program megalapításában és
vezetésében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Kulin Katalin, az irodalomtudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának
professor emeritája részére,
a vitorlázásban elért rendkívüli sikerei, valamint példaértékű utánpótlás-nevelői tevékenysége elismeréseként
Litkey Farkas világ- és Európa-bajnok, tizenháromszoros Kékszalag-győztes vitorlázó részére,
a néprajztudomány és a muzeológia területén elért eredményei, valamint a magyar népi kultúra európai
megismertetését szolgáló tudományos kutatói és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Lukács László néprajzkutató, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a székesfehérvári Szent
István Király Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa, a Kodolányi János Főiskola volt egyetemi tanára részére,
a kereskedelmi és versenyjog jeles hazai szakértőjeként a tudományág fejlesztésében és gyakorlati alkalmazásában
elért kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Miskolczi-Bodnár Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Kereskedelmi Jogi és
Pénzügyi Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a hazai és nemzetközi felsőoktatásban négy és fél évtizede végzett oktatói munkája, valamint kimagasló, többek
között a megújuló energiaforrások modellezésével és a klímaváltozások hatásvizsgálatával kapcsolatos tudományos
kutatási eredményei elismeréseként
dr. Neményi Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Széchenyi István Egyetem Biológiai Rendszerek
és Élelmiszeripari Műszaki Tanszékének professor emeritusa részére,
a magyar agrárium jövőjét sokoldalúan és elhivatottan szolgáló, kimagasló kutatói és oktatói munkája
elismeréseként
dr. Póti Péter, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Állattenyésztés-tudományi
Intézetének igazgatója, egyetemi docens részére,
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a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet fenntartása és fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Rezi Elek, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet rektorhelyettese részére,
kimagasló színvonalú szobrászművészi tevékenysége, valamint a Reformáció-emlékmű megalkotójaként végzett
értékteremtő munkája elismeréseként
R. Törley Mária szobrászművész részére,
az erdélyi természeti örökség kutatása és védelme területén végzett kiemelkedő tudományos munkája, valamint
a külhoni tudományos élet fejlesztése érdekében végzett oktató-szervező tevékenysége elismeréseként
Sárkány-Kiss Endre, a biológiai tudományok doktora, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Biológia-Geológia Kara
Taxonómiai és Ökológiai Intézetének docense részére,
a római és az ókeresztény jog hiteles feldolgozása, illetve közvetítése érdekében végzett magas szintű szakmai
munkája, valamint tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Sáry Pál, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jogtörténeti és Jogelméleti Intézetének igazgatója,
Római Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a világban rejlő szépség iránti érzékenységet és mély humanizmust tükröző írásai, nagy sikerű írói-újságírói
tevékenysége elismeréseként
Schäffer Erzsébet író, újságíró, publicista, a Nők Lapja volt főmunkatársa részére,
nemzetközileg is elismert fonológiai kutatásai, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának
kidolgozásában szerkesztőként és lektorként végzett munkája elismeréseként
dr. Siptár Péter nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara Elméleti Nyelvészet Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos tanácsadója részére,
több évtizedes sikeres ügyvédi pályája, valamint kiemelkedő kamarai szerepvállalása elismeréseként
dr. Sulyok Miklós ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettese, a Bács-Kiskun Megyei Ügyvédi Kamara elnöke
részére,
a XIX. és XX. századi magyar, német és osztrák alkotmányfejlődés elismert hazai szakértőjeként a jogtudomány
fejlesztése és a joghallgató ifjúság képzése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Szabó István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja, Jogtörténeti
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a születéskori oxigénhiányos állapot okozta betegségek gyógyítását szolgáló kiemelkedő tudományos
tevékenysége, valamint a koraszülöttek és veszélyeztetett újszülöttek magas szintű ellátása érdekében végzett
lelkiismeretes munkája elismeréseként
dr. Szabó Miklós, a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikája Újszülött Intenzív Osztályának vezetője,
egyetemi docens részére,
a szlovákiai magyarság identitástudatának, anyanyelvének és kultúrájának megőrzését szolgáló aktív politikai és
közéleti szerepvállalása elismeréseként
Szigeti László, a Magyar Közösség Pártjának elnökségi tagja, a Szlovák Köztársaság volt oktatási minisztere részére,
a magyar gazdaság, ipar és járműgyártás fejlesztésében, valamint az innováció-menedzsment területén végzett
több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
dr. Urbán László István, a Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgató-helyettese, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke
részére,
a gazdasági növekedés térbeli aspektusainak kutatása terén elért, nemzetközi és hazai viszonylatban is kiemelkedő
eredményei, valamint iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Varga Attila, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Karának egyetemi tanára részére,
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több évtizedes lelkipásztori szolgálata, oktató-nevelői tevékenysége, valamint a veszprémi teológus- és hitoktató-,
illetve szociálismunkás-képzés megszervezésében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Varga István, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola és a Boldog Gizella Szeminárium rektora részére,
a bio-nanorendszerek kutatása területén végzett több évtizedes iskolateremtő tudományos munkája, valamint
a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságában folytatott kiemelkedő vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Vonderviszt Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Bio-nanotechnológiai és
Műszaki Kémiai Kutatóintézetének igazgatója, egyetemi tanár részére,
az erdélyi magyar felsőoktatási rendszer kialakításához és a helyi tudományos élet fejlesztéséhez hozzájáruló
jelentős oktatói, kutatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Weszely Tibor Péter, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara Matematika-Informatika
Tanszékének oktatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
közel három évtizedes kimagasló szakmai színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Bezsenyi Mihály címzetes rendőr dandártábornok, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának igazgatója,
parancsnokhelyettes részére,
több mint három évtizedes kimagasló szakmai színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Kovács István rendőr vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság gazdasági országos rendőrfőkapitányhelyettese részére,
több mint négy évtizedes katonai szolgálata alatt a Magyar Honvédség érdekében végzett áldozatos munkája
elismeréseként
Myszöglád Róbert Károly dandártábornok, a Honvéd Vezérkar Vezérkari Titkárságának titkárságvezetője részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 2.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01210-2/2018.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök 110/2018. (III. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a köz szolgálatában végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Ádók János, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke részére,
több évtizedes eredményes oktatói és tudományos tevékenysége, valamint A magyar helyesírás szabályai
12. kiadásának kidolgozásában szerkesztőként végzett munkája elismeréseként
Antalné dr. Szabó Ágnes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi
és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszékének egyetemi docense, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara Szakmódszertani Központjának vezetője részére,
műfaj- és formagazdag grafikusművészi, illusztrátori tevékenysége mellett festményeket és önálló köteteket is
magába foglaló sokoldalú művészi munkája elismeréseként
Árkossy István festő- és grafikusművész, író részére,
a magyar teniszsportágban nyújtott kiemelkedő teljesítménye, különösen a 2017-es szingapúri
WTA-világbajnokságon és a 2018-as Australian Openen párosban elnyert, sporttörténeti jelentőségű bajnoki címei
elismeréseként
Babos Tímea világbajnok és Grand Slam-győztes teniszező részére,
a hazai atlétikában elért eredményei, különösen a 2017-es londoni Atlétikai Világbajnokságon elnyert sporttörténeti
jelentőségű bronzérme elismeréseként
dr. Baji Balázs világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó részére,
a társaság gazdálkodási feladatainak ellátása, valamint a természeti károk utáni helyreállítási munkák
forrásigényének biztosítása érdekében végzett eredményes szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Bak Julianna, az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zrt. közgazdasági vezérigazgató-helyettese, az Országos Erdészeti
Egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke részére,
sokrétű jogászi pályafutása során kimagasló színvonalon végzett ügyvédi és választottbírói munkája, valamint
elismert kereskedelmi jogi szakértői, illetve szakírói tevékenysége elismeréseként
dr. Balog Lajosné dr. Seifert Judit, a Dr. Balog Lajosné Ügyvédi Iroda ügyvédje, külkereskedelmi szakjogász, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekciójának elnöke részére,
a jövő nemzedékek oktatása és nevelése iránt elhivatott, magas színvonalú pedagógusi pályája, valamint egyházi
szolgálata elismeréseként
Bárdos Oresztész O.S.B. bencés szerzetes, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium tanára részére,
a gabonavetőmagvak nemesítése érdekében több évtizede végzett, nemzetközileg is elismert munkája, valamint
a magyar és dél-afrikai tudományos eredmények együttes hasznosításával elért eredményei elismeréseként
dr. Barla-Szabó Gábor, a dél-afrikai United Seeds növénynemesítési, vetőmagkutatási és termelési igazgatója,
a Fitorex Kft. társtulajdonosa, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára részére,
a Bolíviában bajba jutott, kiszolgáltatott helyzetbe került honfitársaink érdekvédelme iránt elkötelezett, önzetlen
segítőtevékenysége elismeréseként
Bartos Miklós Andrés Esteban, Magyarország bolíviai tiszteletbeli konzulja részére,
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a Magyar Jogász Egylet eredményes működése érdekében több mint három évtizede magas színvonalon végzett
szakmai munkája elismeréseként
dr. Benisné dr. Győrffy Ilona, a Magyar Jogász Egylet titkára részére,
az innovációmenedzsment elmélete és gyakorlata területén folytatott kutatásai, valamint a kampuszon folyó oktatás
és kutatás magas színvonalának biztosítása érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Birkner Zoltán, a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának igazgatója, egyetemi docens részére,
az egységes hazai szőlészeti-borászati képzés kidolgozásában és elindításában betöltött szerepe, valamint
iskolateremtő oktatói, tudományos és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Bisztray György Dénes kertészmérnök, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Kara Szőlészeti Tanszékének
egyetemi tanára részére,
több évtizedes ügyvédi pályája során a családjog elismert szaktekintélyeként végzett kiemelkedő színvonalú
munkája elismeréseként
dr. Bita Judit, a Bita-Petrik Ügyvédi Iroda ügyvédje részére,
a Kanadában élő magyar művészek összefogása, valamint hazánk kulturális értékeinek kanadai népszerűsítése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Blanar Andrea, a montreáli Magor Alapítvány alapítója és elnöke, a Kanadai Magyar Művészek Kollektívájának
alapítója és elnöke részére,
a megye terület- és településrendezése, valamint a helyi építésztársadalom elismertetése érdekében végzett több
évtizedes tevékenysége elismeréseként
Borbély Lajos, a Bács-Tér Építésziroda Bt. ügyvezetője, vezető építész-tervezője, a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara
volt elnöke részére,
a hollandiai magyar közösség érdekében végzett több évtizedes odaadó munkája elismeréseként
Csanády Ágnes református lelkész, a Hágai Magyar Óvoda és Iskola vezetője, a Hágai Magyar Református Gyülekezet
gondnoka részére,
a társasági, illetve a pénzügyi jog jeles szakértőjeként végzett sokrétű és magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Csere Bálint, az OTP Bank Nyrt. Jogi Igazgatóságának ügyvezető igazgatója, vezető jogtanácsosa, a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletének volt ügyvezető igazgatója részére,
a város moderntánc-oktatásának és sokrétű táncéletének megteremtésében betöltött szerepe, valamint több
évtizedes táncpedagógusi és produceri tevékenysége elismeréseként
Csermely György táncművész, táncpedagógus, producer, a Váci Jeszenszky® Balett alapító igazgatója részére,
a kanadai magyarság identitásának, illetve kultúrájának megmaradását sokoldalúan és elhivatottan szolgáló
munkája elismeréseként
Csermely Péter, a Torontói Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a torontói Rákóczi Alapítvány kuratóriumának
tagja, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség torontói Árpád Vezér Cserkészcsapatának tagja részére,
a pedagógushivatás mellett a magyar nemzeti és keresztény hagyományok ápolása iránt is elkötelezett, példaértékű
tanári és papi szolgálata elismeréseként
Csóka Gáspár O.S.B. bencés szerzetes, a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium tanára részére,
a magyar irodalom és zene hazai, illetve nemzetközi népszerűsítését szolgáló igényes rádiós szerkesztői munkája,
valamint közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Dévény Mária zenei szerkesztő, rendező, a Magyar Rádió nyugalmazott zenei munkatársa, a Magyar Rádió örökös
tagja, a Magyar Katolikus Rádió Kulturális Szerkesztőségének alapító tagja részére,
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a szívinfarktusos betegek modern sürgősségi ellátásának szakmai fejlesztését szolgáló példamutató munkája,
oktatói és kutatói tevékenysége elismeréseként
dr. Dézsiné Szentes Veronika, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház haemodinamikai laboratóriuma vezető
asszisztense részére,
a nemzeti hagyományok megőrzését és a magyar irodalom népszerűsítését szolgáló több évtizedes művészi pályája
elismeréseként
Dinnyés József zeneszerző, előadóművész részére,
több évtizedes példaértékű versenyzői pályafutása során elért kiemelkedő eredményei elismeréseként
Domokos András Levente világ- és Európa-bajnok vitorlázó részére,
a magyar néptánc hagyományának megőrzését és hazánk kulturális értékeinek kanadai népszerűsítését szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Dreisziger Kálmán néptáncoktató, a montreáli Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes elnöke részére,
a csángó magyar közösség szülőföldön maradása, valamint kultúrájának és hitvilágának kutatása és széles körű
megismertetése érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként
Duma-István András író, költő, a Szeret-Klézse Alapítvány alapítója és társelnöke, a Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének referense, krónikás részére,
az ügyészi szervezetben végzett közel négy évtizedes szolgálata, eredményes szakmai pályafutása elismeréseként
dr. Ettig Antal nyugállományú ezredes, nyugalmazott legfőbb ügyészségi katonai ügyész részére,
a sajátos nevelési igényű, látásukban, illetve mozgásukban korlátozott gyermekek érdekében több évtizede végzett
példaértékű és áldozatos munkája elismeréseként
Fehér Anna, a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola igazgatója részére,
kiemelkedően eredményes sportolói pályafutása, valamint a Fejér megyei sportélet felvirágoztatása érdekében
végzett szervező- és támogatótevékenysége elismeréseként
Fidel László olimpiai ezüstérmes, ötszörös világbajnok kajakos részére,
több évtizedes újságírói, szerkesztői és lapkiadói tevékenysége elismeréseként
Földesi József újságíró, szerkesztő, a Kalangya Kkt. tulajdonosa részére,
kiemelkedő sportolói eredményei, különösen a magyar férfi teniszválogatott Davis-kupa világcsoportba jutásában
játszott jelentős szerepe, valamint a 2018-as Australian Openen nyújtott teljesítménye elismeréseként
Fucsovics Márton Európa-bajnok teniszező részére,
a nagy hagyományokkal bíró bárzongorista-hivatás iránt elkötelezett, több mint fél évszázados előadóművészi
pályája elismeréseként
Fűzy Gábor énekes-zongorista részére,
a Kárpát-medencében, illetve Moldvában élő nehéz sorsú magyar gyerekek megsegítése és támogatása érdekében
végzett önzetlen munkája elismeréseként
Gergely István, a csíkszeredai Csibész Alapítvány elnöke részére,
a magyar szótárirodalmat meghatározó több évtizedes lexikográfiai tevékenysége, valamint A magyar helyesírás
szabályai 12. kiadásának kidolgozásában a szerkesztőbizottság tagjaként végzett munkája elismeréseként
dr. Gerstner Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézete Magyar Nyelvészeti Tanszékének egyetemi docense, a Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
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a magyar komolyzenei hagyományt és a kodályi örökséget világszerte sikerrel népszerűsítő művészi és tanári
pályája, valamint a magyar–spanyol kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Gulyás Márta Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kamarazene Tanszékének
egyetemi docense, a madridi Szófia Királyné Zeneakadémia kamarazene-professzora részére,
az egyetemi hallgatók elméleti és gyakorlati tudásának elmélyítését szolgáló színvonalas oktatómunkája, valamint
széles körű publikációs és ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
dr. Hahner Péter, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézete Újkortörténeti
Tanszékének egyetemi docense, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének alelnöke részére,
a kárpátaljai magyarság megmaradása, anyanyelvének ápolása és identitásának megőrzése érdekében végzett
lelkészi szolgálata elismeréseként
Héder János, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főjegyzője, püspökhelyettese, az ungvári és ungtarnóci
református gyülekezet lelkésze részére,
a magyar reumatológia területén végzett több évtizedes kimagasló szakmai, tudományos és szakmapolitikai
tevékenysége, valamint a szakterület finanszírozásának racionalizálásában elért eredményei elismeréseként
dr. Héjj Gábor István, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet nyugalmazott főigazgató-helyettese,
a Módszertani és Minőségbiztosítási Osztály nyugalmazott osztályvezetője részére,
több évtizedes eredményes oktatói és kutatói tevékenysége, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának
kidolgozásában a szerkesztőbizottság tagjaként végzett munkája elismeréseként
dr. Heltainé dr. Nagy Erzsébet, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos
főmunkatársa, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi docense
részére,
példaértékű, elkötelezett közéleti szerepvállalása, vállalkozóként elért sikerei, valamint a civil szférában végzett
munkája elismeréseként
Herman István Ervin volt országgyűlési képviselő, a Grafotip Reklám és Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója,
a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kézműves alelnöke részére,
az országos közúthálózat, valamint a közúti hidak fenntartása és korszerűsítése érdekében végzett értékes szakmai
és vezetői tevékenysége elismeréseként
Hesz Gábor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. út- és hídfejlesztési és -felújítási igazgatója részére,
a magyar szálloda- és vendéglátóipar területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú munkája, valamint
a hazai turizmus és gasztronómia külföldi képviseletét és népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Hornyánszky Zoltán, az egykori Hotel Duna Intercontinental szálloda volt vezérigazgató-helyettese részére,
a nemzeti és keresztény értékek melletti következetes kiállásával a rábízott közösségek tagjai számára is követendő
példát adó, több évtizedes lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Horváth Imre, a Székesfehérvári Egyházmegye nyugalmazott plébánosa, címzetes apát, főesperes és kanonok
részére,
az amerikai emigrációban élő magyarok körében közel fél évszázadon át végzett önzetlen szolgálata elismeréseként
Jaschkó Balázs SJ, a kanadai magyar jezsuiták elöljárója, a torontói Szent Erzsébet Egyházközség nyugalmazott
plébánosa részére,
a hazai egyetemi oktatás területén végzett kiemelkedő munkája, az egyetem Magyar Irodalomtudományi
Intézetének megalapításához hozzájáruló szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Kiczenko Judit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Irodalomtudományi
Intézetének nyugalmazott egyetemi docense részére,
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közel két évtizede kimagasló színvonalon végzett alpolgármesteri, országgyűlési képviselői, valamint
településvezetői munkája elismeréseként
Kiss Attila, Hajdúböszörmény város polgármestere részére,
Vásárosnamény és térsége gazdasági, társadalmi, illetve kulturális életének fejlesztését szolgáló kiemelkedő szakmai
tevékenysége elismeréseként
Kiss Zoltán, a KISS B. Ker. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetője részére,
a magyar borokkal és egyéb alkoholos italokkal kapcsolatos hatósági munka fejlesztése érdekében végzett
tevékenysége, valamint a nemzetközi és hazai élelmiszer- illetve boranalitika területén elért eredményei
elismeréseként
dr. Kocsi Emília, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának
nyugalmazott igazgatóhelyettese részére,
társadalmi és szociális témákról szóló tényfeltáró, elemző cikksorozatai, valamint a GULÁG-ra hurcolt magyar nők
történetét bemutató könyve elismeréseként
Kormos Valéria újságíró részére,
az egyetemi és középiskolai matematikaoktatásban elért eredményei, valamint a tehetségkutatásban és a szakmai
közélet szervezésében végzett munkája elismeréseként
dr. Kosztolányi József, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Analízis
Tanszékének egyetemi docense részére,
a XX. század magyar vértanúinak és hitvallóinak boldoggá, illetve szentté avatását elősegítő áldozatos munkája
elismeréseként
Kovács Gergely okleveles posztulátor, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány képviselője részére,
az állami tulajdonú erdők fejlesztése és az erdészeti tevékenység népszerűsítése érdekében végzett magas
színvonalú vezetői munkája elismeréseként
Kovácsné Schulteisz Margit, a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. vezérigazgató-helyettese részére,
emlékezetes színpadi alakításai, valamint gyermekkora óta nagy tehetséggel, kimagasló szakmai színvonalon
végzett szinkronszínészi tevékenysége elismeréseként
Kökényessy Ági színművész részére,
a cégcsoport fejlesztése és versenyképességének növelése által a nehézgépgyártás és egyben a magyar gazdaság
fejlődését is elősegítő tevékenysége elismeréseként
dr. Krankovics István, a Kravtex-Kühne Csoport ügyvezető igazgatója részére,
a háztáji és kistermelő gazdálkodók szakmai képzésének elősegítése, valamint naprakész szakmai információkkal
való ellátása érdekében végzett széles körű szakírói, szerkesztői és kiadói tevékenysége elismeréseként
Lengyel Zoltán újságíró, a Kistermelők Lapja főszerkesztője részére,
a magyar érdekek következetes és sikeres nemzetközi képviselete terén végzett értékes munkája elismeréseként
Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke, az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok
Kongresszusának alelnöke részére,
több évtizedes versenyzői és edzői pályafutása során elért kiemelkedő eredményei elismeréseként
Majthényi Szabolcs világ- és Európa-bajnok vitorlázó részére,
fáradhatatlan közéleti tevékenysége, valamint a magyar kormányzati elképzelések széles körű hollandiai
megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Marácz László, Magyarország amszterdami tiszteletbeli konzulja, az Amszterdami Egyetem Kelet-Európa
Intézetének oktatója részére,
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az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolását, valamint hiteles történetének megismertetését
szolgáló munkája elismeréseként
dr. Murányi László, az 1956-os Magyarok Világszövetségének alelnöke, a Magyar Televízió volt főszerkesztője részére,
szellemi nyitottságával, valamint felelősségteljes hozzáállásával a fiatalokat és az idősebbeket egyaránt megszólító,
a gyülekezet lelki életét gazdagító lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Nagy Péter, a Budapest-Budafoki Református Egyházközség lelkipásztora részére,
a nagyváradi önálló magyar oktatás újjászületéséhez az Ady Endre Elméleti Líceum megalapításával hozzájáruló
tevékenysége elismeréseként
Nagy Zoltán, a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum címzetes tanára részére,
a régió gazdasági növekedését, valamint a kis- és középvállalkozások humánerőforrás-fejlesztését rugalmas és
előremutató képzési rendszerek kidolgozásával segítő munkája elismeréseként
dr. Németh István, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központja szombathelyi koordinációs
rektorhelyettese, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézete Savaria Fizikai
Tanszékének egyetemi docense részére,
a Magyarország területén található őskori és középkori erődítmények, várak, illetve sáncok felkutatása, régészeti
feltárása, valamint örökségvédelme érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Nováki Gyula muzeológus, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyugalmazott főosztályvezető-helyettese részére,
magas szintű szakmai és lelkiismeretes vezetői munkája, valamint széles körű egyetemi közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Orosi Piroska, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Kórházhigiénés Osztályának osztályvezető higiénikus
főorvosa, egyetemi docens részére,
a szlovákiai magyar tudományos és közéletet egyaránt gazdagító sokrétű tevékenysége, valamint a helyi magyarság
identitástudatának megerősítését szolgáló oktatói munkája elismeréseként
Öllös László politológus, filozófus, a Fórum Kisebbségkutató Intézet elnöke, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem
Politológia és Euro-ázsiai Tanulmányok Tanszékének docense részére,
a település kulturális és gazdasági fejlődése érdekében végzett magas színvonalú közéleti tevékenysége
elismeréseként
Pánti Ildikó Anna, a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, a karcagi Györffy István Katolikus
Általános Iskola nyugalmazott igazgatója részére,
a magyar felsőoktatás területén végzett több mint három évtizedes oktatói munkája, valamint az intelligens
rendszerek és az egészségügyi informatika területén elért kutatási eredményei elismeréseként
dr. Pataki Béla József, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi docense részére,
a kommunista diktatúra ideológiai önkényével szembeni ellenállásban való részvétele, valamint a budapesti
szentimrevárosi ifjúság körében végzett nevelő- és közösségépítő munkája elismeréseként
Pétery István nyugalmazott építészmérnök, volt cserkész rajparancsnok részére,
a gregorián egyházi zene kulturális értékeinek megőrzését szolgáló karvezetői és zeneszerzői tevékenysége,
valamint a zenei tehetséggondozás területén végzett munkája elismeréseként
Pinczinger József karvezető, zeneszerző, az Amor Sanctus énekegyüttes volt vezetője részére,
lírai alkotásai mellett gyermekverseket és esszéköteteket is magába foglaló, kiemelkedő színvonalú szépírói
életműve, valamint szerkesztői tevékenysége elismeréseként
Pintér Lajos József Attila-díjas költő, a Forrás című irodalmi folyóirat szerkesztője részére,
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a dél-afrikai magyar közösség hagyományainak, identitásának és anyanyelvének megőrzését több évtizede szolgáló
értékes szervezői és vezetői munkája elismeréseként
Pleskó László Pál, a Dél-afrikai Magyar Szövetség tiszteletbeli örökös elnöke részére,
a magyar kultúra ápolása, valamint hagyományaink, nemzeti értékeink és múltunk bemutatása iránt elkötelezett,
magas színvonalú televíziós és közéleti tevékenysége elismeréseként
Rákay Philip kommunikációs és médiaszakember, televíziós műsorvezető, producer, a Magyar Televízió volt
vezérigazgató-helyettese részére,
Magyarország állat- és növényvilágát tudományos igényű, egyedi stílusú grafikáival és színvonalas
gyermekkönyveivel bemutató alkotóművészi életműve elismeréseként
Richter Ilona Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész, tudományos illusztrátor részére,
az ausztráliai magyarság megmaradása érdekében végzett fáradhatatlan közösségépítő munkája, valamint
a XVI. Ausztráliai Magyar Találkozó megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Rozgonyi Magdolna, a New South Wales-i Magyar Szövetség elnöke részére,
az egységes, önálló közigazgatási perrendtartás megalkotásával összefüggő feladatok irányítása és összehangolása
terén végzett munkája elismeréseként
dr. Rozsnyai Krisztina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Közigazgatási Jogi
Tanszékének egyetemi docense, az Igazságügyi Minisztérium volt miniszteri biztosa részére,
az egyetemes emberi értékek megőrzését szolgáló hat évtizedes, példaértékű szakmai, tudományos és oktatói
pályája elismeréseként
dr. Sándor Tamás, a Semmelweis Egyetem II. sz. Sebészeti Klinikájának önkéntes segítője, egyetemi magántanár
részére,
több mint három évtizedes, magas színvonalú közszolgálati tevékenysége elismeréseként
Sárádi Kálmánné dr., Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának címzetes főjegyzője részére,
a nemzet szellemi gazdagodását és a magyarság megmaradását szolgáló kiemelkedő értékközvetítő munkája
elismeréseként
Sebestyén Ilona könyvkiadó, a Nap Kiadó igazgatója részére,
a kanadai magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését elhivatottan szolgáló aktív közösségépítő és
szervezőtevékenysége elismeréseként
Seregélyes Márton, a Kanadai Magyar Cserkészszövetség egykori vezetőtisztje részére,
a családbarát és keresztény értékek közvetítésén alapuló négy évtizedes grafikusművészi pályája elismeréseként
Simon András grafikusművész részére,
a fenntartási rendszerek elemzése, stratégiáinak kidolgozása, illetve az eljárások gyakorlati alkalmazása terén elért
eredményei, valamint a vasúti járművek gyártásával és javításával kapcsolatos oktatói munkája elismeréseként
dr. Sólyomvári Károly gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépjárműtechnológia
Tanszékének nyugalmazott egyetemi adjunktusa, címzetes egyetemi docens részére,
több évtizedes irodalomtörténészi, filológusi és bibliográfusi munkája, valamint a magyar irodalomtörténeti
hagyomány fennmaradását szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként
Stauder Mária bibliográfus, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézete Bibliográfiai Osztályának vezetője, tudományos munkatárs részére,
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négy évtizedes óvodapedagógusi pályája, különösen a sajátos nevelési igényű gyermekek körében végzett,
országosan is ismert fejlesztő-nevelő tevékenysége elismeréseként
Sütő Lászlóné, a Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda-Bölcsőde és Óvoda
Intézményének vezetője részére,
az innsbrucki magyar közösség összefogása és identitásának megőrzése érdekében több évtizede végzett munkája
elismeréseként
dr. Szabados Péter, az Innsbrucki Magyar Diákotthon és Kultúrcentrum Egyesület elnöke részére,
a magyar lakosság egészségének megőrzését és a hazai gyógynövényipar fellendítését népi gyógyászati
örökségünk közkinccsé tételével szolgáló több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Szabó György gyógynövényszakértő, a bükki füvesember részére,
a tornasportban elért kiemelkedő eredményei, valamint az utánpótlás-nevelés, illetve a sportág határon túli
magyarok körében történő népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Szabó Katalin négyszeres olimpiai bajnok, kétszeres világ- és Európa-bajnok tornász, edző részére,
különös, rendhagyó történeteket elbeszélő regényei és novellái, magas színvonalú írásművészete elismeréseként
Száraz Miklós György József Attila-díjas író részére,
a dél-erdélyi magyarság fáradhatatlan támogatójaként a kőhalmi szórványkollégium megalapítása és működtetése
érdekében végzett munkája elismeréseként
Szegedi László Tamás, a Kőhalmi Református Egyházközség lelkipásztora, a Brassói Református Egyházmegye
esperese, az Erdélyi Református Egyházkerület generális direktora részére,
az állategészségügy területén több évtizeden át magas színvonalon végzett munkája, a Kárpát-medencei
állatorvosok közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló vezetői, valamint jelentős szakírói és közéleti tevékenysége
elismeréseként
dr. Szieberth István, a volt Budapest Fővárosi, majd a Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás
nyugalmazott igazgató-főállatorvosa, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének elnöke részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc idején a nyíregyházi megyei börtön foglyainak kiszabadításakor tanúsított
hősies helytállása, valamint az ausztráliai magyarság körében végzett hagyományőrző tevékenysége elismeréseként
Szmolnik Lajos 1956-os szabadságharcos, a Magyar Szabadságharcos Világszövetség ausztráliai csoportjának
főtitkára részére,
a kortárs magyar művészeti életben alkotóként és elméleti szakértőként betöltött jelentős szerepe, írott és vizuális
költészeti alkotásai elismeréseként
Szombathy Bálint költő, kritikus, képzőművész, művészeti író, multimediális művész részére,
az ultrafutás, illetve az ultratriatlon sportágakban elért nemzetközi sikerei, többek között a svájci Deca Ironman és
a Himalájában megrendezett Hell Ultra Running versenyeken aratott győzelmei elismeréseként
Szőnyi Ferenc triatlonista, ultrafutó, ironman, összetett ultratriatlon-világbajnok részére,
az egyedülállóan gazdag Kárpát-medencei magyar néptánc és népzene hagyományának továbbélését szolgáló
táncművészi, pedagógusi és alkotói munkája elismeréseként
Szűcs Gábor néptáncművész, koreográfus, a Jászság Népi Együttes művészeti vezetője, a Csángó Fesztivál –
Kisebbségek Folklór Fesztiválja igazgatója részére,
polgári, demokratikus értékeket képviselő és közvetítő kulturális újságírói tevékenysége, valamint a XX. század
történelmének feltárását és megismertetését segítő sokoldalú szervező- és irányítómunkája elismeréseként
Tallai Gábor író, újságíró, a Terror Háza Múzeum programigazgatója, a Fiatal Írók Szövetségének alapító tagja részére,
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szülővárosa, Baja és a térség szolgálatában végzett magas színvonalú pedagógusi és intézményvezetői munkája,
valamint példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként
Tarján Levente, a bajai Szent László Általános Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója részére,
az anyaországi és a határon túli civil szervezetek szakmai tevékenységének támogatása, valamint jogi képviselete
terén végzett munkája elismeréseként
Torda József Ferencné dr. Petneházy Judit Zsuzsanna, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület alelnöke, alapító
tagja részére,
eredményes oktatói és kutatói tevékenysége, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának kidolgozásában
végzett munkája elismeréseként
dr. Tóth Etelka, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara Pedagógiai Intézetének főiskolai
docense, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor
Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszékének főiskolai docense részére,
a XX. századi magyar–lengyel történelmi, politikai és katonai kapcsolatok kutatásán és megismertetésén keresztül
a két nép barátságának megerősítését szolgáló több évtizedes, értékes történészi munkája elismeréseként
Varga Endre László, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Új- és Legújabb kori Egyetemes
Történeti Tanszékének volt egyetemi adjunktusa részére,
a Kárpát-medence sokszínű néptánchagyományát magas színvonalon bemutató művészi alkotótevékenysége,
valamint értékes pedagógusi munkája elismeréseként
Varga Zoltán koreográfus, a Cédrus Táncegyüttes művészeti vezetője részére,
a magyar kultúra és a hagyományok ápolását, illetve népszerűsítését szolgáló munkája, valamint a torontói
magyarság körében több évtizede végzett odaadó szolgálata elismeréseként
Nt. Vass Zoltán, a Torontói Első Magyar Református Egyház lelkipásztora részére,
a járműmérnöki alap- és mesterképzés szakfelelőseként végzett sikeres oktatói munkája, valamint a gyakorlatban is
hasznosítható tudományos eredményei elismeréseként
dr. Veress Árpád, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara
Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszékének egyetemi docense részére,
a prenatális genetikai diagnosztika, illetve a magzati fejlődési rendellenességek szűrése területén végzett
kiemelkedő, több évtizedes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Veszprémi Béla szülész-nőgyógyász szakorvos, klinikai genetika szakorvos, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai
Központja Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi docense, a Prenatális Diagnosztikai Központ vezetője
részére,
a kortárs magyar lírában egyedi és erős hangot képviselő költeményei, valamint Győr város kulturális életét
gazdagító magas színvonalú szerkesztői tevékenysége elismeréseként
Villányi László József Attila-díjas költő, a győri Műhely című folyóirat főszerkesztője részére,
a magyar zenei nevelés és ismeretterjesztés területén végzett több évtizedes, sokrétű és magas színvonalú munkája
elismeréseként
Zelinka Tamás, a Parlando című zenepedagógiai folyóirat felelős szerkesztője részére,
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eredményes oktatói és kutatói tevékenysége, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásának kidolgozásában
a szerkesztőbizottság tagjaként végzett munkája elismeréseként
Zimányi Árpád, az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvészeti Tanszékének főiskolai
tanára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata;
az ellenőrzési tevékenység működtetése, fejlesztése, valamint a munkatársak képzésével összefüggő feladatok
végrehajtása terén végzett négy és fél évtizedes, magas színvonalú szakmai és példaértékű vezetői munkája
elismeréseként
dr. Bán László nyugállományú rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Költségvetési Ellenőrzési
Irodájának osztályvezetője részére,
közel három évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Bucsek Gábor rendőr vezérőrnagy, a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya részére,
a térség tűz- és katasztrófavédelmének átalakításában betöltött jelentős szerepe, valamint a rendkívüli időjárási
helyzetek kezelésében végzett eredményes munkája elismeréseként
Egri Gyula tűzoltó ezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi igazgatója részére,
a minisztérium közigazgatási képviselete és a Katasztrófavédelmi Rendszer ágazati irányításával összefüggő
feladatok ellátása területén végzett eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Kádár Pál dandártábornok, a Honvédelmi Minisztérium Tervezési és Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője
részére,
több mint negyed százados, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Nagy László rendőr dandártábornok, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitánya részére,
több évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Polyák József Zsolt rendőr dandártábornok, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitánya
részére,
a Magyar Honvédség készenlétének fokozása érdekében végzett parancsnoki munkája, valamint katonadiplomáciai
tevékenysége elismeréseként
Sándor Zsolt dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnoksága Szárazföldi Haderőnemének
megbízott főnöke részére,
több mint három évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Seper András László tűzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi
igazgatóhelyettese részére,
a Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásával kapcsolatos feladatok szervezésében végzett kiemelkedő
munkája elismeréseként
Topor István ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának békeműveleti főnöke részére,
több mint három évtizeden át magas színvonalon végzett szolgálati tevékenysége elismeréseként
Wéber Antal tűzoltó dandártábornok, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2018. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 2.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01211-2/2018.

A köztársasági elnök 111/2018. (III. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–bajor politikai és gazdasági kapcsolatok ápolásában betöltött kimagasló szerepe, valamint az Európai
Unió jogalkotásában végzett szakértői munkája elismeréseként
prof. dr. dr.h.c. Edmund Stoiber, Bajorország volt miniszterelnöke, a CSU tiszteletbeli elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
nagykeresztje
polgári tagozata;
a csehországi magyar anyanyelvű hitélet lehetőségének megteremtése, valamint a magyar–cseh egyházi és politikai
kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Dominik Duka bíboros, prágai érsek, Csehország prímása részére,
a Johannita Rend magyarországi és kárpátaljai szociális és karitatív munkájának támogatása, valamint hazánk jó
hírnevének erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként
S.K.H. Oskar Prinz Von Preußen, a Johannita Rend úrmestere részére,
a finnugor népek identitásának megőrzése és egymás közötti kapcsolatainak erősítése mellett a nyelvrokonság
ápolását is szolgáló több évtizedes munkája elismeréseként
Valerij Petrovics Markov, az Oroszországi Föderáció Szövetségi Tanácsának szenátora, a Finnugor Népek Konzultatív
Bizottságának volt elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
a magyar labdarúgó-válogatott élén végzett kiváló, többek között a csapat 2016. évi Európa-bajnokságon való
sikeres szereplését eredményező munkája elismeréseként
Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya részére,
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hazánkban és a határon túli magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a magyar–lengyel
barátság elmélyítésében és a częstochowai pálos kolostor magyar vonatkozású emlékeinek kutatásában, illetve
ápolásában vállalt szerepe elismeréseként
Marian Adam Waligóra, a częstochowai Jasna Góra Pálos Kolostor házfőnöke részére,
a magyar–osztrák kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország jó hírnevének erősítése
érdekében végzett munkája elismeréseként
Maximilian Turnauer nagykövet, a Szuverén Máltai Lovagrend liechtensteini képviselője, az osztrák ILAG ingatlan- és
befektetési holding elnöke részére,
Magyarország gazdasági fejlődéséhez az autóipari ágazat versenyképességét növelő beruházások megvalósításával
hozzájáruló értékes munkája elismeréseként
Peter-Gerhard Kössler, az AUDI AG igazgatótanácsának termelésért és logisztikáért felelős tagja részére,
az első Magyar Nemzeti Imareggeli létrejöttében betöltött szerepe, valamint Magyarország nemzetközi
kapcsolatrendszerének fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Rudolf Decker, a CDU volt baden-württembergi tartományi képviselője, a Stiftung für Grundwerte und
Völkerverständigung alapítvány tiszteletbeli elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 2.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01212-2/2018.

A köztársasági elnök 112/2018. (III. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–vatikáni kapcsolatok fejlesztése, valamint a magyarországi karitatív kezdeményezések támogatása
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Christoph Graf, a Pápai Svájci Gárda parancsnoka részére,

1874

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 40. szám

a magyar állami vezetők szentszéki látogatásának magas színvonalú előkészítése, valamint a kétoldalú kapcsolatok
fejlesztése terén szerzett kimagasló érdemei elismeréseként
Domenico Giani, a Vatikánvárosi Csendőrség parancsnoka részére,
a magyar–libanoni igazságügyi kapcsolatok, valamint a két ország bíróságai közötti együttműködés megerősítése
terén folytatott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Jean Daoud Fahed, a Libanoni Semmítőszék első elnöke, a Libanoni Legfőbb Bírói Tanács elnöke részére,
a magyar nemzet iránti elkötelezettsége, valamint a magyar–német kapcsolatok erősítését szolgáló aktív társadalmi,
illetve széles körű, önzetlen karitatív tevékenysége elismeréseként
Josef Schmid, a Bundeswehr Tartalékos Katonáinak Szövetsége Alsó-bajorországi Körzeti Szervezetének elnöke,
a Szent György Lovagrend passaui priorja részére,
a magyar pénzügyi rendszer fejlesztéséhez és modernizációjához való értékes hozzájárulása, valamint hazánk
pénzügyi innovációs képességének erősítésében és a munkahelyteremtésben elért eredményei elismeréseként
Kevin A. Murray, a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepének vezérigazgatója, közép-európai régió vezetője
részére,
a magyar–libanoni oktatási kapcsolatok fejlesztése, valamint a Szegedi Tudományegyetem és a Bejrúti Saint-Joseph
Egyetem közötti együttműködés, illetve cserediákprogram megszervezése érdekében végzett munkája
elismeréseként
prof. Lena Gannagé, a Bejrúti Saint-Joseph Egyetem Jog- és Politikatudományi Karának dékánja részére,
a magyar–vatikáni kapcsolatok erősítése terén szerzett érdemei, valamint széles körű humanitárius tevékenysége
elismeréseként
Leopoldo Torlonia, a Szent Péter Kör elnöke részére,
a magyar–észt kapcsolatok fejlesztése és elmélyítése, valamint a magyar Országgyűlés és az Észt Köztársaság
Parlamentje közötti viszony szorosabbra fűzése érdekében végzett munkája elismeréseként
Marko Mihkelson, az Észt Köztársaság Parlamentjének képviselője, a Külügyi Bizottságának elnöke részére,
a magyar–indiai gazdasági kapcsolatok erősítését a vállalat magyarországi befektetésével és ezáltal új munkahelyek
teremtésével elősegítő munkája elismeréseként
Onkar Kanwar, az Apollo Tyres Ltd. elnök-vezérigazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
a Walesben élő magyar állampolgárok konzuli ügyeinek hatékony kezelése terén, valamint Magyarország üzleti
kapcsolatrendszerének, befektetői és kereskedelmi lehetőségeinek fejlesztése érdekében végzett munkája
elismeréseként
Alun James Davies, Magyarország cardiffi tiszteletbeli konzulja részére,
Passau és Veszprém testvérvárosi kapcsolatának megalapozása, valamint a magyar–bajor barátság ápolása
érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként
Amanda Dropalla, a Passau–Veszprémi Német–Magyar Baráti Kör alapító elnöke részére,
a magyar–német gazdasági kapcsolatok erősítésében és a hazai befektetések ösztönzésében betöltött jelentős
szerepe, valamint példamutató vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként
Daniel Korioth, a Robert Bosch Kft. ügyvezető igazgatója, a magyarországi Bosch csoport vezetője részére,
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a magyar érdekek spanyolországi érvényesítéséhez aktívan hozzájáruló konzuli tevékenysége, valamint orvosként
elért szakmai sikereivel Magyarország jó hírét erősítő munkája elismeréseként
dr. Francisco Kovacs, Magyarország Palma de Mallorca-i volt tiszteletbeli főkonzulja és konzulja részére,
hazánk zeneművészetének bemutatását és népszerűsítését szolgáló tevékenysége, valamint a magyar–japán zenei
intézmények közötti kapcsolatok kialakításában és bővítésében betöltött szerepe elismeréseként
Fukui Naotaka, a Musashino Academia Musicae rektora, a Musashino Zeneakadémia Egyetemi Csoport
Igazgatótanácsának elnöke részére,
Magyarország műkincsgyűjteményét páratlanul értékes műtárgyegyüttesének önzetlen és nagylelkű felajánlásával
gazdagító adománya elismeréseként
Gladys V. Szapary ápolónő részére,
a magyar gazdaság termelési, munkaerőpiaci és exportteljesítményének növeléséhez a Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft. beruházásainak sikeres működtetésén keresztül hozzájáruló munkája elismeréseként
dr. Ingo Konrad, a Daimler AG kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője részére,
negyedszázados zeneszerzői pályafutása, valamint a társulat produkcióihoz írt egyedi zenei kompozíciói
elismeréseként
Jean-Philippe Heritier, a Bozsik Yvette Társulat zeneszerzője részére,
a magyar munkavállalók pozitív ausztriai megítélésének erősítése mellett a hazai nyomdászképzés támogatására és
a társadalmi felelősségvállalásra is nagy hangsúlyt fektető, példaértékű vállalatvezetői munkája elismeréseként
dr. Johannes Michael Wareka, a Marzek Etiketten GmbH ügyvezető igazgatója részére,
az üzleti életben, az orvostudományban, illetve a gyógyszeriparban – többek között a rákbetegség gyógyításához
használt termékek fejlesztésével – elért sikerei, valamint a magyar kultúrát támogató önzetlen tevékenysége
elismeréseként
Leslie Dan, a kanadai egykori Novopharm alapítója és elnöke részére,
a magyar és román nép kulturális, elsősorban képzőművészeti értékeinek kölcsönös megismertetését szolgáló
munkája elismeréseként
Lucian Nastasă-Kovacs művészettörténész, a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum igazgatója, a Babeș–Bolyai
Tudományegyetem egyetemi tanára részére,
a magyar–spanyol gazdasági kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország jó hírének valenciai és tágabb spanyol
üzleti körökben történő erősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Manuel Montalbán, a Grupo Segura vezérigazgató-helyettese részére,
a magyarországi finnugor nyelvtudomány eredményeinek nemzetközi megismertetése, valamint a magyar–mari
tudományos és társadalmi kapcsolatok ápolása érdekében végzett jelentős tevékenysége elismeréseként
Margarita Nyifontovna Kuznyecova, a Mari Állami Egyetem egyetemi docense részére,
a magyar gazdaság, illetve a hazai pénzügyi rendszer fejlesztéséhez és modernizációjához, továbbá Magyarország
innovációs képességének erősítéséhez való értékes hozzájárulása elismeréseként
Melanie Seymour, a BlackRock Budapest ügyvezető igazgatója részére,
Magyarország és Mexikó kapcsolatának folyamatos fejlesztését, valamint a magyar érdekek képviseletét több
évtizede következetesen szolgáló tevékenysége elismeréseként
Modesto Alanís Von Der Meden, Magyarország monterrey-i tiszteletbeli konzulja részére,
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a Skóciában élő magyar állampolgárok konzuli ügyeinek hatékony kezelése, valamint Magyarország skóciai üzleti
kapcsolatrendszerének és kereskedelmi lehetőségeinek fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Norman Macfarlane Irons, Magyarország edinburghi tiszteletbeli konzulja részére,
a magyar irodalom legjelentősebb alkotásainak a komi anyanyelvű olvasók körében történő széles körű
megismertetését szolgáló, magas színvonalú műfordítói tevékenysége elismeréseként
Nyina Alekszandrovna Obrezkova költő, író, műfordító részére,
Magyarország műkincsgyűjteményét páratlanul értékes műtárgyegyüttesének önzetlen és nagylelkű felajánlásával
gazdagító adománya elismeréseként
Paul Laszlo Szapary könyvkiadó részére,
a magyar–szlovén tudományos és kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében, valamint az első világháború
centenáriumi évfordulójához kapcsolódó megemlékezések során végzett munkája elismeréseként
dr. Petra Svoljšak, a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Milko Kos Történelmi Kutatóintézetének vezetője,
a Nova Gorica Egyetem egyetemi docense részére,
a magyar–osztrák tudományos kapcsolatok ápolása és fejlesztése, valamint a magyar kutatási projektek támogatása
érdekében végzett értékes munkája elismeréseként
univ.-prof. dr. Stefan Karner történész, a grazi Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, valamint a grazi
Karl-Franzens Egyetem Gazdasági-, Társadalmi- és Vállalati Történeti Intézetének vezetője részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 2.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01213-2/2018.

A köztársasági elnök 113/2018. (III. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–üzbég kereskedelmi, tudományos és kulturális kapcsolatok fejlesztése, valamint a magyar gyógyszeripar
külföldi elismertségének növelése érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Ahrarov Khurshed Djamalovich, a Richter Gedeon Nyrt. Üzbegisztáni Képviseleti Irodájának vezetője részére,
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a magyar zenei kultúra, elsősorban a bartóki és kodályi hagyományok belgiumi megismertetése érdekében végzett
fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
Charlotte De Saint-Moulin-Messiaen, a Belgiumi Kodály Egyesület nyugalmazott elnöke részére,
a magyar néptánckultúra ausztráliai megismertetését és népszerűsítését szolgáló munkája elismeréseként
Gary Dawson néptáncoktató, a GÖRCS Gary’s Öreges Néptánccsoport alapítója részére,
a magyar–hongkongi üzleti és kulturális kapcsolatok erősítése, valamint a magyar borok ázsiai megismertetése és
népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Ho Yuk Chi, a Wiseville (Asia-Pacific) Limited tulajdonosa és igazgatója részére,
a magyar és a kínai képzőművészet jeles alkotásainak, illetve meghatározó értékeinek kölcsönös megismertetését
szolgáló szervezőtevékenysége elismeréseként
Jia Wang, a Kínai Nemzeti Múzeum kurátora, egyetemi docens részére,
Magyarország helyzetének pontosabb németországi megismertetéséhez hozzájáruló kutatási eredményei, több
évtizedes munkája elismeréseként
dr. sc. pol. Kai-Olaf Lang, a berlini Stiftung Wissenschaft und Politik vezető kutatója részére,
az ausztriai magyarságért, valamint a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében végzett szerteágazó társadalmi
tevékenysége elismeréseként
Mag. Matthias Németh, MA, az osztrák Szövetségi Belügyminisztérium protokollfőnöke részére,
a magyar kultúrát, különösen a klasszikus és XX. századi irodalmi alkotásokat Macedónia-szerte elhivatottan
népszerűsítő, több évtizedes munkája elismeréseként
Rade Siljan, a Matica Makedonszka Könyvkiadó alapítója és vezetője, a Macedón Írószövetség volt elnöke részére,
a magyar–orosz, illetve ezen belül a magyar–tatár kapcsolatok elmélyítése, valamint egy objektív Magyarország-kép
kialakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Raisza Szafiullina, a Tatár Köztársaság – Oroszországi Föderáció Kulturális Minisztériumának nyugalmazott
főosztályvezetője részére,
a Kárpát-medencében élő hátrányos helyzetű magyar gyermekek és családok megsegítése érdekében végzett
karitatív tevékenysége elismeréseként
Regina Johanna Maria Braks-Rouweler, a hollandiai Szent István Alapítvány munkatársa részére,
a magyar–hongkongi kulturális kapcsolatok fellendítése és erősítése, valamint a magyar népi kultúra ázsiai
népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Tse Wang Kay Kenneth, a Knack Cordial Néptánc Csoport alapítója és vezetője részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
az első világháború centenáriumi évfordulójához kapcsolódó magyar megemlékezések során végzett értékes
munkája elismeréseként
Maša Klavora, a Béke Ösvénye Alapítvány szakértő munkatársa részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2018. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 2.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01214-2/2018.

A köztársasági elnök 114/2018. (III. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
az Operaház nagy sikerű előadásainak és programsorozatainak megvalósításában vállalt szerepe, valamint magas
szintű rendezői tevékenysége elismeréseként
Aczél András, a Magyar Állami Operaház játékmestere, rendezője részére,
sokoldalú karitatív és szervezőtevékenysége elismeréseként
Ballai Éva, a Sydney-i Synovum Care Egészségügyi Intézet ügyvezető igazgatója, a Történelmi Vitézi Rend tagja
részére,
a fogva tartott személyek társadalmi integrációját elősegítő programok megvalósítása érdekében végzett munkája
elismeréseként
Berecz Balázs, a Börtöncursillos Titkárság világi koordinátora részére,
a közigazgatásban végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
dr. Bures Gabriella, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztályának vezetője részére,
a magyar családok egészségvédelme érdekében végzett munkája, valamint a családtervezési elképzelések
megvalósítását segítő tanácsadótevékenysége elismeréseként
Csősz Katalin, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos Védőnői Szakmai Tagozatának vezetője,
a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ területi vezető védőnője részére,
a magyar gyorskorcsolyasportág nemzetközi sikereihez hozzájáruló magas színvonalú, eredményes munkája
elismeréseként
Darázs István, a Jászberényi Sportegyesület Korcsolya Szakosztályának korábbi elnöke részére,
a felvidéki magyar diákok generációinak oktatása és nevelése terén végzett munkája elismeréseként
Diószeghy Árpád, a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola nyugalmazott tanára
részére,
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a közigazgatásban több évtizeden át végzett magas színvonalú építésigazgatási munkája elismeréseként
Endrődi János, a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztályának
építésügyi hatósági szakügyintézője részére,
a magyarországi röpgalambtenyésztés területén végzett több évtizedes, kiváló szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréseként
Fackelmann János, a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének örökös tiszteletbeli tagja,
a szövetség elnökségének tagja részére,
a horvát népzene széles körű népszerűsítését szolgáló munkája, valamint a magyarországi horvát közösség
érdekében végzett közéleti tevékenysége elismeréseként
Filipovits Rajmund, a szentpéterfai Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Művelődési Ház és Könyvtár kultúrfelelős
munkatársa, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szentpéterfai alelnöke részére,
több évtizedes szakmai pályája, valamint a magyar vendéglátás hely- és szakmatörténeti értékeinek felkutatását
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Gabora Attila felszolgáló, aranyérmes éttermi mester részére,
a magyar gazdaság fejlesztése érdekében végzett munkája, valamint évtizedek óta sikeresen működő családi
virágkertészetével a dísznövénytermesztésben elért eredményei elismeréseként
Gyenes István, a kecskeméti Gyenes Kertészet tulajdonosa, kertésztechnikus részére,
a siketek és nagyothallók társadalmi elfogadásának és esélyegyenlőségének megteremtése érdekében végzett
munkája elismeréseként
Habán Zsuzsanna, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének szakmai vezetője részére,
évtizedek óta lelkiismeretesen és magas színvonalon végzett munkája elismeréseként
Haramia László gyógymasszőr részére,
a magyar néptánc- és népi hagyományok megőrzését, illetve népszerűsítését külföldön és hazánkban is sikerrel
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Horváth Gábor, a Kertész Táncegylet Kulturális Egyesület vezetője, építészmérnök részére,
a magyar birkózósport nemzetközi sikereihez hozzájáruló több évtizedes, eredményes edzői és sportvezetői
munkája elismeréseként
Illés Rudolf, a Sportegyesületek Országos Szövetségének volt elnökségi tagja részére,
a minőségi oktatás-nevelés megteremtése, illetve a szakképzés presztízsének növelése érdekében végzett
példaértékű munkája elismeréseként
Kalmár Andrea, a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrum főigazgatója részére,
a siketvak gyermekek és felnőttek érdekében végzett példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Királyhidi Dorottya, a Siketvakok Országos Egyesületének főtitkára, gyógypedagógus részére,
a természeti értékek megőrzését szolgáló értékes munkája, valamint botanikai tárgyú szakírói tevékenysége
elismeréseként
Mészáros András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre részére,
magas színvonalú gyógyítómunkája és a közösség szolgálata iránt elkötelezett társadalmi tevékenysége
elismeréseként
dr. Ócsai András nyugalmazott háziorvos, Pély község volt alpolgármestere részére,
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a Johannesburgban élő nehéz sorsú magyar betegek gyógyítása és önzetlen támogatása érdekében végzett
munkája elismeréseként
dr. Rácz Szabolcs Gábor, a dél-afrikai Edenvale Hospital Orthopedic Department főorvosa részére,
több évtizedes tenyésztői munkája, valamint a hazai galambfajták népszerűsítését szolgáló szakmai és szervezői
tevékenysége elismeréseként
Rajna István galambtenyésztő, a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége észak-dunántúli területi
képviselője részére,
Győr-Moson-Sopron megye kulturális életében betöltött szerepe, valamint magas színvonalú prózaírói
tevékenysége elismeréseként
Reisinger Attila író részére,
a rákos megbetegedéssel küzdő, illetve a betegséget túlélő gyermekek és fiatalok támogatása érdekében végzett
áldozatos munkája elismeréseként
Rizviné Lehoczky Katalin, az Asociaţia Little People Romania ügyvezető igazgatója részére,
szakmai és koordináló tevékenysége, valamint a költséghatékony gyógyszerellátás és gyógyszertár-működtetés
érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként
dr. Sohajda Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke, a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház Intézeti
Gyógyszertárának vezetője részére,
Bejcgyertyános község kultúrájának és a népi mesterség hagyományainak megőrzését elhivatottan szolgáló
művészi munkája elismeréseként
Szabó Imre kosárfonó népművész részére,
magas színvonalú kulturális szervezőtevékenysége, többek között a Szarvasi Vízi Színház programjainak
irányítójaként végzett értékes munkája elismeréseként
dr. Szabó Károlyné Tisóczky Mária, a Békéscsabai Jókai Színház művészeti főtitkára és titkárságvezetője, a Magyar
Teátrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a szociális és gyermekvédelmi ellátás területén végzett magas szintű szakmai munkája elismeréseként
Sziszák Katalin Julianna, a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat igazgatója részére,
a népzene és a népi hangszerek szeretetének átadására épülő magas szintű zenepedagógusi munkája
elismeréseként
Takácsné Pollák Rita, a győri Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola ének-zene tanára részére,
a színház zavartalan működéséhez, illetve az előadások szcenikai megvalósításához hozzájáruló több évtizedes
munkája elismeréseként
Torma Gábor, a Budapest Bábszínház műszaki vezetője részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként
Farkas Róbert Szilárd ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat osztályvezetője részére,
három évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Kádár Zoltán címzetes rendőr főtörzszászlós, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Monori Rendőrkapitánysága Pilisi
Rendőrőrsének őrsparancsnok-helyettese részére,
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több mint két évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Pintér József címzetes rendőr főtörzszászlós, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendőrkapitánysága Közlekedésrendészeti Osztályának helyszínelője és balesetvizsgálója részére a

Veszprémi

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;
a tanári hivatás és a diákok szeretetére épülő példaértékű pedagógusi pályája elismeréseként
Fehérné Imrek Katalin, a szolnoki Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója részére,
egyedi és karakteres jellemábrázolásai, elhivatott művészi munkája elismeréseként
Füzi Attila táncművész, a Miskolci Nemzeti Színház-Miskolci Balett magántáncosa részére,
a magyar–szlovák közlekedési és kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett szakmai tevékenysége
elismeréseként
Kecskés Zoltánné, a Közlekedéstudományi Egyesület volt főtitkárhelyettese részére,
a betegek műtétek, sérülések utáni rehabilitációját több mint három évtizede lelkiismeretesen segítő szakmai
munkája elismeréseként
Nagy Ildikó, a szolnoki MÁV Kórház vezető gyógytornásza részére,
a fővárosi közlekedési rendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése érdekében végzett szakmai tevékenysége
elismeréseként
Pásti Imre, a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. közlekedésszervezési szakértője részére,
a palócföldi népi bútorkészítés hagyományának továbbadását szolgáló négy évtizedes alkotómunkája
elismeréseként
Sasvári János József népi iparművész, a Palócföldi Népi Iparművészek Egyesületének alelnöke részére,
a hazai villamosenergia-piacnyitás területén végzett jelentős szakmai tevékenysége elismeréseként
Szabadkainé Vargha Zsuzsanna, a Nemzeti Közművek Áramhálózati Kft. Pénzügyi és Szabályozási Osztályának
vezetője részére,
a tanári szakma és az iskola közössége iránt elkötelezett, színvonalas pedagógiai munkája elismeréseként
Szűcs Csabáné, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium tanára és intézményvezető-helyettese részére,
az agrár és közgazdasági szakterületeken dolgozók egyetemi továbbképzésének megszervezése érdekében végzett
munkája elismeréseként
dr. Tóth Anikó, a Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodási Szak- és Felnőttképzési Intézetének megbízott
intézetvezetője részére,
a szénhidrogén-bányászat területén végzett kiemelkedő hazai és nemzetközi szakmai tevékenysége elismeréseként
Varga Károly Zsolt, a Vermilion Energy Hungary Kft. kereskedelmi és műszaki vezetője részére,
értékes pedagógusi és áldozatos közéleti, közösségi tevékenysége elismeréseként
Vári Ferenc, a Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium ének-zene tanára,
a Kondorosi Nagycsaládosok Egyesületének alapítója és volt vezetője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
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két évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Fülöp Bálint Gyula címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
műveleti főfelügyelője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 2.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01215-2/2018.

A köztársasági elnök 115/2018. (III. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
számos jogterület, különösen a polgári, társasági, pénzügyi, valamint az európai jog szakértőjeként végzett értékes
szakmai és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Ádám Attila, a Sulyok és Ádám Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Magyar Polgári Demokráciáért Alapítvány volt
igazgatója részére,
a csángó hagyományok megőrzése és a nehéz sorsú csángó fiatalok támogatása iránt elkötelezett munkája
elismeréseként
Antal-Vajda János, a magyar nyelv és irodalom tanára, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tagja
részére,
példaértékű szakmai alázattal végzett, több évtizedes táncművészi tevékenysége elismeréseként
Bakó Máté balettművész, a Magyar Állami Operaház első magántáncosa részére,
az agrár-közigazgatás területén végzett magas színvonalú munkája, valamint a beregdaróci református közösséget
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Baracsi Endre, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
körzetközpontjának nyugalmazott vezetője, falugazdász, a Beregdaróci Református Egyházközség presbitere
részére,
a különböző sportágak népszerűsítése érdekében végzett széles körű vezetői és szervezői munkája, valamint
sportújságírói tevékenysége elismeréseként
Baranyai Antal sportszervező, edző, sportújságíró részére,
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a magyar hagyományok megőrzését és a nemzettudat erősítését fáradhatatlanul szolgáló több évtizedes munkája
elismeréseként
Bartha Éva, a Honismereti Szövetség országos titkára, tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott
főmuzeológusa részére,
sikeres szakmai tevékenysége, valamint a helyi jogásztársadalom életében végzett aktív szervezőmunkája
elismeréseként
dr. Becker Tibor, a Becker Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Magyar Jogász Egylet Komárom-Esztergom Megyei
Szervezetének elnöke részére,
a Békés megyei közigazgatásban végzett négy évtizedes, magas színvonalú szakmai és példaértékű vezetői munkája
elismeréseként
Becsyné dr. Szabó Márta Mária, Gyula Város Polgármesteri Hivatalának címzetes főjegyzője részére,
a magyar szépirodalmi hagyomány fennmaradásának ügyét a Bánk bán, Zrínyi Miklós, Radnóti Miklós és Arany
János írói szótárának megírásával szolgáló önzetlen értékőrző munkája elismeréseként
Beke József, a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium nyugalmazott tanára és igazgatóhelyettese részére,
az erdélyi magyarság körében példaértékű hivatástudattal végzett, fél évszázados lelkészi szolgálata elismeréseként
Bencző Dénes nyugalmazott unitárius lelkész, esperes részére,
a paraúszósportban elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei elismeréseként
Bérczi Zsófia világ- és Európa-bajnok paraúszó részére,
a szociális szakterületen végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
dr. Berta Árpádné, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltségének nyugalmazott
igazgatója részére,
a közigazgatásban végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Bocskay Gyöngyi, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatalának nyugalmazott osztályvezetője részére,
az etnorock, illetve a világzene műfajában végzett sokoldalú előadóművészi és zeneszerzői, valamint fáradhatatlan
népzenegyűjtő tevékenysége elismeréseként
Both Miklós zeneszerző, előadóművész, népzenegyűjtő részére,
példaértékű szakmai alázattal végzett, magas színvonalú táncművészi tevékenysége elismeréseként
Carulla Leon Jessica balettművész, a Magyar Állami Operaház magántáncosa részére,
több mint két évtizedes közszolgálati pályája, a hazai agrárkutatás és agrárinnováció fejlesztése érdekében végzett
kimagasló munkája elismeréseként
dr. Császár Lajos Sándor, a Földművelésügyi Minisztérium nyugalmazott szakmai főtanácsadója, az egykori
Miniszterelnöki Hivatal Központi Szolgáltatási Főigazgatóságának volt főosztályvezetője részére,
a helyi betegellátás érdekében, valamint a közösség szolgálatában végzett kimagasló munkája elismeréseként
dr. Cseh Sándor, Hegyeshalom nagyközség háziorvosa részére,
a község fejlesztése és intézményrendszerének kiépítése érdekében végzett eredményes településvezetői munkája
elismeréseként
Csendes Lajos, Koltó község polgármestere részére,
két és fél évtizedes, áldozatos és kitartó háziorvosi tevékenysége elismeréseként
dr. Csupor Éva, Jakabszállás község nyugalmazott háziorvosa részére,
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hazai és nemzetközi bizottságokban végzett szakmai, illetve tudományos munkája, valamint több évtizedes,
értékteremtő közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Demeter János, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Szülészet-nőgyógyászati Osztály és PIC osztályvezető
főorvosa részére,
a Kárpát-medencei magyar néptánchagyományok megőrzését szolgáló magas szintű táncművészi, koreográfusi és
táncpedagógusi tevékenysége elismeréseként
Doktor László néptáncoktató, koreográfus, a makói Forgatós Táncegyüttes művészeti vezetője részére,
a plébánia és a település javára végzett karitatív, közösségépítő tevékenysége, valamint a gyermekek és fiatalok
oktatása-nevelése iránt elhivatott munkája elismeréseként
Endrődi Emma Rita, az Egyházközségi Nővérek Társasága tagja, a Piliscsaba-Klotildligeti Plébánia nővérmunkatársa
részére,
a Kárpát-medencei magyar néptáncokat világszerte sikerrel népszerűsítő művészi és táncpedagógusi pályája
elismeréseként
Erdélyi Tiborné táncművész, néptánctanító, a Magyar Állami Népi Együttes örökös tagja részére,
a földtan területén több évtizeden át elkötelezetten végzett, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
dr. Fancsik Tamás, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat kutatási elnökhelyettese részére,
több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, valamint a nemzet iránt elkötelezett, értékteremtő közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Fekete Sándor, az egykori Egyesített Szent István és Szent László Kórház nyugalmazott főorvosa részére,
a pénzügy és számvitel területén végzett magas színvonalú, felelősségteljes szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréseként
Ferenczi Erika Margit, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatósága Számviteli
Osztályának osztályvezetője részére,
a 2017. évi FINA vizes világbajnokság kiemelt helyszíne, a Duna Aréna megépítésében vállalt jelentős szerepe
elismeréseként
Fodor Tamás építőmérnök, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. FINA projektigazgatója
részére,
számos magyar színház előadásainak látványvilágához hozzájáruló két évtizedes, magas színvonalú szakmai
munkája elismeréseként
Fogarasi Zoltán, a Közép-Európa Táncszínház műszaki vezetője, fővilágosítója, fénytervezője részére,
a település, illetve a térség gazdasági, infrastrukturális fejlesztése mellett a palóc kultúra és hagyományok ápolását is
elkötelezetten szolgáló munkája elismeréseként
Forgó Gábor, Mátraderecske község polgármestere részére,
több évtizedes hagyományőrző és városvédő tevékenysége, valamint a magyar–ukrán regionális vízügyi
együttműködés kialakításában és Beregszász vízellátásának megszervezésében vállalt jelentős szerepe
elismeréseként
Galajda József, a Vodokanál Kárpátvíz Kft. igazgatója részére,
a közösség szolgálatában, valamint az általa létrehozott egyetemi leánykollégium irányításában végzett példaértékű
munkája elismeréseként
Gáti Edit Ágnes, az Egyházközségi Nővérek Társasága volt vezetőnővére, a Piliscsaba-Klotildligeti Plébánia
nővérmunkatársa, a piliscsabai Szent Péter Kollégium alapítója és volt vezetője részére,
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a köz szolgálatában több évtizeden át végzett eredményes munkája, valamint a Nemzeti Választási Iroda szakmai
feladatainak biztosítása érdekében folytatott magas színvonalú tevékenysége elismeréseként
Gillyné dr. Jármay Magdolna, a Nemzeti Választási Iroda Jogi és Ügyviteli Főosztályának vezetője részére,
a gyermekvédelem területén nagy szakértelemmel végzett, több évtizedes munkája elismeréseként
Gulyásné dr. Kovács Erzsébet, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmai Irányítási Főosztályának vezetője
részére,
kiemelkedő elhivatottsággal végzett több évtizedes vállalkozói tevékenysége elismeréseként
Gyarmati Lászlóné, a makói Gyarmati Cukrászda tulajdonosa és vezetője részére,
az erdélyi néptáncművészetben szólótáncosként és oktatóként végzett több évtizedes, elkötelezett munkája
elismeréseként
György Piros, a Hargita Nemzeti Székely Együttes szólótáncosa részére,
a sérült, illetve fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok oktatása, valamint lelki, egészségügyi és szociális támogatása
érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként
Győri Zsófia, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást
Végző Iskolájának vezetője részére,
a kosárlabdasportágban elért kimagasló eredményei elismeréseként
Hanga Ádám kosárlabdázó részére,
a jászság eredetének, kulturális hagyományainak felkutatását és megőrzését szolgáló sokoldalú kutató- és
szervezőmunkája elismeréseként
Hortiné dr. Bathó Edit etnográfus, a jászberényi Jász Múzeum igazgatója, a Jászsági Hagyományőrző Egylet művészeti
vezetője részére,
az előítéletektől mentes, pozitív szemléletű és együttműködő társadalom megteremtését, valamint a sérült és
fogyatékkal élő emberek életminőségének javítását önzetlenül szolgáló munkája elismeréseként
Horváthné Dunaveczki Leona szociológus részére,
a kelet-szlavóniai magyarság megmaradása, hagyományainak megőrzése és átörökítése érdekében végzett több
évtizedes munkája elismeréseként
Hugyik Imre, a dályhegyi Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület elnöke, a Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közössége országos elnökségének tagja részére,
a felvidéki magyarság identitásának és hagyományainak megőrzését elkötelezetten szolgáló kultúraszervező
tevékenysége elismeréseként
Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója részére,
zenés és prózai szerepekben egyaránt bővelkedő, sokszínű színművészi pályafutása, valamint a társulat érdekében
végzett szervezőtevékenysége elismeréseként
Jablonkay Mária színművész, a kecskeméti Katona József Színház társulatának örökös tagja részére,
a kanadai magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését önzetlenül szolgáló támogató tevékenysége
elismeréseként
dr. Jeney László, a Kanadai Magyar Cserkészszövetség tagja részére,
a haltenyésztés és halgenetika területén folytatott négy évtizedes tudományos munkája, valamint a halbetegségek
megelőzésének lehetőségeivel kapcsolatos tevékenysége elismeréseként
dr. Jeney Zsigmond halbiológus, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetének
tudományos tanácsadója részére,
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a felvidéki magyar oktatás fejlesztése, valamint a Kárpát-medencei pedagógusszövetségek közötti összefogás
megerősítése érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként
Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke részére,
egyedi tematikájú esélyegyenlőségi magazinműsorain keresztül a fogyatékkal élők társadalmi elfogadtatását
szolgáló alkotómunkája elismeréseként
Karle Gábor producer, filmrendező részére,
a székelyföldi gazdák érdekeit szolgáló tevékenysége, valamint a helyi sajtkészítő látványműhely és látogatóközpont
működtetésében végzett munkája elismeréseként
Kastal László, a gyergyószentmiklósi Szent Benedek Tanulmányi Központ igazgatója, a Caritas Vidékfejlesztés
gyergyószentmiklósi osztályának vezetője részére,
több évtizedes sikeres színházi pályafutása során nyújtott magas szintű művészi munkája elismeréseként
Királyné Szabó Erika Terézia táncművész, a Budapesti Operettszínház balett tagozatának vezetője, balettmestere
részére,
a dél-baranyai polgárság összetartozásának megerősítését szolgáló fáradhatatlan közösségépítő munkája, valamint
példaértékű karitatív és szervezőtevékenysége elismeréseként
dr. Kocsmár Simonné nyugalmazott pedagógus, a Közös Szívvel a Nemzetért Villányi Polgári Egyesület elnöke részére,
a község lakóinak szolgálatában végzett példaértékű pedagógusi és településvezetői munkája, valamint
közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Kotzó László, Ősi község polgármestere részére,
táncművészként és koreográfus asszisztensként végzett, művészileg és emberileg egyaránt kiemelkedő munkája
elismeréseként
Kőhalmi-Kara Zsuzsanna táncművész, a Győri Balett magántáncosa részére,
az amerikai magyar diaszpórában élők összefogása, anyanyelvének és kultúrájának megőrzése érdekében végzett
több évtizedes, önzetlen közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Lengyel László, a pennsylvaniai Magyar Tanya elnöke részére,
kimagasló színvonalú művészi és következetes művészetpedagógiai munkája elismeréseként
Lévai Péter táncművész, mesterfokú néptáncpedagógus, a Magyar Táncművészeti Egyetem Néptánc Tanszékének
adjunktusa részére,
a nagybányai magyar szervezetek összefogása mellett a nemzeti hagyományok megőrzését és továbbadását is
fáradhatatlanul szolgáló munkája, valamint a helyi fiatalok érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Markó Hajnal, a Teleki Magyar Ház programszervezője, a gróf Teleki Sándor cserkészcsapat vezetője részére,
négy évtizedes, példaértékű pedagógusi pályája, valamint nyelvészeti szakmai, publikációs és tudományos közéleti
munkája elismeréseként
dr. Márkus Ferenc, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium nyugalmazott tanára részére,
kiemelkedő alkotói pályája, közösségépítő művésztanári munkája, valamint kulturális szervezőtevékenysége
elismeréseként
Marosvári György Artúr festő- és grafikusművész részére,
a bajorországi magyar katolikus hívők anyanyelvű vallásgyakorlatának bizosítása, összetartozásának erősítése és
közösségi életének formálása érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
Merka János, a müncheni Magyar Katolikus Egyházközség plébánosa részére,
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a magyar polgári gondolkodás és a polgárság összetartozásának erősítése, valamint a nemzetek Európájának
létrejöttét szorgalmazó munkája elismeréseként
Mészáros László, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület főtitkár-alelnöke, a Patrióta Európa Mozgalom alapítója
és főszervezője részére,
az erdélyi magyarság nemzeti értékeinek és hagyományainak megőrzését odaadóan szolgáló közösségépítő és
szervezőmunkája elismeréseként
Mihály József, a Szentegyházi Hagyományőrző Huszáregyesület huszárkapitánya részére,
a honvédség népszerűsítését, valamint a nyírségi települések kulturális életének gazdagítását szolgáló széles körű
kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként
Mogyorós Enikő Tímea, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Vay Ádám Kiképzőbázisa könyvtárának
vezetője, kulturális rendezvényszervező részére,
az észak-amerikai magyar közösségek nyelvi és kulturális megmaradása érdekében végzett szerteágazó
közösségépítő és szervezőtevékenysége elismeréseként
Molnár Zsolt, a clevelandi Bocskai Rádió adminisztratív vezetője, főmunkatársa részére,
több évtizedes, példaértékű elhivatottsággal végzett gyógyító munkája elismeréseként
dr. Nádor Gyöngyvér Mária fogorvos részére,
az egyszülős családok érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Nagy Anna újságíró, kommunikációs szakember, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,
a New York-i és környékbeli magyarok szinte minden generációját összefogó, sikeres közösségépítő és
programszervező munkája elismeréseként
Nagy Ildikó, a New York-i Magyar Ház operatív menedzsere részére,
az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar református közösség szolgálatában, valamint az idősek fizikai és lelki
gondozása érdekében több évtizede lelkiismeretesen végzett munkája elismeréseként
Nitsch Gábor református lelkész, a Bethlen Otthon – Az Amerikai Magyar Református Egyházak Otthona káplánja
részére,
a település fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Oláh Kálmán Géza, Bakonyszücs község polgármestere részére,
magas színvonalú költői és szerkesztői tevékenysége, valamint az irodalom iránt érdeklődő fiatalok képzését
szolgáló értékes munkája elismeréseként
Oláh Tamás költő, író, szerkesztő részére,
a halmozottan hátrányos helyzetű, többnyire roma származású gyermekek nevelése és felzárkóztatása iránt
elhivatott, több évtizedes pedagógusi pályája elismeréseként
Oláhné Kanyó Andrea, a szolnoki Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola intézményvezetője,
közoktatási vezető részére,
az erdélyi táncházmozgalom felvirágoztatásában, valamint a helyi kulturális-közösségi
megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Orendi Emil István népzeneoktató, az Udvarhely Néptáncműhely igazgatója részére,

események

a magyar–amerikai kereskedelmi kamarai kapcsolatok fejlesztése során végzett sikeres szakmai tevékenysége
elismeréseként
dr. Orosz Gábor jogász, a National Instruments Hungary Kft. Európáért, Közel-Keletért, Indiáért és Afrikáért felelős
jogi igazgatója, az Amerikai Kereskedelmi Kamara Magyarországi Tagozata Szabályozási Bizottságának elnöke
részére,
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a tanári hivatás és az egyéni képességekhez igazodó, gyermekközpontú pedagógiai módszer iránt elkötelezett,
magas szakmai színvonalú munkája elismeréseként
Paksiné Erdélyi Ibolya, a Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc Gimnáziuma és Kollégiuma Forgách József
Kollégiumának igazgatója, gimnáziumi tanár részére,
a massachusettsi magyar közösség identitásának megőrzése, valamint a bostoni magyar iskola és cserkészet
elindítása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Polgárné Turcsányi Mariann, a Bartók Béla Bostoni Magyar Iskola és Óvoda titkára, alapító tagja részére,
a magyar közoktatás területén végzett több évtizedes, példamutató pedagógusi és iskolaigazgatói munkája
elismeréseként
Roszkos Lajos, a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója,
a Mezőcsát Népművészeti Egyesület elnöke részére,
példamutató szakmai alázattal, hittel és derűvel végzett, több évtizedes bábszínművészi munkája elismeréseként
Rusz Judit, a Budapest Bábszínház bábszínművésze részére,
a rábízott közösségek szolgálatában végzett áldozatos munkája, valamint a környezetében élők támogatásának
szentelt társadalmi szerepválallása elismeréseként
Sághy András, a Celldömölki Evangélikus Egyházközség nyugalmazott lelkésze részére,
magas színvonalú szakmai tevékenysége, valamint a bányászati kultúra baranyai emlékeinek megőrzését szolgáló
munkája elismeréseként
Sallay Árpád, gyémánt okleveles bányaművelő mérnök, a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány elnöke részére,
lelkiismeretesen és magas színvonalon végzett szakmai munkája, valamint az Alaptörvény érvényesülésének
vizsgálatában végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Attila László jogász-főtanácsadó, az Alkotmánybíróság Elnöki Kabinetének kabinetfőnöke részére,
magas szintű előadóművészi tevékenysége, valamint számos táncszínházi produkció zenei világát meghatározó
művészi munkája elismeréseként
Szabó Dániel cimbalomművész, a Honvéd Együttes Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenei vezetője részére,
a szellemi és közösségi értékek továbbadása iránt elkötelezett oktató-nevelő munkája, valamint a numizmatika
területén végzett szervezőtevékenysége elismeréseként
Szabó Zoltán, az egykori egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Irodalomtörténeti Tanszékének nyugalmazott
adjunktusa, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Egri Csoportjának volt titkára részére,
a 2017-es budapesti FINA vizes világbajnokság szervezése és lebonyolítása érdekében végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréseként
Szántó Éva, a Bp2017 Nonprofit Kft. ügyvezetője részére,
a bajorországi magyar diaszpóra érdekében végzett aktív szervezőtevékenysége elismeréseként
Szarvas Erzsébet, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség lelkipásztori munkatársa részére,
a perui magyarság nemzeti önazonosságának megőrzését szolgáló évtizedes munkája elismeréseként
Szeles Tibor, a limai Szent József Plébánia plébánosa részére,
a helyi települések múltjának felkutatását és megismertetését szolgáló magas színvonalú tudományos, illetve
közművelődési tevékenysége elismeréseként
Szendiné dr. Orvos Erzsébet, a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának igazgatója, főlevéltárosa
részére,
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a székesfehérvári és velencei-tavi sportélet megújítását szolgáló aktív szervező- és támogatótevékenysége
elismeréseként
Szipola Antal, a Vitál Club Sportáruház tulajdonos-ügyvezetője részére,
a magyarországi és Kárpát-medencei magyar családközösségek megerősítése érdekében végzett önzetlen segítőés szervezőmunkája elismeréseként
Szirmai Béla, a Magyar Televízió nyugalmazott operatőre, a Magyar Házas Hétvége katolikus családmozgalom volt
nemzeti felelőse részére,
több évtizedes munkája, a kiváló minőségű magyar méz világszerte sikeres exportjában elért eredményei
elismeréseként
Takács Ferenc méhész, az Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi Kft. alapítója és tulajdonosa részére,
a közösség javát szolgáló sikeres településvezetői és közéleti munkája elismeréseként
Takács Győző, Sajóhídvég község volt polgármestere részére,
a hazai borászati kultúra fejlődését sikeres családi vállalkozásával szolgáló több évtizedes, kimagasló színvonalú
munkája elismeréseként
Thummerer Vilmos borász, a noszvaji Thummerer Pince alapítója és tulajdonosa részére,
a 2017. évi FINA vizes világbajnokság kiemelt helyszíne, a Duna Aréna megépítésében vállalt jelentős szerepe
elismeréseként
Tóth Csaba építész, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. beruházási főigazgatója részére,
a hungarikumnak számító történelmi magyar hangszer, a tárogató technikai megújítása és népszerűsítése
érdekében végzett munkája elismeréseként
Tóth József hangszerészmester részére,
több évtizede magas színvonalon végzett agrárszakírói és főszerkesztői munkája, különösen a szegedi növényfajtaújdonságok népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Tóth-Szeles István, a Gabonakutató Nonprofit Kft. sajtóreferense, a Gabonakutató Híradó főszerkesztője részére,
a helyi közösség érdekében végzett több évtizedes lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Varga Emese, a Nekézsenyi Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztora részére,
szülőföldje, a Szigetköz iránti elkötelezettséget tükröző alkotói pályája, valamint sokrétű kulturális
szervezőtevékenysége elismeréseként
Varga György festő-, szobrász- és iparművész, a Mosonmagyaróvári Képzőművész Alkotók Stúdiójának volt
művészeti vezetője részére,
a bánáti szórványban élő magyar fiatalok körében végzett sikeres közösségépítő és cserkészvezetői tevékenysége
elismeréseként
Varga Zoltán szalézi szerzetes, erzsébetlaki plébániai kormányzó, a Torontál cserkészkörzet elnöke, a Vajdasági
Magyar Cserkészszövetség volt elnöke részére,
az erdélyi magyar képzőművészet megismertetését főként az 1945 utáni modern és kortárs alkotások
összegyűjtésével, valamint bemutatásával szolgáló értékőrző tevékenysége elismeréseként
Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész, a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ igazgatója részére,
a hazai vasúti közlekedés színvonalának és versenyképességének javítása érdekében végzett szakmai és vezetői
tevékenysége elismeréseként
Veszprémi László, a MÁV Zrt. üzemeltetési vezérigazgató-helyettese részére,
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a polgári eljárásjog, a versenyjog és a fogyasztóvédelem szakértőjeként végzett szakmai tevékenysége, valamint
a polgári perrendtartás kodifikációjában való értékes közreműködése elismeréseként
dr. Wallacher Lajos, az Erős Ügyvédi Iroda, Squire Patton Boggs (US) LLP ügyvédje, a Gazdasági Versenyhivatal volt
elnökhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense részére,
az oktatási és szociális területeken működő magyar–bajor együttműködések kialakítása, a bajorországi magyar
közösségi élet támogatása, valamint a magyarországi rászorulók megsegítése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Weszely Zsuzsánna, a Müncheni Katolikus Alapítványi Szakfőiskola oktatója részére,
az erdélyi magyar táncművészet hírnevét Európa-szerte öregbítő, magas színvonalú balettművészi és koreográfusi
tevékenysége elismeréseként
Zsigmond Ferenc balettművész, koreográfus részére,
a keresztény és polgári értékrendet következetesen képviselő írásművészete, a spirituális realizmus jegyében
született művei elismeréseként
Zsirai László költő, író, publicista, irodalmi szerkesztő, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége JEL című folyóiratának
szépirodalmi rovatvezetője, a Magyar Írószövetség tagja részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként
Árpád Zoltán ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főosztályvezetője részére,
négy évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Gréts Gábor rendőr őrnagy, a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiemelt főelőadója részére,
több mint két évtizedes, kiemelkedő színvonalú szolgálatellátása elismeréseként
Károlyi Zoltán rendőr alezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Bűnügyi
Osztályának osztályvezetője részére,
több mint két évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Katona János Krisztián büntetés-végrehajtási ezredes, a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
parancsnokhelyettese részére,
a rendészeti továbbképzési rendszer korszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége
elismeréseként
Krauzer Ernő címzetes rendőr ezredes, a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési
Főosztályának főosztályvezető-helyettese, a Továbbképzési Osztály osztályvezetője részére,
több mint két évtizedes, kiemelkedő színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Szabó Zoltán László rendőr alezredes, a Terrorelhárítási Központ megbízott gazdasági igazgatóhelyettese részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2018. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 2.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01216-2/2018.

A köztársasági elnök 116/2018. (III. 20.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–libanoni igazságügyi együttműködés előmozdítása, valamint a két ország közötti igazságügyi kapcsolatok
erősítése érdekében tett személyes erőfeszítései elismeréseként
Salim Jean Jreissati, a Libanoni Köztársaság igazságügyi minisztere részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 2.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01230-2/2018.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

