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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2018. (VIII. 23.) MEKH rendelete
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására
és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet módosításáról
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint
az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és
visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 8/2018. (VIII. 23.) MEKH rendelethez
1. Az R. 1. mellékletének C) pontjában szereplő táblázat 40. sora helyébe a következő sor lép:
„
40

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség

50
”

2. Az R. 1. mellékletének E) pontjában szereplő táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„E) Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:
A

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

2

Hatósági bizonyítvány kiállítása az ellátásért felelős személyének igazolása céljából
a) a Hivatal nyilvántartásában nem szereplő tény, állapot, egyéb adat alapján

B

Igazgatási szolgáltatási
díj mértéke (ezer forint)
50

b) a Hivatal nyilvántartásában szereplő adat alapján

25

3

Pályázati kiírás Hivatal általi jóváhagyása

150

4

Víziközmű-szolgáltatói engedély iránti kérelem elbírálása

1200

5

Víziközmű-szolgáltatói engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

150

6

Víziközmű-szolgáltatói engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása

50

7

Működési engedély iránti kérelem elbírálása

150

8

Működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

120
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9

Működési engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása

25

10

Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó hozzájárulás (egyesülés, szétválás, alaptőke/
törzstőke legalább egynegyed résszel történő leszállítása, szavazatok huszonöt
vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzése)

75

11

A víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek kiszervezésére irányuló kérelem
elbírálása (tevékenységenként)

200

12

Kiszervezési engedély módosítására irányuló eljárás

50

13

Üzletszabályzat jóváhagyására irányuló eljárás

200

14

Üzletszabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

100

15

Beszerzési szabályzat jóváhagyására irányuló eljárás

75

16

Beszerzési szabályzat módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

25

17

A Vksztv. 31/A. § (4) bekezdés szerinti átmeneti díj megállapítása

150

18

Víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása

a) felújítási és pótlási tervrész jóváhagyása

a tárgyév június 1-jén
hatályos működési
engedélyben az adott
víziközműrendszerre
meghatározott
felhasználói
egyenértékenként
0,001, de legalább 15

b) beruházási tervrész jóváhagyása

a tárgyév június 1-jén,
hatályos működési
engedélyben az adott
víziközműrendszerre
meghatározott
felhasználói
egyenértékenként
0,001, de legalább 15

c) a teljes időtáv vonatkozásában tényleges feladatot nem tartalmazó beruházási
tervrész

a b) pont alapján
meghatározott díj
50%-a

19

Víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervének módosítása

a 18. pont alapján
meghatározott díj
50%-a

20

Víziközművé minősítés iránti kérelem

21

Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból adatszolgáltatási eljárás

200

a) másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközműrendszerenként papír alapon

6

b) másolat vagy kivonat kiadása adatszolgáltatással érintett víziközműrendszerenként elektronikus formában

3
”
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelete
a közjegyzői díjszabásról
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. A díjfizetés kötelező jellege
1. §		
A közjegyző részére törvény alapján végzett közjegyzői eljárásért munkadíjat és költségtérítést kell fizetni, amit
kérelemre indult eljárás esetén az eljárást kezdeményező fél, hivatalból indult eljárás esetén az abban érdekelt fél
köteles megfizetni. Több fél esetén a fizetési kötelezettség egyetemleges.
2. §		
A munkadíjat és a költségtérítést az e rendeletben foglalt díjszabás alapján kell megállapítani, és várható
összegükről az eljárás megkezdésekor kell a felet tájékoztatni.
3. §

(1) Ha a közjegyző több jogügyletet foglal egy okiratba, az egyes jogügyletek után a munkadíjat külön kell felszámítani.
(2) Főkötelezettségre vonatkozó jogügylet és az e főkötelezettséget biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó
jogügylet egy okiratba foglalása esetén a munkadíjat a legmagasabb ügyértékű jogügylet után kell felszámítani.

4. §

(1) Ha a közjegyző eljárása rajta kívül álló okból befejezetlen marad, munkadíjra és költségtérítésre a ténylegesen
elvégzett munka arányában tarthat igényt.
(2) A törvényben foglaltak megsértése vagy elmulasztása miatt közokiratnak nem tekinthető okiratért, tanúsítványért
és kiadmányért nem jár munkadíj és költségtérítés.

II. FEJEZET
MUNKADÍJ
2. Közös szabályok
5. §		
A közjegyzőt a hivatali helyiségében elvégzett, a terjedelem, a jogi megítélés és a felelősség szempontjából átlagos
– szokásos mértékű – eljárás lefolytatásáért a 9–13. § szerinti munkadíj illeti meg.
6. §		
Az e rendelet szerinti munkadíjnak – ide nem értve annak a 14. §-on alapuló részét –
a)
a másfélszeresét kell felszámítani, ha a közjegyző az eljárását a fél kérelmére a hivatali helyiségén kívül
folytatja le,
b)
a kétszeresét kell felszámítani, ha a közjegyző
ba)
az eljárását a fél kérelmére 18 óra és reggel 8 óra között, munkaszüneti napon vagy az általános
munkarend szerinti heti pihenőnapon folytatja le,
bb)
különösen terjedelmes, bonyolult, nehéz jogi megítélésű ügyet intéz, vagy
bc)
az okiratot, tanúsítványt a fél kérelmére idegen nyelven készíti el.
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7. §
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(1) A 9–13. § szerinti munkadíjat a feléig le kell szállítani, ha a közjegyző a két- vagy többoldalú jogügyletet tartalmazó
ügyleti okirat elkészítéséhez a fél által rendelkezésre bocsátott írásbeli tervezetet tartalmi változtatás vagy
kiegészítés nélkül használja fel. Nem minősül az okirat tartalmi változtatásának vagy kiegészítésének, ha a közjegyző
az okiratban jogszabály tartalmáról való tájékoztatást, alaki kelléket vagy az általa fontosnak ítélt egyéb körülményt
tüntet fel, illetve a fél ezekre vonatkozó nyilatkozatát foglalja okiratba.
(2) Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatának közokiratba foglalásáért a munkadíjat a feléig le kell
szállítani.
(3) Ha végintézkedés vagy meghatalmazás okiratba foglalása esetén a természetes személy fél különös méltánylást
érdemlő, a munkadíj megfizetésére kiható igazolt egészségügyi állapota indokolja, az érintett fél jognyilatkozatának
közokiratba foglalása esetén a munkadíj a feléig leszállítható.

8. §		
A 6. és a 7. §-ban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén a 6. és a 7. § rendelkezéseit együttesen kell
alkalmazni.

3. Munkadíj az ügyérték alapján
9. §

(1) Ha a közjegyzői eljárás tárgyának értéke (a továbbiakban: ügyérték) megállapítható, a közjegyző munkadíját ennek
alapján kell megállapítani.
(2) Az ügyértékhez igazodó munkadíj alapja – eltérő rendelkezés hiányában – a közjegyzői eljárás tárgyának a terhek
figyelembevétele nélkül megállapított azon értéke, amely a munkadíj esedékességekor fennállt.
(3) Ha a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás értéke eltér egymástól, a munkadíjat a magasabb érték alapján kell
megállapítani.
(4) Előre meg nem határozható ideig, időközönként visszatérően teljesítendő, le nem járt szolgáltatás értékét
a szolgáltatás vagy jog egyévi értékének alapulvételével kell meghatározni. Ha ilyen ügyben a szerződést
határozatlan időre kötik, az egyévi érték háromszorosa az irányadó.
(5) Közös tulajdon megszüntetése vagy közös vagyon megosztása esetén a munkadíj alapja a megosztásra váró közös
vagyon értéke, házassági, élettársi vagyonjogi szerződés esetén a szerződéssel érintett vagyon értéke.

10. §		
Két- vagy többoldalú jogügylet esetén az ügyértékhez igazodó munkadíj összege:
a)
20 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén
b)
20 000 Ft feletti, de 50 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén
és a 20 000 Ft feletti rész
c)
50 000 Ft feletti, de 100 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén
és az 50 000 Ft feletti rész
d)
100 000 Ft feletti, de 500 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén
és a 100 000 Ft feletti rész
e)
500 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén
és az 500 000 Ft feletti rész
f)
5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén
és az 5 000 000 Ft feletti rész
g)
10 000 000 Ft feletti, de 200 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén
és a 10 000 000 Ft feletti ügyérték
h)
200 000 000 Ft feletti, de 500 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén
és a 200 000 000 Ft feletti rész
i)
500 000 000 Ft feletti ügyérték esetén
és az 500 000 000 Ft feletti ügyérték
de legfeljebb 1 000 000 000 Ft ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.
11. §

5 500 Ft
5 500 Ft
4%-a;
6 700 Ft
3%-a;
8 200 Ft
2%-a;
16 200 Ft
1%-a;
61 200 Ft
0,5%-a;
86 200 Ft
0,25%-a;
561 200 Ft
0,2%-a;
1 161 200 Ft
0,1%-a;

(1) Egyoldalú jogügylet vagy jognyilatkozat okiratba foglalásáért a 10. § szerinti munkadíj kétharmadát kell
felszámítani.
(2) A 10. § szerinti munkadíj felét kell felszámítani
a)
közjegyzői ténytanúsítvány készítése iránti,
b)
értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása iránti,
c)
európai uniós jogforráson alapuló tanúsítvány, igazolás, kivonat kiállítása iránti,
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d)
európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti, valamint
e)
a közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím igazolására irányuló
eljárás esetén.

4. Munkadíj az eljárás lefolytatására fordított idő alapján
12. §		
Ha az ügyérték nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői eljárás lefolytatására fordított idő alapulvételével
kell megállapítani, amelyhez hozzá kell számítani az előkészítéshez, valamint az eljárás lefolytatásához szükséges
időt is.
13. §

(1) Az eljárás lefolytatására fordított időhöz igazodó munkadíj összege minden megkezdett óráért 5500 Ft.
(2) Az (1) bekezdés szerint megállapítható munkadíjnak
a)
a másfélszeresét kell felszámítani,
aa)
ha a tanúsítvány elkészítésekor, valamint végrendelet és más végintézkedés (a továbbiakban együtt:
végrendelet) vagy egyéb okirat megőrzéséről jegyzőkönyv készül,
ab)
testületi ülés és az azon hozott határozat, versenytárgyalás, árverés, sorsolás és egyéb jogi
jelentőségű tény tanúsításáért,
b)
a kétszeresét kell felszámítani jognyilatkozat, végrendelet okiratba foglalásáért,
c)
a háromszorosát kell felszámítani két- vagy többoldalú jogügylet okiratba foglalásáért.
(3) A végrendelet vagy más okirat megőrzéséért járó munkadíj a megőrzés első 12 hónapjára esedékes munkadíjat
foglalja magában, azonban ha az őrzés ideje ezt az időtartamot meghaladja, a munkadíj kétszeresét kell
felszámítani.

5. Munkadíj helyszíni eljárás esetén
14. §		
Ha az eljárást a közjegyző hivatali helyiségén kívül, a fél által megjelölt helyen kell lefolytatni, a közjegyző részére
az ügyérték vagy az eljárás lefolytatására fordított idő alapján járó munkadíjon felül az utazásra fordított idő alapján
felszámítható, a 13. § (1) bekezdése szerinti munkadíjat is meg kell fizetni.

III. FEJEZET
KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
6. Készkiadás
15. §		
A közjegyző költségként számítja fel azokat a készkiadásait (pl. utazási, szállás-, étkezési, postaköltség, leírási díj,
fordítás, tanú, tolmács költségtérítése), amelyek az adott ügyben a közjegyzői eljárás lefolytatásával kapcsolatban
igazoltan merültek fel.
16. §		
Ha a közjegyző – vagy a közjegyző intézkedése alapján a közjegyzőhelyettes, a közjegyzőjelölt vagy a közjegyzői
irodai ügyintéző – a közjegyzői eljárás lefolytatásával összefüggésben a közjegyzői irodán kívül végez munkát,
a készkiadások körében
a)
utazási költségként az igénybe vett tömegközlekedési eszköz első osztályának viteldíját, a taxi, vagy
a kiküldetési rendelvényre vonatkozó jogszabály szerint a saját személygépkocsi használatának költségét kell
felszámítani;
b)
ellátási költség címén a jogszabály szerinti napidíjat a 6 órát meghaladó távollét esetén kell felszámítani;
továbbá
c)
a szállásköltséget az erről szóló számla szerint kell elszámolni.
17. §

(1) Leírási díjként a közjegyző oldalanként 150 Ft-ot számít fel. Ha az oldal tartalma kizárólag vagy túlnyomórészt
számokból áll vagy idegen nyelvű, ennek kétszeresét kell fizetni. A megkezdett oldal teljes oldalnak számít.
(2) Az eljárás – ide nem értve a fizetési meghagyásos eljárást, valamint a fizetési meghagyás végrehajtásának
elrendelése és a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárást – során
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készült irat nem hiteles másolatáért a közjegyző részére megfizetendő másolati díj összege oldalanként 150 Ft,
az adatok törlésével készült másolat esetében oldalanként 750 Ft.

7. Költségátalány
18. §

(1) A 15–17. § szerinti költségeken felül a közjegyző részére a munkadíj 40%-ának megfelelő összeget
költségátalányként kell megfizetni.
(2) Az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozatnak az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába történő
bejegyzésére irányuló eljárás esetén a munkadíjnak megfelelő összegű költségátalányt kell fizetni.

IV. FEJEZET
A MUNKADÍJ ÉS A KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSE
8. A fizetési kötelezettség teljesítésének módja
19. §

(1) A fél fizetési kötelezettségének az eljáró közjegyzőnél készpénzzel történő fizetéssel vagy választása szerint
a)
fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel – a befizetés tényét igazoló eredeti szelvényt ebben
az esetben a kérelemhez mellékelni kell –,
b)
átutalással – az átutalás tényét a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: MOKK) honlapján
közzétett módon kell igazolni – vagy
c)
bankkártyával kezdeményezett átutalással
tehet eleget.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint akkor fizethető meg a díj, ha a közjegyző annak technikai feltételeit biztosítja.
(3) A MOKK a honlapján közzéteszi azt a fizetési számlaszámot, melyre a közjegyző a díj megfizetését elfogadja.

9. A fizetési kötelezettség teljesítésének esedékessége
20. §

(1) A munkadíj és a költségtérítés a közjegyzői eljárás befejezésekor esedékes.
(2) A közjegyző által készített okiratot, tanúsítványt, kiadmányt, másolatot, kivonatot és bizonyítványt a fél részére
a munkadíj és a költségtérítés megfizetése után lehet átadni.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak a hagyatéki eljárás során nem alkalmazhatók.

10. Előleg
21. §

(1) A közjegyző előlegre tarthat igényt
a)
a fél kérelmére lefolytatott eljárás esetén az előrelátható munkadíj és költségtérítés;
b)
hivatalból indult eljárás esetén az előrelátható költségtérítés
fedezetéül és összegéig.
(2) A közjegyző a kérelemre indult eljárásban az eljárás megkezdését az előleg fizetésétől teheti függővé, kivéve, ha
a késedelem jelentős hátránnyal járhat.
(3) Az előleget a munkadíj és a költségtérítés iránti követelésbe be kell számítani.

11. Költségjegyzék
22. §

(1) A közjegyző az általa felszámított munkadíjról és költségtérítésről költségjegyzéket állít ki, amely az eljárás során
keletkezett okiratra is rávezethető.
(2) A költségjegyzékben a közjegyző az egyes díjtételeket munkadíj, költségátalány és készkiadás szerinti bontásban
tünteti fel. Ha a közjegyző a munkadíjat a 6–8. § szerint számította fel, ennek indokát meg kell jelölnie.
(3) A közjegyző a felvett előlegről a költségjegyzékben köteles elszámolni. Ha az előleg a ténylegesen járó munkadíj és
költségtérítés összegét meghaladja, a közjegyző a félnek a többletet a költségjegyzék kiállításakor visszafizeti.
(4) A közjegyzői munkadíjról és költségtérítésről a közjegyző számviteli bizonylatot állít ki.
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23. §

(1) Ha a fél a közjegyző által a költségjegyzékben feltüntetett munkadíj és költségtérítés összegét kifogásolja,
egyeztetés végett a közjegyző székhelye szerinti területi közjegyzői kamara elnökségéhez (a továbbiakban:
a kamara elnöksége) fordulhat.
(2) Ha az egyeztetés eredményeként a fél és a közjegyző között egyezség jött létre, a kamara elnöksége ezt
jegyzőkönyvbe foglalja.

24. §

(1) Ha a kamara elnöksége által lefolytatott egyeztetés eredménytelen maradt, a közjegyző vagy a fél az el nem ismert
igényét bírósági úton érvényesítheti.
(2) A közjegyzői munkadíj és költségtérítés felszámításának helyességéről a bíróság felhívása alapján a MOKK jogosult
szakvéleményt adni.

V. FEJEZET
EGYES KÜLÖNÖS DÍJSZABÁSOK
12. Közös rendelkezés
25. §		
Az e Fejezetben szabályozott nemperes eljárások esetén
a)
a II. és III. Fejezet csak e Fejezet eltérő rendelkezése hiányában alkalmazható;
b)
a 7. § nem alkalmazható.

13. Egyes nemperes eljárások díja
26. §		
A hagyatéki eljárás lefolytatásáért a közjegyző részére
a)
ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíj felét,
b)
ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (1) bekezdése szerinti, de legfeljebb
három órára járó munkadíjat
kell fizetni.
27. §

(1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:56. §-a szerinti letéti eljárásért a közjegyző részére
a)
ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíjat,
b)
ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
munkadíjat, valamint
c)
a III. Fejezet szerinti készkiadáson és költségátalányon felül, ha a letétet a MOKK őrzi, 20 000 Ft további
költségátalányt
kell fizetni.
(2) Bizalmi őrzésért a 10. § szerinti munkadíj felét kell fizetni. A bizalmi őrzésért járó munkadíj a megőrzés első
12 hónapjára esedékes munkadíjat foglalja magában, azonban ha az őrzés ideje ezt az időtartamot meghaladja,
a munkadíj kétszeresét kell felszámítani.

28. §		
Váltó, csekk és más értékpapír óvásával kapcsolatos eljárásért a 11. § (1) bekezdésében meghatározott munkadíjat
kell felszámítani. Ugyanabban az ügyben a váltó, csekk és más értékpapír ismételt bemutatásáért vagy
lakcím-tudakozódásért az eljárás lefolytatására fordított időhöz igazodó munkadíjat kell felszámítani.
29. §

(1) Névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 3000 Ft munkadíjat kell fizetni.
(2) Aláírásicímpéldány-tervezet készítéséért tervezetenként 3000 Ft munkadíjat kell fizetni.

30. §		
A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás esetén a közjegyző részére 30 000 Ft munkadíjat kell
fizetni.
31. §		
Előzetes bizonyítás és igazságügyi szakértő kirendelése iránti eljárás esetén a közjegyző részére minden megkezdett
óráért a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti munkadíjat kell fizetni.
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32. §		
A közjegyző előtti egyezségi eljárás lefolytatása iránti kérelem előterjesztése esetén,
a)
ha az ügyérték megállapítható, a 10. § szerinti munkadíjat,
b)
ha az ügyérték nem állapítható meg, minden megkezdett óráért a 13. § (2) bekezdés c) pontja szerinti
munkadíjat kell fizetni.
33. §

(1) Az okiratról készült másolat, kiadmány és kivonat hitelesítésének munkadíja oldalanként 750 Ft.
(2) Ha az okirat kizárólag vagy túlnyomórészt számokból áll, vagy idegen nyelven készült, az (1) bekezdés szerinti
munkadíj kétszeresét kell felszámítani.
(3) A közjegyzői okiratról az okirat elkészítésével egyidejűleg kiállított kiadmány és kivonat hitelesítése esetén
a (2) bekezdés és a 6. § rendelkezései nem alkalmazhatóak.
(4) A közjegyzői okiratról az okirat elkészítésével egyidejűleg kiállított több elektronikus kiadmány vagy több
elektronikus kivonat hitelesítéséért összesen egy kiadmány vagy egy kivonat hitelesítésének munkadíját kell
felszámítani.
(5) Fordítás hitelesítéséért oldalanként az (1) bekezdés szerinti munkadíj háromszorosát kell felszámítani.
(6) Az okiratnak az elektronikus letéti tárban történő elhelyezése esetén az okiratról készült elektronikus másolat
elkészítéséért az (1) bekezdés szerinti munkadíjat, az elektronikus másolat első három évben történő megőrzéséért
pedig az elektronikus másolat elkészítésére és a letéti tárba történő elhelyezésére fordított időhöz igazodó munkadíj
háromszorosát kell felszámítani. Ha az elektronikus letéti tárban az őrzési idő meghosszabbításra kerül, az őrzésért
felszámított munkadíj felét kell felszámítani.
(7) A közjegyzői levéltár által kiadott okirat elkészítéséért a 17. § (1) bekezdése szerinti, hitelesítéséért az (1) bekezdés
szerinti díjat kell felszámítani.

34. §

(1) Az élettársi kapcsolat fennállásáról vagy fenn nem állásáról szóló nyilatkozatnak az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásába történő bejegyzésére irányuló eljárás esetén bejegyzésenként 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.
(2) A közjegyző részére a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő
bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése
tényének bejegyzésére irányuló nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány kiállításáért – ha
a vagyonjogi szerződést az eljáró közjegyző készítette – 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.
(3) A közjegyző részére a (2) bekezdés szerinti nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány
kiállításáért – ha a vagyonjogi szerződést nem az eljáró közjegyző készítette, vagy azt ügyvéd által ellenjegyzett
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták – minden megkezdett óráért 7500 Ft munkadíjat kell fizetni, azzal,
hogy az nem lehet kevesebb a két órára járó munkadíj összegénél.
(4) A közjegyző részére a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő
betekintés biztosításáért munkadíj és költségtérítés fejében 3000 Ft-ot kell fizetni.

35. §

(1) A közjegyző részére a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Hbnytv.) meghatározott
azonossági nyilatkozat előterjesztéséért, a regisztrált felhasználók adataiban bekövetkezett változás átvezetéséért,
valamint a hitelbiztosítéki regisztráció törléséért munkadíj és költségtérítés fejében 5000 Ft-ot kell fizetni.
(2) Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként kíván
eljárni, az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért és a képviselt adatainak, valamint az állandó képviselő Hbnytv.
5. § (2) bekezdésében meghatározott adatainak a hitelbiztosítéki rendszerben történő rögzítéséért a közjegyzőnek
munkadíj és költségtérítés fejében minden megkezdett óráért 6000 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó díjat
köteles fizetni.
(3) A közjegyző részére a Hbnytv. 8. §-a vagy 9. §-a szerinti esetben a hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítéséért munkadíj
és költségtérítés fejében minden megkezdett óráért 6000 Ft-ot, de legfeljebb három órára járó díjat kell fizetni.
(4) A közjegyző részére a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának
megállapítására irányuló nemperes eljárás lefolytatásáért minden megkezdett óráért 7500 Ft munkadíjat kell fizetni.
(5) A közjegyzőt a Hbnytv. 24/A. §-a szerinti eljárás lefolytatásáért munkadíj és költségtérítés fejében 20 000 Ft illeti
meg.

36. §

(1) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásába történő bejegyzés
– ideértve a változásbejegyzést és a törlést – esetében munkadíj és költségtérítés fejében az egyedi azonosításra
kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló rendeletben
meghatározott díj fizetendő.
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(2) Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának felhasználójaként való
nyilvántartásba vételért (e bekezdésben a továbbiakban: regisztráció), valamint ennek törléséért
a)
törvényes, szervezeti képviselőnek állandó képviselőként történő regisztrációja esetében minden
megkezdett óráért 3000 Ft munkadíjat;
b)
meghatalmazott képviselőnek állandó képviselőként történő regisztrációja esetében minden megkezdett
óráért 7500 Ft munkadíjat
kell fizetni a közjegyző részére, a minősített elektronikus aláírással saját nevében való eljárás céljából történő
regisztráció azonban mentes a munkadíj és költségtérítés fizetése alól.
37. §

(1) Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet szerinti
kamattámogatással érintett kölcsönszerződés és az azt biztosító jelzálogszerződés – ideértve a megelőlegező
kölcsönszerződéseket is –, valamint az ezen szerződések alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat
közokiratba foglalásáért a közjegyző részére – az eljárás lefolytatásának helye figyelembevételével – a (2) vagy
a (3) bekezdés szerinti munkadíjat és költségátalányt kell fizetni. A közjegyző irodájában lefolytatott eljárás
esetében a közjegyző ezen felül összesen 15 000 Ft-ot, helyszíni eljárás esetén pedig 20 000 Ft-ot számít fel az okirat
készítésével egyidejűleg az okiratról készített, az ingatlan-nyilvántartási eljáráshoz szükséges két darab, és felenként
további egy darab kiadmány elkészítésének és hitelesítésének munkadíjaként, valamint költségtérítés fejében.
(2) A közjegyzői okirat elkészítésének munkadíja és költségátalánya összesen
a)
3 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 10 000 Ft,
b)
3 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 15 000 Ft,
c)
5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 22 000 Ft,
d)
10 000 000 Ft feletti, de 15 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 28 000 Ft.
(3) Ha a közjegyző az (1) bekezdésben meghatározott ügyben helyszíni eljárást folytat le, a (2) bekezdés szerinti
munkadíj és költségátalány együttes összege
a)
3 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 15 000 Ft,
b)
3 000 000 Ft feletti, de 5 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 20 000 Ft,
c)
5 000 000 Ft feletti, de 10 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 28 000 Ft,
d)
10 000 000 Ft feletti, de 15 000 000 Ft-ot meg nem haladó ügyérték esetén 35 000 Ft.
(4) Az e §-ban meghatározott ügyben a 6. § rendelkezései nem alkalmazhatóak.

38. §		
A jelzálog-hitelintézetek által kötött jelzálog-hitelszerződések – kivéve a 37. §-ban foglalt ügyleteket – közokiratba
foglalásáért a 10. § szerinti munkadíj negyedrészét kell fizetni.

VI. FEJEZET
A FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRA, AZ EURÓPAI FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSRA, VALAMINT
A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSRA ALKALMAZANDÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOK
14. A munkadíj és a költségek megtérítése
39. §

(1) E rendelet szabályai a közjegyző hatáskörébe tartozó végrehajtás és biztosítási intézkedés elrendelése során
– a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – nem alkalmazhatóak.
(2) A közjegyző határozata – ide nem értve a fizetési meghagyásos eljárás, valamint a fizetési meghagyás
végrehajtásának elrendelése és a fizetési meghagyásos eljárással összefüggő biztosítási intézkedés elrendelése
során hozott határozatokat –, a közjegyző által jóváhagyott egyezség, a közjegyző költségjegyzéke és a közjegyzői
okirat alapján történő végrehajtás elrendelése során a félnek az eljárás díját az eljárás kezdeményezésekor
a közjegyző részére a 19. § (1)–(2) bekezdése szerint kell fizetnie.
(3) Ha a fél a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 31/E. § (4b) bekezdés szerinti kedvezményre jogosult,
kérheti a díj levonását követően fennmaradó, legalább 400 Ft-ot elérő pénzösszeg visszatérítését; a visszautalással,
kiutalással járó költséget a fél viseli. Ha a fél a végrehajtási kérelmében megjelölte a fizetési számlája számát, erre
a számlára, egyébként pedig a díj visszatérítése iránti kérelmében megjelölt fizetési számlára vagy postacímre
kell a díjat visszautalni vagy kiutalni. Ha a fél a pénzösszeget nem veszi át, azt a közjegyző 5 évig őrzi; a fél eddig
az időpontig kérheti a díj visszatérítését; ezt követően a pénzösszeg a közjegyző bevételét képezi.
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(4) A másolati díj összegét az eljáró közjegyzőnél a 19. § (1)–(2) bekezdése szerint kell fizetni.
(5) Ha a fél vitatja a másolati díj összegét, e rendelet 23–24. §-ában szabályozott egyeztetési eljárást kezdeményezhet.
40. §

(1) E rendelet szabályai a fizetési meghagyásos eljárásra nem alkalmazhatóak.
(2) E rendelet szabályai az európai fizetési meghagyásos eljárásra – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – nem
alkalmazhatóak.
(3) Az európai fizetési meghagyásos eljárásért és az európai fizetési meghagyás végrehajtásának elrendeléséért járó
díjat a 19. §-ban foglaltak szerint kell fizetni. A 39. § (3) bekezdését az európai fizetési meghagyás végrehajtásának
elrendeléséért járó díjra megfelelően alkalmazni kell.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
41. §		
Ez a rendelet 2018. október 1. napján lép hatályba.
42. §

(1) E rendelet rendelkezéseit 2018. október 1. napján és azt követően megkezdett eljárásokra kell alkalmazni.
(2) A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet [a továbbiakban: 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet]
30/I. §-ában meghatározott olyan ügyekben, amelyekben a közjegyző eljárása e rendelet hatálybalépését követően
válik szükségessé, a 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2018. szeptember 30-án hatályos 30/I. §-ában meghatározott
díjszabási rendelkezéseket kell alkalmazni.

43. §		
Hatályát veszti a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter

A külgazdasági és külügyminiszter 5/2018. (VIII. 23.) KKM rendelete
a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók
alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és
azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 1/2014. (II. 19.)
KüM rendelet és a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és
a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának
összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 4/2016. (VII. 22.)
KKM rendelet hatályon kívül helyezéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény 298. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók
alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről
és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló
1/2014. (II. 19.) KüM rendelet hatályon kívül helyezése
1. §		
Hatályát veszti a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók
alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok
kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 1/2014. (II. 19.) KüM rendelet.
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2. A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók
alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről
és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló
4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet hatályon kívül helyezése
2. §		
Hatályát veszti a tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók
alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok
kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról szóló 4/2016. (VII. 22.) KKM rendelet.

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

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

A pénzügyminiszter 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelete
a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.
2. §		
A 2019. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend
a következő:
a)
augusztus 10., szombat		
munkanap
augusztus 19., hétfő		
pihenőnap
b)
december 7., szombat		
munkanap
december 24., kedd		
pihenőnap
c)
december 14., szombat		
munkanap
december 27., péntek		
pihenőnap
3. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 391/2018. (VIII. 23.) 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 modern demográfia egyik legelismertebb nemzetközi szaktekintélyeként a magyar tudományosság jó hírnevét
világszerte erősítő kutatói és oktatói pályája, valamint a korunkat érintő számos társadalmi témára kiterjedő, többek
között a népességfogyás megállítására is megoldást kereső nagy hatású tudományos életműve elismeréseként
Demény Pál György demográfus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a University of Hawaii
volt professzora, a New York-i Population Council volt tudományos főmunkatársa, a Population and Development
Review alapítója és volt főszerkesztője részére a
MAGYAR SZENT ISTVÁN REND
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. augusztus 13.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03373-2/2018.

A köztársasági elnök 392/2018. (VIII. 23.) 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 alapítvány keretein belül Magyarország jó hírnevének erősítése érdekében végzett magas színvonalú,
értékteremtő munkája elismeréseként
Fodor István Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyarország Barátai Alapítvány kuratóriumi tagja részére,
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jelentős nemzetközi visszhangot kiváltó tudományos eredményei, évtizedek óta kiemelkedő, iskolateremtő oktatóikutatói munkája, valamint a magyar felsőoktatás érdekében végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Hatvani László Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Szegedi
Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézete Analízis Tanszékének professor
emeritusa részére,
a magyar–holland politikai, valamint egyházi kapcsolatok fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Jan Peter Balkenende, a Holland Királyság volt miniszterelnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi
Karának tiszteletbeli díszdoktora részére,
a hazai etnomuzikológia Kodály-iskolájának egyik legjelentősebb képviselőjeként a magyar hangszeres népzene,
valamint a népi hangszerek kutatásában elért kimagasló eredményei elismeréseként
dr. Sárosi Bálint Széchenyi-díjas népzenekutató, a zenetudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Zenetudományi Intézetének nyugalmazott osztályvezetője
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
a magyar–azeri stratégiai partnerségi kapcsolatok létrehozása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Elmar Mammadyarov, az Azerbajdzsáni Köztársaság külügyminisztere részére,
gazdag műfordítói és írói pályája, valamint a magyar irodalom külföldi népszerűsítését, illetve hazánk és a skandináv
országok közötti kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Gombár Endre író, költő, műfordító, irodalomtörténész részére,
a diofantikus számelmélet neves kutatójaként elért, nemzetközileg is elismert tudományos eredményei, valamint
az egyetem vezetésében és Debrecen város közéletében betöltött jelentős szerepe elismeréseként
dr. Győry Kálmán Széchenyi-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézete Algebra és Számelmélet Tanszékének professor
emeritusa részére,
a komolyzenei műfajokat kivételesen magas színvonalon tolmácsoló, világszerte elismert művészi munkája
elismeréseként
Kovács János Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas karmester, érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja
és mesterművésze, a Rádiózenekar állandó karmestere részére,
magas színvonalú oktatói munkája, valamint a magyar számítástechnika-oktatás megteremtése és a műszaki
egyetemek korszerűsített matematika-tananyagának bevezetése érdekében végzett publikációs, továbbá
generációk számára meghatározó tankönyvszerzői tevékenysége elismeréseként
dr. Obádovics J. Gyula, az egykori Gödöllői Agrártudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a Kodolányi
János Főiskola professor emeritusa, a Scolar Kiadó társalapítója részére,
nemzetközileg is kiemelkedő biofizikai, mikrofluidikai és nanobiotechnológiai kutatásai, valamint a Szegedi
Biológiai Kutatóközpont tudományos profiljának kialakítása és infrastrukturális fejlesztése érdekében végzett
értékes munkája elismeréseként
dr. Ormos Pál Széchenyi-díjas biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának kutatóprofesszora, korábbi főigazgatója, egyetemi tanár részére,
a közigazgatás-tudomány területén folytatott magas színvonalú munkája, valamint a magyar közszolgálati képzési
rendszer megújításában betöltött jelentős szerepe elismeréseként
prof. dr. Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora részére,
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a mezőgazdasági tudományok területén végzett kimagasló színvonalú, több évtizedes kutatói-oktatói munkája,
valamint szerteágazó társadalmi és kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Tenk Antal, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa részére,
az igazságszolgáltatás területén végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai munkája, valamint jelentős
oktatói és jogi szak-, illetve tankönyvírói tevékenysége elismeréseként
dr. Tóth Éva Erzsébet nyugalmazott kúriai bíró, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. augusztus 13.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03367-2/2018.

A köztársasági elnök 393/2018. (VIII. 23.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
kiemelkedő sportolói és edzői pályafutása során elért eredményei, valamint a hazai vízilabda sportág sikerei
érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Ambrus Miklós olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó részére,
a délvidéki magyar nyelvű színjátszás hagyományainak megőrzését szolgáló színházalapítói, drámaszerzői és
rendezői tevékenysége elismeréseként
Andrássy Attila író, rendező, a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház alapítója, művészeti vezetője részére,
a szlovéniai magyar nemzeti közösség érdekeinek védelme, valamint anyanyelvhasználatának biztosítása érdekében
végzett településvezetői munkája elismeréseként
Anton Balažek, Lendva község polgármestere részére,
a társadalomnéprajz és a kisebbségkutatás területén végzett kimagasló tudományos munkája, valamint a magyar
kulturális hagyományok ápolásában betöltött szerepe elismeréseként
dr. Balogh Balázs, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatóhelyettese, Néprajztudományi Intézetének igazgatója, Társadalomnéprajzi Témacsoportjának vezetője részére,
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a hipnózis kutatása és gyakorlati alkalmazása területén folytatott iskolateremtő munkája, valamint a hazai
pszichológusképzés megújításában betöltött jelentős szerepe elismeréseként
dr. Bányai Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Affektív
Pszichológia Tanszékének professor emeritusa részére,
a keleti világvallások eszmevilágának kutatása, valamint az orientalisztika és a magyar keletkutatók
tevékenységének vizsgálata területén elért tudományos eredményei elismeréseként
dr. Bárdi László, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete Ázsia
Dokumentációs Központjának alapító igazgatója, egyetemi docens részére,
több évtizedes, példaértékű szakmai pályafutása, valamint a bírósági munka szervezése és korszerűsítése érdekében
végzett eredményes munkája elismeréseként
dr. Csukás Lajos, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott bírája, címzetes táblabíró részére,
az igazságszolgáltatás területén végzett lelkiismeretes szakmai munkája, valamint eredményes vezetői
tevékenysége elismeréseként
dr. Deák Györgyike Katalin, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke, címzetes táblabíró részére,
választói közössége javára négy cikluson át végzett eredményes képviselői munkája, valamint hazánk jó hírnevének
külföldi megerősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Ékes József László volt országgyűlési képviselő, az Interparlamentális Unió Magyar–Osztrák Baráti Tagozata,
a Magyar–Tajvani Parlamenti Baráti Társaság és a Magyar–Tibeti Parlamenti Baráti Társaság volt elnöke részére,
a magyar–német kapcsolatok, elsősorban a hazánk és Bajorország közötti gazdasági, illetve kereskedelmi
együttműködések fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Gabriel A. Brennauer, a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara ügyvezető elnökségi tagja részére,
a hazai állatorvosképzés minőségének javítását szolgáló magas színvonalú oktatói, kutatói és vezetői munkája
elismeréseként
dr. Gálfi Péter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Állatorvostudományi Egyetem Gyógyszertani és
Méregtani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
sportolói pályafutása során elért eredményei, valamint a magyar labdarúgásban edzőként végzett több évtizedes
munkája elismeréseként
Gelei József olimpiai bajnok labdarúgókapus, szakedző részére,
Magyarország európai uniós csatlakozásának előkészítésében, valamint a magyar nemzetpolitika hatékony európai
képviseletében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Gordos Árpád István nyugalmazott rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, a Külügyminisztérium volt
főosztályvezetője részére,
gazdag művészi pályája, valamint Újpest kulturális életének fellendítését szolgáló önzetlen munkája elismeréseként
Harsányi Gábor kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, író, érdemes művész részére,
az élelmiszermérnök-, illetve élelmiszertechnológus-képzés területén a sör- és szeszipari szakirány tantárgyi
tematikájának kidolgozásában, valamint a tudományos utánpótlás-nevelés fejlesztésében vállalt kiemelkedő
szerepe elismeréseként
dr. Hoschke Ágoston, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar Biomérnöki és Folyamattervezési Kutatási
Központja Sör- és Szeszipari Tanszékének professor emeritusa részére,
a felvidéki magyar felsőoktatás területén végzett magas színvonalú munkája, valamint a helyi közéletben betöltött
szerepe elismeréseként
dr. Juhász György, a komáromi Selye János Egyetem rektora részére,
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a kajak-kenu sportág fejlesztése, illetve népszerűsítése érdekében végzett, nemzetközi és hazai szinten is
eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként
Kadler Gusztáv Imre, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség regionális működésért felelős alelnöke részére,
több évtizedes bírói pályája, valamint a magyar közigazgatási felsőbíráskodás kiépítésében és szakmai
fejlesztésében betöltött jelentős szerepe elismeréseként
dr. Kárpáti Zoltán, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke részére,
a hiedelemkutatás területén kutatóként és oktatóként elért kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Keszeg Vilmos, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Néprajz és Antropológia
Intézetének egyetemi tanára, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke részére,
a magyar–azeri kapcsolatok elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Khanhuseyn Kazimli, az Azerbajdzsáni Köztársaság Parlamentjének képviselője, az azeri–magyar parlamentközi
kapcsolatokért felelős munkacsoport elnöke részére,
nagy folyóink, elsősorban a Duna hidrobiológiai és ökológiai folyamatainak, illetve algaközösségeinek kutatásában
végzett öt évtizedes munkája, valamint a jelenkori magyar algológiai iskola megteremtésében betöltött szerepe
elismeréseként
dr. Kiss Keve Tihamér, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai
Kutatóközpont Duna-kutató Intézet Hidro- és Növényökológiai Osztályának professor emeritusa, a Magyar
Dunakutató Állomás és a Magyar Algológiai Társaság tiszteleti tagja és korábbi vezetője, a Magyar Hidrológiai
Társaság alelnöke részére,
az élelmiszer-tudomány területén végzett több évtizedes, kiváló oktatói és kutatói tevékenysége, valamint
az utánpótlás-nevelésben elért eredményei elismeréseként
dr. Kosáry Judit, a kémiai tudomány doktora, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara Alkalmazott Kémia
Tanszékének professor emeritája részére,
a szláv nyelvű irodalom magyarországi megismertetését és népszerűsítését szolgáló sokoldalú műfordítói, illetve
szerkesztői tevékenysége elismeréseként
Körtvélyessy Klára József Attila-díjas műfordító, szerkesztő részére,
az igazságszolgáltatás területén végzett több mint négy évtizedes lelkiismeretes szakmai munkája, valamint
eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Lakatos Zoltán, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott kollégiumvezetője, címzetes táblabíró részére,
a magyar pénzügyi és közgazdaság-tudományi fejlődés érdekében végzett sokrétű tudományos, oktatói és
publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Lentner Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kara Közpénzügyi
Kutatóintézetének vezetője, egyetemi tanár, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségének
elnökhelyettese részére,
a magyar kultúra és a hazai zenés színházi műfaj népszerűsítését világhírű musical- és filmzenék megalkotásával
szolgáló, kimagasló zeneszerzői pályája elismeréseként
Lévay Szilveszter zeneszerző, a National Academy of Recording Arts and Sciences és az Academy of Television Arts &
Sciences tagja részére,
a korszerű hatóanyag-tervezés és az önrendeződő vegyületek kutatása területén folytatott kimagasló tudományos
tevékenysége, valamint az egyetem közkapcsolati rektorhelyetteseként végzett eredményes munkája
elismeréseként
dr. Martinek Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, volt
közkapcsolati rektorhelyettese részére,
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számos műfaj ötvözésére épülő, nagy népszerűségnek örvendő előadóművészete, valamint példaértékű karitatív
tevékenysége elismeréseként
Mága Zoltán hegedűművész részére,
a magyar lakosság, különösen az idősek rendszeres testmozgásra, valamint egészséges életmódra ösztönzésének
ügyét évtizedek óta aktívan és odaadóan szolgáló tevékenysége elismeréseként
Monspart Sarolta világbajnok tájfutó, az Idősek Tanácsának tagja részére,
a San Francisco környékén élő magyar közösség megmaradása, hitének és kultúrájának megőrzése érdekében több
évtizede önzetlenül végzett lelkészi, valamint tanári munkája elismeréseként
Németh Maurus bencés szerzetes, a Woodside Magyar Katolikus Misszió lelkipásztora részére,
az egyetem hírnevének erősítését szolgáló több évtizedes oktatói és oktatásszervezői tevékenysége, valamint
nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatói munkája elismeréseként
prof. dr. Palotás Árpád Bence, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki
Anyagtudományi Karának dékánja, az Energia- és Minőségügyi Intézet intézetigazgató egyetemi tanára részére,
a magyar történelem és kultúra jeles személyeinek, valamint emlékezetes eseményeinek emléket állító, kimagasló
színvonalú köztéri alkotásai elismeréseként
Párkányi Raab Péter szobrászművész részére,
Kodály Zoltán életművének és szellemiségének ápolása, valamint a Kodály-módszer görögországi bevezetése
érdekében végzett munkája elismeréseként
Patrikidis Valentinos, az Athéni Kodály Társaság alapítója és elnöke részére,
a magyar–spanyol kapcsolatok ápolását, valamint Magyarország nemzetközi jó hírének erősítését szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Pedro Agramunt Font de Mora, a Spanyol Királyság Szenátusának tagja részére,
a hazai, illetve a Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatás, valamint pedagógus- és gyógypedagógus-képzés
érdekében végzett több évtizedes tudományos és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Pukánszky Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-képző Intézetének intézetvezető egyetemi tanára részére,
az argentínai magyar diaszpóra összefogásában és megtartásában betöltött kiemelkedő szerepe, fáradhatatlan
közösségépítő, szervező tevékenysége elismeréseként
Puricelliné Szabó Éva Judith, az Argentínai Magyar Intézmények Szövetségének elnöke részére,
a Kárpát-medence neolitikumának, illetve rézkorának nemzetközileg is elismert kutatójaként és iskolateremtő
tanáregyéniségeként elért eredményei, valamint kutatás- és tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Raczky Pál, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészettudományi Intézete Őskori és
Elő-Ázsiai Régészeti Tanszékének egyetemi tanára részére,
a nagy energiájú atomi ütközések kutatása terén elért, nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint sikeres
oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Sarkadi László Gábor, a fizikai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének
tudományos tanácsadója részére,
a magyarországi keresztény–zsidó vallásközi párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Szécsi József, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem egyetemi docense, a Keresztény–Zsidó Társaság főtitkára
részére,
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kiemelkedő művészeti vezetői tevékenysége, valamint értékteremtő színházrendezői munkája elismeréseként
dr. Szikora János Jászai Mari-díjas és Nádasdy Kálmán-díjas rendező, érdemes művész, a székesfehérvári Vörösmarty
Színház igazgatója részére,
a képalapú távmegfigyelési rendszerekhez alkalmazható adat-fúziós és változáskövetési eljárások kidolgozásában,
valamint a számítógépes képelemzés oktatásának, illetve kutatásának hazai megszervezésében végzett kimagasló
munkája elismeréseként
dr. Szirányi Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai
és Automatizálási Kutatóintézetének kutatólabor-vezetője, tudományos tanácsadója, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek
Tanszékének egyetemi tanára részére,
hazánk természeti és kulturális értékeinek megőrzését elhivatottan szolgáló több évtizedes közéleti, tudományos,
valamint oktatói munkája elismeréseként
dr. Tardy János Iván, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára, az egykori Környezetvédelmi Minisztérium
helyettes államtitkára részére,
a köz szolgálatában végzett több évtizedes, felelősségteljes és példamutató munkája elismeréseként
Tari Sándor, az Igazságügyi Minisztérium nyugalmazott miniszteri kabinetfőnöke, főosztályvezetője részére,
a magyar irodalmi hagyományokat megújító, eredeti hangvételű művei, gazdag műfordítói életműve, valamint
sokoldalú publikációs és irodalomszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Turczi István Babérkoszorú díjas és József Attila-díjas költő, író, műfordító, irodalomszervező, a Magyar PEN Club
főtitkára, a Parnasszus folyóirat alapító főszerkesztője részére,
a vállalati pénzügyek és az eszközértékelés hazai szemléletmódjának, illetve gyakorlatának fejlődését szolgáló
három évtizedes munkája elismeréseként
dr. Ulbert József, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának volt dékánja, Pénzügy és Számvitel
Intézetének igazgatója, egyetemi docens részére,
az axiális átömlésű forgógépekkel kapcsolatos, nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatási eredményei, valamint
jelentős oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Vad János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kara Áramlástan Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a polgári, gazdasági, közigazgatási és büntetőjog területén kimagaslóan sikeres ügyvédi pályája, valamint közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Varga István ügyvéd, volt országgyűlési képviselő részére,
a magyar klasszikus zenei örökség ápolása és Japánban történő népszerűsítése, valamint a két ország közötti
zeneművészeti és oktatási cserekapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Vatanabe Kendzsi zongoraművész, a Tokiói Művészeti Egyetem tanszékvezető professzora, volt rektorhelyettese
részére,
Magyarország és a világszervezet együttműködésének keretében végzett kimagasló színvonalú mezőgazdaságfejlesztési tevékenysége elismeréseként
Vladimir Olegovich Rakhmanin, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének főigazgató-helyettese,
az Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatal regionális képviselője részére,
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Magyarország és az észak-angliai régió közötti gazdasági, illetve kulturális kapcsolatok fejlesztése, valamint
az Észak-Angliában élő magyar állampolgárok konzuli ügyeinek hatékony intézése érdekében végzett több
évtizedes tevékenysége elismeréseként
dr. Zsigmond András, Magyarország volt liverpooli tiszteletbeli konzulja részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
hazánk és a NATO, illetve az Európai Unió közötti együttműködés erősítése érdekében végzett eredményes szakmai
tevékenysége elismeréseként
Domján László vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztályának főosztályvezetője, a Magyar
Honvédség Katonai Képviselő Hivatalának volt vezetője részére,
a rendőrség állományában végzett több mint három évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti országos rendőrfőkapitányhelyettese részére,
a rendőrség állományában közel négy évtizeden át végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
dr. Mihály István rendőr dandártábornok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitánya részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. augusztus 13.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03368-2/2018.

A köztársasági elnök 394/2018. (VIII. 23.) 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 magyarországi székhelyű Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács és a dél-afrikai országok közötti kapcsolatok
elmélyítése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Ali Akber Kaka, a Természetvédelmi Világszövetség alelnöke, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács
alelnöke részére,
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a magyar–dél-afrikai kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége, valamint a magyar állampolgárok konzuli
ügyeinek hatékony intézése terén végzett munkája elismeréseként
André Devismé Pelser, Magyarország fokvárosi tiszteletbeli konzulja részére,
a magyarság nemzeti öntudatának erősítését szolgáló tudományos és publikációs tevékenysége, a kisebbségi lét
szinte minden jelentős kérdésének értelmezését magába foglaló életműve elismeréseként
Balázs Sándor filozófus, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem nyugalmazott professzora részére,
a magyar–brit katonai, illetve kulturális kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége, valamint a hagyományőrző és
hadtörténeti kiállításokhoz nyújtott támogatása elismeréseként
Sir Barney White-Spunner nyugállományú altábornagy, a londoni National Army Museum igazgatótanácsának tagja,
a Burstock Ltd. igazgatója részére,
a gyógyszerterápia optimalizálási lehetőségeinek feltárását szolgáló magas színvonalú kutatómunkája, valamint
a pécsi gyógyszerészképzés elindításában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Botz Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészeti Intézete és Klinikai Központi
Gyógyszertára intézetigazgató egyetemi tanára és főgyógyszerésze részére,
a református egyház kulturális értékeinek és zenei hagyományainak bemutatását, valamint a határon túli magyarság
támogatását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Böszörményi Gergely, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke, a Periferic Records – Stereo Kft. alapító
igazgatója részére,
a két ország közötti kapcsolatok fejlesztése, valamint a Seychelles-szigeteken élő, illetve oda utazó magyar
állampolgárok érdekvédelme terén végzett munkája elismeréseként
Butler-Payette Anna, Magyarország Seychelles-szigeteki tiszteletbeli konzulja részére,
a város gazdasági, illetve kulturális fejlődése érdekében végzett magas színvonalú településvezetői munkája és
közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Campanari-Talabér Márta, Várpalota város polgármestere részére,
a bridzs oktatását és népszerűsítését szolgáló több évtizedes, magas színvonalú tevékenysége elismeréseként
Csepeli Miklós, az egykori Kandó Kálmán Főiskola nyugalmazott docense részére,
a magyar jazz zenei élet egyik legkiválóbb zongoristájaként elért sikerei, virtuóz előadóművészete elismeréseként
Csík Gusztáv Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Csík Gusztáv Trió vezetője részére,
Székesfehérvár, illetve Fejér megye történelmének, szellemi és tárgyi emlékeinek feltárása érdekében végzett több
évtizedes, példaértékű tudományos munkája elismeréseként
dr. Demeter Zsófia, a Kodolányi János Főiskola főiskolai tanára, a székesfehérvári Szent István Király Múzeum volt
igazgatója részére,
több évtizedes, magas színvonalú szakmai és kamarai tevékenysége, valamint Esztergom város közéletében
betöltött szerepe elismeréseként
dr. Etter Ödön Sándor, a Komárom-Esztergom Megyei Ügyvédi Kamara elnöke részére,
az élelmiszertudomány területén végzett több évtizedes kutatói-oktatói munkája, valamint a doktori iskola
fejlesztésében és az utánpótlás-nevelésben elért eredményei elismeréseként
dr. Felföldi József, a Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kara Fizika-Automatika Tanszékének tanszékvezető
egyetemi tanára részére,
kimagasló művészi pályája és táncpedagógusi tevékenysége elismeréseként
Fodorné Molnár Márta Harangozó Gyula-díjas balettművész, koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem
Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézetének igazgatója, a Klasszikus Balett Tanszék főiskolai tanára részére,
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a magyar–zambiai kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett több mint két évtizedes tevékenysége elismeréseként
dr. Gaudenzio Massimino Rossi, Magyarország lusakai tiszteletbeli konzulja részére,
a Kárpát-medencei magyar néprajztudomány területén elért eredményei, valamint a honismeret ügyének
szolgálatában végzett értékteremtő és értékmentő munkája elismeréseként
Halász Péter néprajzkutató, a Honismereti Szövetség tiszteletbeli elnöke részére,
az agrár-felsőoktatásban végzett kiemelkedő oktatói és vezetői tevékenysége, valamint a szarvasmarha-tenyésztési
kutatásokban elért eredményei elismeréseként
prof. dr. Holló István, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Állattudományi Intézete
Állattenyésztés-technológia és Menedzsment Intézeti Tanszékének egyetemi tanára részére,
az erdélyi magyar felsőoktatásban végzett több évtizedes paptanári munkája, valamint az egyházi intézmények
múltjának kutatása és a XX. században elkobzott javainak visszaszerzése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
dr. Holló László, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dékánhelyettese, az Erdélyi
Római Katolikus Státus Alapítvány Igazgatótanácsának elnöke részére,
a város kulturális és sportéletének élénkítése, valamint határon túli kapcsolatainak kiépítése érdekében végzett
településvezetői munkája elismeréseként
Izsó Gábor Lajos, Békés város polgármestere részére,
a vadgazdálkodás magyar–szlovák közös hagyományainak tudományos kutatása, valamint a határon átívelő
vadászati kapcsolatok fejlesztése és a magyar vadászat történetének nemzetközi megismertetése érdekében
végzett munkája elismeréseként
prof. Ing. Juraj Ciberej PhD, a Kassai Állatorvosi és Gyógyszerészeti Egyetem professzora, a Nemzetközi Vadászati és
Vadvédelmi Szervezet szakértője, a Szlovák Vadászati Szövetség és a Világjáró Védelmi Vadászati Egyesület elnökségi
tagja részére,
a magyar–szlovák kulturális kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkája, valamint a magyar irodalom külhoni
népszerűsítését és a szlovákiai magyar szerzők megismertetését szolgáló műfordítói tevékenysége elismeréseként
PhDr. Karol Wlachowský műfordító, irodalomtörténész, szerkesztő, a Budapesti Szlovák Intézet volt igazgatója
részére,
a talajtan és a talaj-mikrobiológia területén folytatott oktatási-kutatási tevékenysége, valamint a kar vezetésében
végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
prof. dr. Kátai János, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara
Agrokémiai és Talajtani Intézetének egyetemi tanára részére,
a fenntartható erdőgazdálkodás, valamint az erdők biológiai egyensúlyának és vadállományának megőrzése
érdekében végzett négy évtizedes tevékenysége elismeréseként
Kiss László, az Ipoly Erdő Zrt. vezérigazgatója részére,
több évtizedes írói és újságírói pályája, valamint a kommunizmus áldozatainak emlékét megörökítő írásai
elismeréseként
Kő András író, újságíró, szerkesztő, rádióriporter, a Magyar Hírlap munkatársa részére,
a hazai művelődéstudomány és a felnőttképzés területén végzett kiemelkedő oktatói-kutatói tevékenysége
elismeréseként
Kraiciné dr. Szokoly Mária, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának nyugalmazott
címzetes egyetemi docense részére,
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a magyarországi energetika területén végzett kiemelkedő gazdasági és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ Nyrt. Igazgatóságának elnöke, az innogy Hungária Kft. ügyvezető
elnöke részére,
a történelmi múlt valós eseményeinek tényszerű feltárása, valamint a nemzet megmaradása érdekében végzett
munkája elismeréseként
Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezetének elnöke részére,
az Erdélyi Ferences Rendtartomány újjászervezésében, valamint a csíksomlyói pünkösdszombati búcsúk
megszervezésében és lebonyolításában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Orbán Szabolcs ferences szerzetes, az Erdélyi Ferences Rendtartomány tartományfőnöke, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kara Pasztorális Teológia Intézetének adjunktusa részére,
a hungarikumnak számító magyar pálinka előállítóinak érdekképviselete terén végzett munkája, szakmai közéleti
szerepvállalása elismeréseként
dr. Oroszné dr. Prekop Erzsébet, a Miskolci Likőrgyár Zrt. és a Prekop Pálinkamanufaktúra vezérigazgatója, a Pálinka
Nemzeti Tanács volt elnöke, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács alapító tagja részére,
az opera mellett az operett műfajában is kimagasló énekművészete elismeréseként
Pándy Piroska Liszt Ferenc-díjas operaénekes részére,
Magyarország természeti értékeinek védelme, valamint a hazai vadászati kultúra ápolása és népszerűsítése
érdekében végzett munkája elismeréseként
Pap Gyula, az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke részére,
a gyermek és ifjúsági klinikai, illetve mentálhigiéniai szakpszichológusok képzése érdekében végzett magas
színvonalú munkája elismeréseként
dr. Péley Bernadette, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézete Fejlődés és Klinikai
Pszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a Magyarország és Észak-Rajna–Vesztfália közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése, valamint a kézműipari kamarák
együttműködése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Reiner Nolten, az Észak-Rajna–Vesztfália Szövetségi Tartomány Kézműipari Kamarai Szövetségének ügyvezető
igazgatója részére,
a település és a térség lakói érdekében végzett több évtizedes gyógyító munkája, valamint a helyi kulturális élet
szervezésében, illetve támogatásában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Sántha József, a karcagi Kátai Gábor Kórház nyugalmazott főorvosa részére,
több évtizedes kiemelkedő művészi pályája, valamint a leukémiás gyermekek gyógyíttatása érdekében végzett
karitatív tevékenysége elismeréseként
Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas színművész, énekes részére,
a katolikus hit mellett a kommunizmus évtizedei alatt tanúsított következetes, bátor kiállása, valamint az ifjúság
körében végzett több évtizedes lelkipásztori és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Sóczó Ferenc piarista szerzetes, a budapesti Piarista Gimnázium nyugalmazott tanára részére,
az ügyészi szervezetben közel négy évtizeden át töretlen hivatástudattal végzett szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Süveges Györgyike Mária nyugalmazott Heves megyei főügyészségi csoportvezető ügyész, címzetes fellebbviteli
főügyészségi ügyész részére,
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a nyelv- és irodalomtudomány területén elért eredményei, valamint a pécsi germanisztikai képzés elindításában
betöltött szerepe elismeréseként
dr. Szendi Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztika Intézete Német Nyelvű
Irodalmak Tanszékének egyetemi tanára részére,
sokoldalú alkotóművészi pályája, valamint a magyar kultúra széles körű népszerűsítését szolgáló művészeti írói,
újságírói és szerkesztői tevékenysége elismeréseként
Szerényi Gábor grafikusművész részére,
közel öt évtizeden át végzett oktatói, kutatói és oktatásszervezői munkája, valamint a fiatal tudósok szakmai
fejlődéséhez nyújtott önzetlen támogatása elismeréseként
dr. Török Imre, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai
Intézete Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense, címzetes egyetemi tanára
részére,
a magyar–namíbiai kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett két évtizedes tevékenysége elismeréseként
Trepper György, Magyarország windhoeki tiszteletbeli konzulja, Khomas Regionális Tanácsának tagja részére,
a szlovákiai magyarság 1945–1948 közötti történetének feltárását és széles körű megismertetését szolgáló
hiánypótló kutatásai, valamint írói tevékenysége elismeréseként
dr. Vadkerty Katalin történész részére,
a magyar vízgazdálkodás területén végzett több évtizedes, magas színvonalú munkája, valamint a magyar
vízkárelhárítás fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Váradi József Gyula, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos Tanácsának elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata;
több évtizedes rendvédelmi pályafutása, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Balogh Miklós rendőr ezredes, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság rendészeti igazgatóhelyettese részére,
több évtizede kimagasló színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként
dr. Lingvay Csaba rendőr ezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitányhelyettese részére,
a katonai híradás területén végzett munkája, vezetői és tudományos tevékenysége, valamint a tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzet kezelésével összefüggő feladatok ellátása során tanúsított helytállása elismeréseként
Mucsi István ezredes, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Főnökségének főnöke részére,
több évtizede kimagasló színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként
Nagy Miklós Imre rendőr ezredes, a Készenléti Rendőrség parancsnokhelyettese, a Rendészeti Igazgatóság vezetője
részére,
a rendőrség állományában végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
dr. Reinhoffer Csaba rendőr ezredes, a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
rendőrfőkapitány-helyettese részére,

bűnügyi

több évtizede kimagasló színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként
Ruszkai József rendőr ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitányhelyettese részére,
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a Magyar Honvédség repülőcsapatainak fejlesztése, illetve hadrafoghatóságának biztosítása, valamint a honvédség
és a civil társadalom kapcsolatainak ápolása érdekében végzett magas szintű munkája elismeréseként
Sáfár Albert dandártábornok, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságának légierő haderőnem főnöke
részére,
az önkéntes honvédelem ügye iránti elkötelezettsége, valamint a Magyar Honvédség és a tartalékos katonai
szolgálat népszerűsítése érdekében végzett hazafias tevékenysége elismeréseként
Széles Ernő nyugállományú dandártábornok, a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke részére,
a katonai légtérellenőrzés területén végzett munkája, vezetői és tudományos tevékenysége, valamint a tömeges
bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével összefüggő feladatok ellátása során tanúsított helytállása
elismeréseként
Zentai László Attila ezredes, a Magyar Honvédség 54. Veszprém Radarezredének parancsnoka részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. augusztus 13.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03369-2/2018.

A köztársasági elnök 395/2018. (VIII. 23.) 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–lengyel kulturális kapcsolatok erősítése érdekében végzett tevékenysége, valamint a krakkói Zsolnaykiállítás létrejöttében vállalt szerepe elismeréseként
Agata Wąsowska-Pawlik, a krakkói Nemzetközi Kulturális Központ igazgatója részére,
a magyar népi kultúra megőrzését és népszerűsítését szolgáló előadóművészi pályája, valamint tudományos
munkája elismeréseként
dr. Agócs Gergely etnográfus, népzenész, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa részére,
a Horvátországban található magyar vonatkozású emlékek megőrzése, valamint a magyar–horvát társadalmi és
kulturális kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
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Ágoston Gergely idegenvezető, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Tengermelléki-Fennsík Megyei
Egyesületének alelnöke részére,
a legnagyobb megpróbáltatások közepette is megőrzött emberségével és hazaszeretével generációk számára
példát mutató életútja elismeréseként
Aikelin Sándor egykori Gulag-fogoly részére,
a Varmia-Mazúrai vajdaság területén található magyar kulturális és történelmi emlékek feltárását, illetve
bemutatását szolgáló munkája elismeréseként
Andrzej Małyszko, a Łyna menti Ruś Baráti Társasága tagja részére,
a hazai vízügyi fejlesztések érdekében végzett több mint négy évtizedes, magas szintű szakmai tevékenysége
elismeréseként
Antók Gábor, a volt Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság nyugalmazott főosztályvezetője részére,
Cegléd város kulturális örökségének megőrzését szolgáló több évtizedes művészi munkája elismeréseként
Apáti-Tóth Sándor fotóművész részére,
öt évtizede lelkiismeretesen és elhivatottan végzett háziorvosi munkája, valamint a település társadalmi életében
vállalt szerepe elismeréseként
dr. Árvai Judit, a poroszlói Dr. Árvai Családi Orvosi Bt. háziorvosa, Poroszló község volt alpolgármestere részére,
Márton Áron és Jakab Antal püspök urak mellett végzett elhivatott titkári munkája, valamint lelkipásztori és
főesperesi szolgálata elismeréseként
Bara Ferenc pápai káplán, szentszéki tanácsos, a Csíkdánfalvi Római Katolikus Plébánia főesperes-plébánosa részére,
a magyar vadgazdálkodás területén végzett négy évtizedes, eredményes szakmai vezetői tevékenysége
elismeréseként
Bartucz Péter, a NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt. Gúthi Erdészet erdészeti igazgatója részére,
a Kárpát-medencei magyar kultúra feltérképezését és népszerűsítését szolgáló publikációs tevékenysége
elismeréseként
Borcsa János irodalomkritikus, irodalomtörténész, az Ambrózia Kiadó alapító vezetője részére,
a hazai gáziparág fejlesztése, valamint a földgázelosztó hálózat üzembiztossá és biztonságossá tétele érdekében
végzett eredményes szakmai vezetői tevékenysége elismeréseként
Borsodiné Miskó Mária, az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Déli Gázüzemének vezetője részére,
az írországi magyar közösség érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége, valamint a helyi magyar iskola és
óvoda megalapításában, illetve működtetésében végzett munkája elismeréseként
Bothné Rékai Zsuzsanna, a Corki Magyar Iskola és Óvoda iskolavezetője részére,
a magyar népi kultúra hagyományainak megőrzését és ápolását, valamint a táncházmozgalom népszerűsítését
szolgáló munkája elismeréseként
Csatai László néptáncpedagógus részére,
magas színvonalú alkotói pályája, valamint aktív kiállításszervező tevékenysége elismeréseként
Csemniczky Zoltán Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, a balassagyarmati Mikszáth Kálmán Művelődési Központ
nyugalmazott igazgatója részére,
a közlekedéstudomány területén végzett magas színvonalú kutatói munkája, valamint a szakmai utánpótlás
nevelésében elért eredményei elismeréseként
dr. Csiszár Csaba, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara
Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszékének egyetemi docense részére,
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a város tudományos, illetve kulturális életében betöltött szerepe, aktív kutató és szervező tevékenysége
elismeréseként
dr. Csurgai Horváth József, a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója részére,
a polimer kémia különböző területein végzett eredményes kutatómunkája, valamint kimagasló oktatói és
oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Deák György, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara Alkalmazott Kémiai Tanszékének
egyetemi docense részére,
a tanító- és óvóképzés területén folytatott jelentős oktatói, illetve vezetői tevékenysége, valamint a gyermekfilozófia
hazai adaptációjában elért eredményei elismeréseként
dr. Demeter Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának főiskolai tanára, professor
emerita részére,
a hazai villamosenergia-iparág területén a beruházások megvalósítása, valamint az erőművek üzemeltetése és
karbantartása érdekében végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Dibusz József, az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. nyugalmazott termelési igazgatója részére,
a helyi közösség érdekében végzett településvezetői munkája, valamint a rászorulók megsegítését szolgáló
társadalmi tevékenysége elismeréseként
Dobróka László, Pálosvörösmart község nyugalmazott polgármestere, az Ajándékdoboz Alapítvány alapítója és
kuratóriumi elnöke részére,
a magyar–mongol földtani együttműködés keretében végzett munkája, valamint a Mongóliai Nemzetközi Földtani
Expedíció magyar kutatócsoportjainak sikeréhez való hozzájárulása elismeréseként
Duuya Dovdon Jargalsaikhan geológus, az Universal Minerals Kft. vezetője részére,
a település lakói érdekében végzett öt évtizedes gyógyító munkája elismeréseként
dr. Erőss Sándor, Iharosberény község háziorvosa részére,
a magyar népi kultúra, elsősorban a szlovákiai magyarság hagyományainak megőrzését szolgáló sokrétű munkája
elismeréseként
Farkas József néptáncos, fotográfus, a Hagyományok Háza Hálózat Szlovákia vezetője részére,
a hazai turizmus és vendéglátás számos területén kiemelkedő színvonalon végzett szakmai tevékenysége
elismeréseként
Fazekas Lajos Róbert, a Debreceni Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a műszaki felsőoktatásban végzett több évtizedes oktatói munkája, valamint a programozható logikai áramkörök
kutatása-fejlesztése és gyakorlati alkalmazása területén elért, nemzetközileg is elismert eredményei elismeréseként
Fehér Béla, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének egyetemi docense részére,
a település gazdasági, kulturális és sportéletének fellendítése, valamint a közmunkások foglalkoztatása terén
egyaránt eredményes munkája elismeréseként
Feiler Ferenc Miklós, Keléd község polgármestere részére,
a mozgássérült emberek társadalmi beilleszkedését, valamint lelki problémáinak csökkentését szolgáló szakmai
tevékenysége elismeréseként
dr. Fejes András kétszeres világbajnok, ötszörös Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes parasportoló, pszichológus
részére,
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a kortárs erdélyi és az egyetemes magyar irodalmat egyaránt gazdagító költői életműve, valamint szerkesztői
tevékenysége elismeréseként
Ferencz Imre költő, szerkesztő részére,
a kortárs városi, illetve vidéki társadalmi viszonyokkal kapcsolatos társadalomtörténeti kutatásai és publikációi,
valamint a pécsi szociológusképzésben vállalt aktív szerepe elismeréseként
dr. Gáspár Gabriella, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézete
Szociológiai Tanszékének habilitált egyetemi docense részére,
a magyar agrárgazdaság fejlesztéséhez hozzájáruló példaértékű vállalatvezetői munkája elismeréseként
Giacomo Pedranzini, a KOMÉTA 99 Zrt. ügyvezető igazgatója részére,
a legnagyobb megpróbáltatások közepette is megőrzött emberségével és hazaszeretével generációk számára
példát mutató életútja elismeréseként
Gúth Zoltán egykori Gulag-fogoly részére,
a halászatbiológia területén végzett több évtizedes kutatói tevékenysége, Magyarország és a Kárpát-medence
halfaunájának vizsgálatában elért eredményei elismeréseként
dr. Györe Károly, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézetének nyugalmazott
tudományos munkatársa részére,
több mint öt évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a kommunizmus évtizedei alatt az üldöztetések ellenére is
elkötelezetten végzett ifjúságnevelő és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Györgydeák Márton címzetes apát, pápai káplán, a Felső-krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia plébániai
kormányzója részére,
több évtizedes pedagógusi, illetve intézményvezetői munkája, valamint a református egyház szolgálatában és
a határon túli magyarság érdekében végzett önzetlen tevékenysége elismeréseként
Győri József, a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona igazgatója részére,
a hazai gyógypedagógus-képzés területén végzett munkája, valamint az „autizmus spektrum pedagógiája” szakirány
létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként
Győriné dr. Stefanik Krisztina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara Atipikus
Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetének egyetemi docense részére,
a magyar Nemzeti Parki Termék védjegyrendszer népszerűsítésében és sikeres működtetésében, valamint
a Szentjánosbogár-séták országos rendszerének kidolgozásában végzett munkája elismeréseként
Halász Ferenc kommunikációs és marketingszakértő, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Környezeti Nevelési és
Ökoturisztikai Osztályának volt kommunikációs referense részére,
a nyelvtudomány, különösen az angol nyelv és az indoeuropeisztika terülén elért eredményei, valamint az egyetem
Anglisztika Intézetében folytatott példaértékű munkája elismeréseként
dr. Hegedűs Irén, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Anglisztika Intézete Angol Nyelvészeti
Tanszékének egyetemi docense részére,
az egyetemi tehetséggondozásban elért eredményei, valamint a Nagyváthy János Szakkollégium létrehozásában
vállalt szerepe elismeréseként
Hegedűsné dr. Baranyai Nóra, a Pannon Egyetem Georgikon Karának oktatási és akkreditációs dékánhelyettese,
a Gazdaságmódszertani Tanszék tanszékvezető egyetemi docense részére,
a több évszázados hagyománnyal rendelkező magyar nyomdaipar értékeinek megőrzése, valamint európai
elismertetése érdekében végzett aktív szakmai közéleti és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Horváth Csaba, a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöke, az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és
Környezetmérnöki Kara Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézetének igazgatója, egyetemi docens részére,
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a térség fejlődéséhez hozzájáruló magas színvonalú szakmai és aktív társadalmi tevékenysége elismeréseként
Huray Gábor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Nyíregyházi Építőipari
Ipartestület elnöke részére,
a legnagyobb megpróbáltatások közepette is megőrzött emberségével és hazaszeretével generációk számára
példát mutató életútja elismeréseként
Kaáli-Nagy Kálmán egykori Gulag-fogoly részére,
a közgazdasági tanárképzés területén végzett iskolateremtő oktató-nevelő munkája és közösségépítő tevékenysége
elismeréseként
dr. Kádek István, az egri Eszterházy Károly Egyetem nyugalmazott főiskolai tanára részére,
a szanyi Szent Anna Katolikus Általános Iskola megalapításában, valamint a helyi közösség hitéletében betöltött
jelentős szerepe elismeréseként
Kapui Jenő, a mosonmagyaróvári Nepomuki Szent János Plébánia plébánosa, esperes, címzetes kanonok részére,
a műszaki felsőoktatás területén folytatott kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkája, valamint több évtizedes
vezetői tevékenysége elismeréseként
Kártyás Gyula, az Óbudai Egyetem oktatási főigazgatója, címzetes egyetemi docens részére,
szakmai alázatával a fiatalabb generációk számára is követendő példát mutató, közel fél évszázados bírói
pályafutása elismeréseként
dr. Kelemen Sándor Tibor, az Egri Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke részére,
a közigazgatás területén nagy hozzáértéssel, lelkiismeretesen végzett szakmai munkája elismeréseként
Kemecsei Zoltán János, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala Adó Főosztályának főosztályvezetője részére,
a legrangosabb nemzetközi és hazai fotópályázatokon is sikeres, számos díjat elnyerő művészi tevékenysége
elismeréseként
Kerekes István fotóművész részére,
a gyimesi, illetve moldvai csángó zenék és táncok széles körű népszerűsítését szolgáló előadóművészi és szervező
tevékenysége elismeréseként
Kerényi Róbert György népzenész, népzenegyűjtő, a Tatros együttes és a Szigony zenekar alapítója és vezetője
részére,
az augsburgi magyar gyermekek nyelvi, kulturális és vallási identitásának megőrzése, valamint közösséggé
formálása érdekében végzett munkája elismeréseként
Kibili Angéla, az augsburgi Szent Piroska Hétvégi Magyar Iskola és Óvoda vezetője, az augsburgi Szent László Magyar
Katolikus Misszió lelkipásztori munkatársa részére,
a magyar agrárgazdaság fejlesztését szolgáló négy évtizedes közszolgálati pályafutása során az európai
jogharmonizációs folyamatok megvalósítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Kókai-Kunné dr. Szabó Ágnes Katalin, az Agrárminisztérium Eredetvédelmi Főosztályának nyugalmazott
főosztályvezetője részére,
a São Pauló-i magyar közösség összetartozásának erősítése és a magyar hagyományok, elsősorban a néptánc
brazíliai népszerűsítése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Kokron Ilona Mária, a São Pauló-i Pántlika Táncegyüttes alapítója és volt vezetője, a Brazíliai Magyar Segélyegylet volt
elnöke részére,
a magyar családok érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként
dr. Kormosné Debreceni Zsuzsánna, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nőpolitikai Osztályának nyugalmazott
vezetője részére,

29342

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 129. szám

az Erdélyben élő árva és nehéz sorsú gyermekek érdekében végzett példaértékű nevelőszülői és intézményvezetői
munkája elismeréseként
Kosza Erzsébet, a gálospetri Szentháromság Gyermekvédelmi Központ vezetője részére,
a határon túli magyarságért és a Kárpát-medencei református egyházakért végzett önzetlen közösségszervező
munkája elismeréseként
dr. Kovács Ábrahám, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológiai Intézete Dogmatikai Tanszékének
és a Partiumi Keresztény Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara Teológiai Tudományok Tanszékének
egyetemi tanára részére,
nemzetközi szintű oktatás- és kutatásszervezési tevékenysége, valamint a hazai mérnökképzésben a műszaki
mechanikai tantárgyak oktatása terén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Kovács Ádám, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánhelyettese,
a Műszaki Mechanikai Tanszék egyetemi docense részére,
több évtizedes, értékteremtő oktató-nevelő és intézményvezetői munkája, valamint szakmai közéleti szerepvállalása
elismeréseként
Kovács Miklós, a Tatabányai Árpád Gimnázium igazgatója, a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért
Közalapítvány kuratóriumának elnöke részére,
a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása érdekében végzett több évtizedes pedagógusi munkája és innovatív
szakmai tevékenysége elismeréseként
Kovácsevicsné Tóth Marianna, a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola igazgatója, közoktatási szakértő részére,
az állami kulturális beruházások lebonyolítása, valamint számos emblematikus magyar épület műemléki
rekonstrukciója során végzett munkája elismeréseként
Kőszegi Antal építészmérnök, a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciós munkálatainak főmérnöke részére,
a településen élő hívő közösség kulturális és hitéletét gazdagító lelkipásztori, illetve közösségépítő szolgálata
elismeréseként
Kövesi Ferenc, a Pécsi Esperesi Kerület esperese, szervezőlelkész, a Magyar Kolping Szövetség elnök-prézese részére,
a magyar gazdák érdekképviselete és a vidék értékeinek megőrzése iránt elkötelezett, kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként
dr. Kulcsár László István ügyvéd, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei elnöke, a Szent István Egyetem
címzetes egyetemi docense részére,
a település gazdasági és kulturális életének fellendítését szolgáló eredményes munkája, valamint jelentős közéleti
szerepvállalása elismeréseként
Lendvai Ivánné, Kunsziget község polgármestere részére,
a magyar–azeri kulturális és tudományos kapcsolatok elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Leyla Imanova, az Azerbajdzsáni Tudományos Akadémia Központi Tudományos Könyvtárának igazgatója részére,
a néprajztudomány területén kutatóként, múzeumi szakemberként és intézményvezetőként végzett három
évtizedes munkája, valamint kulturális közéleti tevékenysége elismeréseként
Limbacher Gábor, a Kubinyi Ferenc Múzeum igazgatója részére,
a magyar nyelv és kultúra megőrzését szolgáló sokoldalú művészi, irodalomszervezői, pedagógiai és publicisztikai
munkája elismeréseként
dr. Lutter Imre előadóművész, drámapedagógus, médiaszakember, a Magyar Versmondók Egyesületének ügyvezető
elnöke részére,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 129. szám

29343

nemzetközi és hazai viszonylatban is jelentős oktatásszervező tevékenysége, valamint dékánhelyettesként végzett
kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
dr. Mádai Ferenc, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának dékánhelyettese, az Ásványtani-Földtani
Intézet intézetigazgató egyetemi docense részére,
a vajdasági magyar közösség hiteles krónikásaként alkotott művei, különösen a délszláv háború történéseit
megörökítő prózai alkotásai elismeréseként
Majoros Sándor József Attila-díjas és Márai Sándor-díjas író, újságíró, szerkesztő részére,
a magyar–lengyel kapcsolatok erősítése és fejlesztése, valamint a magyar kultúra Sandecz-vidéki népszerűsítése
érdekében végzett munkája elismeréseként
Małgorzata Joanna Endres, az Amici Hungariae Társaság tagja részére,
a magyar–lengyel társadalmi kapcsolatok fejlesztése, valamint a Pető-módszer lengyelországi népszerűsítése
érdekében végzett munkája elismeréseként
Maria Król, a Lépésről Lépésre Egyesület alapító igazgatója részére,
a periférián élő erdélyi cigányság körében végzett több évtizedes, elhivatott lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Márkus András címzetes esperes, a sepsiszentgyörgyi Mária Világ Királynője Római Katolikus Egyházközség
plébánosa részére,
az egyetem gazdasági karának létrejöttében vállalt kiemelkedő szerepe, valamint sikeres intézményfejlesztői
tevékenysége elismeréseként
dr. Medve András, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának volt dékánja, Gazdaság- és
Társadalomtudományi Intézetének volt igazgatója, egyetemi docens részére,
a középiskolai oktatás és a szakképzés területén végzett több évtizedes oktató-nevelő munkája, valamint
eredményes intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Mérksz Andor, a nagykanizsai Zsigmondy Vilmos és Széchenyi István Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatója
részére,
a helyi és környékbeli magyar gyermekek anyanyelven történő színvonalas oktatása, valamint nemzeti
identitásának, kultúrájának megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként
Mohňanský Csilla, a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója részére,
a legnagyobb megpróbáltatások közepette is megőrzött emberségével és hazaszeretével generációk számára
példát mutató életútja elismeréseként
dr. Mohos Andor egykori Gulag-fogoly részére,
a szilárd energiahordozó ásványi nyersanyagok kitermelése és az ehhez kapcsolódó környezetvédelmi feladatok
megvalósítása érdekében végzett szakmai tevékenysége elismeréseként
Molnár János, a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zrt. vezérigazgatója részére,
a magyar–német gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Monika Stienecker, a Német Szövetségi Köztársaság Szövetségi Gazdasági és Energetikai Minisztériumának
Magyarországért felelős országreferense részére,
közel fél évszázados irodalomtörténészi pályája, jelentős oktatói tevékenysége, valamint az erdélyi egyetemi
újságíróképzés létrejöttében betöltött szerepe elismeréseként
dr. Mózes Huba irodalomtörténész, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv- és
Irodalomtudományi Intézetének nyugalmazott egyetemi tanára részére,
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a magyar kultúra és hagyományok megőrzését elhivatottan szolgáló program-, illetve közösségszervező
tevékenysége elismeréseként
Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,
a Richter Gedeon vállalat külpiaci elismertetése mellett a társadalmi felelősségvállalásra is nagy hangsúlyt fektető,
sikeres munkája elismeréseként
Ozorainé Tamás Ildikó, a Richter Gedeon Ibérica volt ügyvezető igazgatója részére,
az opera mellett koncert- és kamaraénekesként is kiemelkedő, sokoldalú művészi munkája elismeréseként
Palerdi András, a Magyar Állami Operaház magánénekese részére,
a hazai baromfi-egészségügy területén végzett több évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként
dr. Paljak János, a Gallicoop Zrt. főállatorvosa részére,
a Kárpát-medencei, illetve a moldvai csángó magyar népzene és néptánc hagyományainak továbbélését szolgáló
előadóművészi pályája, valamint kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
Papp Imre néptánc-koreográfus, a Jászság Népi Együttes alapító művészeti vezetője és a jászberényi Csángó
Fesztivál alapítója részére,
több évtizedes előadóművészi pályája, valamint zenepedagógusi tevékenysége elismeréseként
Páva János magyarnóta-énekes részére,
magas színvonalú irodalomtörténészi életműve, valamint kritikusi és esszéírói tevékenysége elismeréseként
Pécsi Györgyi József Attila-díjas irodalomtörténész, esszéíró, szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja
részére,
a kanadai magyar közösség megmaradása, illetve a fiatalabb generációk magyarságtudatának megerősítése
érdekében végzett több évtizedes közösségépítő és szervező tevékenysége elismeréseként
Pintér János, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség tiszteletbeli elnöke, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség
V. kerületének parancsnokhelyettese részére,
a Magyar Posta társadalmi elismertségének növelését szolgáló lelkiismeretes szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréseként
Rácz György Tamásné, a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóságának területi igazgatója részére,
példaértékű szakmai alázattal végzett, magas színvonalú táncművészi munkája elismeréseként
Radina Dace Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Magyar Állami Operaház magántáncosa, a Magyar Nemzeti
Balettintézet balettmestere részére,
a képességfejlődés és a szociális kompetencia kutatásában elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei
elismeréseként
dr. Ravaszné dr. Zsolnai Anikó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara
Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára részére,
a magyar–lengyel barátság elmélyítését, valamint a két nép ausztráliai diaszpórában élő tagjai közötti
együttműködés erősítését szolgáló áldozatos munkája elismeréseként
Regina Jurkowska, a Lengyel Köztársaság sydney-i főkonzulja részére,
a vízügyi igazgatás területén végzett közel öt évtizedes, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Reich Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének tagja, az Országos Vízügyi Főigazgatóság Tudományos
Tanácsának titkára, a ReWe Stratégiai Tanácsadó Betéti Társaság ügyvezetője részére,
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a modern, ügyfélközpontú közigazgatás kialakítása, működtetése és fejlesztése érdekében végzett példaértékű
munkája elismeréseként
Rentzné dr. Bezdán Edit, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal megyei címzetes főjegyzője részére,
oktatói és kutatói tevékenysége, valamint a „Hungarikumok és nemzeti örökségvédelem” című szakanyag
megírásában végzett munkája elismeréseként
dr. Rigó Róbert, a Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara Alapismereti és Szakmódszertani Tanszékének
megbízott tanszékvezető főiskolai docense részére,
a magyar–bolgár gazdasági kapcsolatok élénkítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Rossen Tkatchenko, a Magyar–Bolgár Gazdasági Kamara elnöke, a Magyarországon működő Európai Bilaterális
Kamarák alelnöke, a Bormental Doktor Kft. ügyvezető igazgatója, a Hungaricum Ltd. ügyvezető igazgatója részére,
több évtizedes lelkipásztori, egyetemi lelkészi és teológiatanári munkája, valamint szerteágazó közösségépítő
szolgálata elismeréseként
dr. Rumszauer Miklós, a kaposvári Szent Margit–Szent József Plébánia plébánosa részére,
a térségben dolgozó iparosok érdekében végzett aktív szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
Rusa Attila, a Szolnok és Vidéke Ipartestület ügyvezető igazgatója részére,
a II. világháború utáni magyar történelem igazságtalanságait és az áldozatok hiteles történetét valósághűen
bemutató filmalkotásai elismeréseként
Sághy Gyula forgatókönyvíró, rendező részére,
jelentős irodalomtörténészi és költői tevékenysége, valamint a székely tájnyelv feltérképezésében, illetve szótárának
elkészítésében végzett hiánypótló munkája elismeréseként
Sántha Atilla költő, nyelvész részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségének megőrzését szolgáló, példaértékű tevékenysége
elismeréseként
dr. Sántha Gábor, az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségének elnöke részére,
az ausztráliai magyarság kulturális életét gazdagító és identitásának megőrzését szolgáló tevékenysége
elismeréseként
Sipos Ilona, az Ausztráliai Magyar Szövetség elnöke, a Queenslandi Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke
részére,
a település fejlődése érdekében végzett elhivatott vezetői és közösségépítő munkája elismeréseként
Steierlein István, Tagyon község polgármestere részére,
a hazai agrárszektor területén elkötelezetten végzett, kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Szabó Sándor, az Aranykalász Gazdák Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet alapító ügyvezető elnöke,
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének tiszteletbeli elnöke részére,
a helyi magyar közösség hitéletét gazdagító és identitásának megőrzését szolgáló odaadó munkája elismeréseként
Szegedi Ildikó, az Ausztráliai Magyar Református Egyház Queenslandi Kerületének főgondnoka részére,
több évtizedes kiemelkedő kutatói pályája, valamint a veszprémi vegyészmérnökképzés megújításában vállalt
szerepe elismeréseként
dr. Szeifert Ferenc, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézetének nyugalmazott
egyetemi docense részére,

29346

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 129. szám

a Maros megyei magyarság érdekében végzett elkötelezett oktató-nevelő munkája és aktív társadalmi
tevékenysége elismeréseként
Szekeres Adél nyugalmazott pedagógus, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület marosludasi szervezetének
társalapítója, volt elnöke részére,
a pálinka termékfejlesztését, illetve népszerűsítését szolgáló négy évtizedes tevékenysége, valamint Magyarország
első eredetvédett szatmári szilvapálinkájának bejegyeztetésében és a pálinka név uniós elfogadtatásában végzett
munkája elismeréseként
Szilágyi László Tibor, a Várda-Drink Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, a Pálinka Céh Egyesület volt elnöke részére,
a legnehezebb helyzetben lévők megsegítését szolgáló magas színvonalú intézményvezetői munkája
elismeréseként
Szőke József, a Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon igazgatója részére,
a magyar–lengyel regionális gazdasági kapcsolatok, különösen a Szilézia és Borsod-Abaúj-Zemplén megye közötti
kereskedelmi együttműködés fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Tadeusz Donocik, a Katowicei Regionális Gazdasági Kamara elnöke és társalapítója, a Lengyel Ipari és Kereskedelmi
Kamara alelnöke részére,
a magyarországi afrikanisztikai kutatások rendszeres szemléjét nyújtó Afrika Tanulmányok Konferencia létrejöttében
vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Tarrósy István, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalmi Kapcsolatok Intézete
Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének központvezető egyetemi docense részére,
kimagasló színvonalú írói, szerkesztői és irodalomtörténészi tevékenysége elismeréseként
dr. Thimár Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Magyar
Irodalomtudományi Tanszékének egyetemi docense, a Kortárs folyóirat főszerkesztője részére,
Székelyföldön, illetve a szórványban élő magyarság körében folytatott nyelvtudományi kutatásai, valamint széles
körű oktatói és közéleti tevékenysége elismeréseként
Tibád Levente nyelvész, helynév- és helytörténet-kutató részére,
a legnagyobb megpróbáltatások közepette is megőrzött emberségével és hazaszeretével generációk számára
példát mutató életútja elismeréseként
Tóth István egykori Gulag-fogoly részére,
kiemelkedő színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Tőkéné Terhes Ildikó, a Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott tisztviselője részére,
a polgári jog területén végzett tudományos munkája, valamint iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Törőcsikné dr. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok
Intézetének intézetvezető egyetemi tanára részére,
stílusteremtő alkotóművészi pályája elismeréseként
Tőrös Gábor szobrászművész részére,
a magyar katonai hagyományok megőrzése és nemzeti értékeink megbecsülése érdekében végzett magas
színvonalú tevékenysége elismeréseként
Udovecz György, a Jászkun Magyar Királyi Honvéd Hadikultúra Alapítvány elnöke, a Magyar Honvédség Rekreációs,
Kiképzési és Konferencia Központ előadója részére,
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kiemelkedő oktatói, kutatói és egyetemi közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Varga Csaba, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának általános és gazdasági
dékánhelyettese, az egyetem Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi
docense részére,
öt évtizedes műszaki vezetői és tervezői pályafutása, valamint a magyar vadászati hagyományok megőrzését
szolgáló elkötelezett munkája elismeréseként
Varga Gellért Sándor, a Zalaerdő Zrt. nyugalmazott erdőmérnöke, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei
Területi Szervezete Vadászati Hagyományokat Ápoló Kulturális Bizottságának elnöke részére,
a felvidéki magyarság identitásának megőrzését szolgáló intézményvezetői munkája és kultúraszervező
tevékenysége elismeréseként
Végh László szociológus, könyvtáros, a Szlovákiai Magyar Levéltár igazgatója részére,
kiemelkedő színvonalú táncművészi tevékenysége elismeréseként
Végh-Pozsár Kitti Éva Harangozó Gyula-díjas táncművész, a Duna Művészegyüttes táncos szólistája részére,
fél évszázados papi szolgálata, valamint jelentős közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Vitai Attila, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Főszékesegyházi Káptalanjának tiszteletbeli kanonoka,
a Rákospalota MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia nyugalmazott plébánosa részére,
Magyarország külföldi jó hírnevének erősítését az ausztráliai magyar közösség számára épített alkotásaival szolgáló
értékes tevékenysége elismeréseként
Zágon Alajos Vilmos nyugalmazott mérnök részére,
a társadalombiztosítás területén évtizedeken át végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként
Zentai László Zoltán nyugdíj- és szociális szakértő, író részére,
magas színvonalú szépirodalmi alkotásai, valamint a magyar–lengyel kulturális kapcsolatok ápolását szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Zsille Gábor József Attila-díjas költő, író, műfordító részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása során tanúsított kiemelkedő
helytállása elismeréseként
dr. Balázs László rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti
Főosztályának főosztályvezetője részére,
több mint három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Csizner Zoltán rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ Kiemelt Ügyeket
Feldolgozó Főosztályának főosztályvezetője részére,
a bűnügyi felderítés területén végzett több mint két évtizedes, magas színvonalú szolgálati tevékenysége
elismeréseként
Dávid Norbert rendőr ezredes, a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóságának
vezetője részére,
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint két évtizedes, példamutató szakmai
tevékenysége elismeréseként
Éles Éva büntetés-végrehajtási alezredes, a Szegedi Fegyház és Börtön Pszichológiai Osztályának nyugalmazott
vezetője részére,
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közel két évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Gulyásné dr. Gyurka Tímea tűzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
hivatalvezetője részére,
a katasztrófavédelem állományában végzett magas szintű szolgálati tevékenysége, különösen az ár- és
belvízvédelem területén tanúsított helytállása elismeréseként
Haskó György tűzoltó alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője részére,
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett közel három évtizedes, példamutató szakmai tevékenysége
elismeréseként
Herbszt Krisztina büntetés-végrehajtási alezredes, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és
Rehabilitációs Központjának oktatásigazgatási és koordinációs osztályvezetője részére,
a rendőrség állományában végzett közel két évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Kalmár Zsolt rendőr ezredes, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese
részére,
a területi humánigazgatási rendszer működtetésében végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
Kemenes Péter tűzoltó ezredes, tűzoltósági tanácsos, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálat
szolgálatvezetője részére,
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Kiss Andrea rendőr ezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság
igazgatóhelyettese, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Főosztály főosztályvezetője részére,
a tömeges bevándorás okozta válsághelyzet kezelése során az Alföldi Ideiglenes Alkalmi Kötelék parancsnokaként
végzett eredményes vezetői munkája elismeréseként
Kiss Róbert ezredes, a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis törzsfőnöke részére,
a térség közbiztonsága érdekében végzett több évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Nyitrai István nyugállományú rendőr ezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság nyugállományú osztályvezetőhelyettese részére,
a műveleti szakterületen végzett, számos újítás és hosszú távú stratégiai elképzelés megvalósítását is magába
foglaló szakmai, illetve vezetői tevékenysége elismeréseként
Vidovenyecz Attila rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságának igazgatóhelyettese részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. augusztus 13.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03370-2/2018.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök 396/2018. (VIII. 23.) 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 hazai pop-rock, jazz és blues zenei életben betöltött szerepe, magas színvonalú előadóművészi tevékenysége
elismeréseként
Alapi István előadóművész, gitáros, zeneszerző, az Edda Művek tagja részére,
hat évtizedes, magas színvonalú előadóművészi pályája elismeréseként
B. Tóth Magda énekes, előadóművész részére,
a modern kortárs táncművészet területén végzett magas színvonalú művészi munkája elismeréseként
Balkányi Kitty táncművész, az Inversedance – Fodor Zoltán Társulat tagja részére,
a michigani diaszpórában élő magyarság hagyományainak megőrzése és magyar nyelvű zenei oktatása terén
végzett tevékenysége elismeréseként
Balla Zsuzsánna zongoraművész, zongoratanár, a Magyar Baráti Közösség tanácstagja részére,
nemzetközi színvonalú művészi munkája elismeréseként
Baráth Emőke énekművész részére,
több évtizedes táncpedagógusi és közösségteremtő munkája elismeréseként
Bayer Judit, az Art’s Ok Táncszínház művészeti vezetője, koreográfus részére,
az állami erdőgazdálkodás területén a számviteli és pénzügyi rendszerek fejlesztésében végzett színvonalas
munkája elismeréseként
Bejczi Éva, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. nyugalmazott gazdasági igazgatója részére,
a hazai vasúti hálózat korszerűsítése érdekében végzett szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Béli János, a MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft. ügyvezető igazgatója részére,
példaértékű művészi munkája, valamint a zenekari és szólista-utánpótlás nevelése terén végzett tevékenysége
elismeréseként
Berán Gábor, a Budafoki Dohnányi Zenekar koncertmestere részére,
sokoldalú énekművészi pályája és magas színvonalú zongoratanári tevékenysége elismeréseként
Bukszár Márta énekes, színművész, magánénektanár, zongoratanár részére,
a roma és a magyar zenei hagyományok ápolását szolgáló előadóművészi tevékenysége elismeréseként
Czuczu Tamás, a Rajkó Művészegyüttes prímása részére,
a magyar kultúra ápolása iránt elhivatott művészi pályája, valamint a határon túli magyarság körében végzett
értékőrző és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Csadi Zoltán színművész, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatóhelyettese részére,
a magyar hagyományok ápolását szolgáló tevékenysége, valamint Mosonmagyaróvár kulturális életében betöltött
szerepe elismeréseként
Csapó Frigyesné hímző, népi iparművész részére,
magas színvonalú táncpedagógusi, valamint szakmai érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
Csasztvan-Gaál Orsolya, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének ügyvezetője részére,
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a kortárs táncművészet partiumi megteremtését és népszerűsítését szolgáló munkája elismeréseként
Dimény Levente, a nagyváradi Szigligeti Színház színművésze, a Nagyvárad Táncegyüttes művészeti igazgatója,
rendező-koreográfus részére,
Lavotta János életművének gondozása, valamint a zempléni művészeti oktatás-nevelés érdekében végzett több
évtizedes munkája elismeréseként
Dombóvári János hegedű-mélyhegedű tanár, a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatója,
a Lavotta János Kamarazenekar alapító művészeti vezetője részére,
az autentikus népzene hiteles tolmácsolását szolgáló művészi munkája elismeréseként
Dulai Zoltán, a Duna Művészegyüttes Göncöl Zenekarának vezetője részére,
több évtizedes táncművészi pályája és kultúraközvetítő tevékenysége elismeréseként
Éberhardt Klára táncművész, a Bethlen Téri Színház koordinációs menedzsere részére,
a mozgásukban korlátozott emberek érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként
Fehérváry Tünde, az ÉN IS VAGYOK! Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesület elnöke részére,
magas színvonalú táncművészi munkája elismeréseként
Fekete Bence, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncos szólistája részére,
a természet- és tájvédelem érdekében, valamint a helyi vadászati tevékenység szervezésében végzett magas
színvonalú munkája elismeréseként
Fischer József, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának vezetője részére,
több évtizeden át elkötelezetten végzett, példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Fülöp Márta Gizella, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott tisztviselője részére,
több évtizeden át elkötelezetten végzett, példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Garai Gézáné, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott tisztviselője részére,
példamutató közösségszervező és karitatív tevékenysége elismeréseként
Györke Gyula Tiborné, Őriszentpéter Város Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott pénzügyi, gazdasági vezetője,
a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Őrségi Szervezetének vezetője részére,
a közigazgatás területén végzett több mint három évtizedes munkája elismeréseként
Hardubé Judit, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályának
osztályvezetője részére,
a város kulturális életét gazdagító aktív programszervező és közösségteremtő munkája elismeréseként
Jágerné Katona Zsuzsanna, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kulturális referense, a Szeretem
Kaposvárt Alapítvány vezetője és Kaposvár Kulturális Tanácsának elnöke részére,
példamutató szakmai alázattal végzett, több évtizedes bábszínművészi munkája elismeréseként
Juhász Ibolya, a Budapest Bábszínház bábszínművésze részére,
több évtizedes kamarazenészi, zenepedagógusi és közösségépítő munkája elismeréseként
Kanyóné Réti Emőke gordonkaművész, a Balassagyarmati Kamaraegyüttes alapító tagja, a balassagyarmati
Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola tanára részére,
az egyetem könyvtárának működtetése és fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Kincses Julianna, a Neumann János Egyetem, Könyvtár és Információs Központ Gazdálkodási Szakkönyvtárának
vezetője részére,
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a családbarát munkahelyek létrehozása, valamint az egészséges életmódra nevelés érdekében végzett elkötelezett
szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként
Király Nóra, Budapest XI. kerületének alpolgármestere részére,
a hazai növényvédelmi hatékonyságvizsgálatok és technológiai fejlesztések területén végzett nagy hatású munkája
elismeréseként
dr. Kis György, a volt Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központjának
nyugalmazott növénykórtani mérnök szakértője részére,
a vízgazdálkodási és víziközmű-ellátási szakterületen végzett magas színvonalú, több mint négy évtizedes
tevékenysége elismeréseként
Komenczi Lajosné, a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájának víziközmű szolgáltatási szakértője
részére,
magas színvonalú gyógyító és oktatói munkája elismeréseként
dr. Kopjár Vilmos Gábor háziorvos, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft. foglalkozás-egészségügyi
vasútszakmai igazgatóhelyettese, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Alapellátási
Intézetének akkreditált oktatója részére,
Gábor Dénes szellemi örökségének ápolása, valamint a hazai természettudományi kutatások ösztönzése és
elismertetése érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként
Kosztolányi Tamás, a NOVOFER Alapítvány titkára részére,
a színház iránti alázattal végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Kőműves József, a Magyar Állami Operaház nyugalmazott díszlettárvezetője és színpadmestere részére,
a magyar klasszikus zene, illetve operett oroszországi és nemzetközi népszerűsítését szolgáló magas szintű munkája
elismeréseként
Kszenyija Zsarko karmester, a Moszkvai Női Szimfonikus Zenekar alapítója részére,
a fogyatékkal élő emberek életminőségének javítása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként
Kürti János, az Értelmi Fogyatékos és Halmozottan Fogyatékos Fiatalok Egyházi Otthonának Alapítványa titkára,
alapító tagja részére,
a város építésügyi hatósági feladatainak ellátásában végzett példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként
Laskai Mihály, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott műszaki osztályvezetője
részére,
a magyar nyelv ápolása iránt elhivatott színművészi, rendezői és rádiós műsorvezetői tevékenysége elismeréseként
Lázár Csaba színművész, rendező, a Magyar Katolikus Rádió vezető bemondója részére,
az automatizált csomagfeldolgozás fejlesztése érdekében végzett szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Lilik Gábor, a Magyar Posta Zrt. Országos Logisztikai Központjának vezetője részére,
a zene közösségformáló értékeinek átadását elhivatottan szolgáló zenepedagógusi pályája elismeréseként
Lőrinczy Margit, a tatabányai József Attila Általános Iskola, valamint a tatabányai Bárdos Lajos Gimnázium
nyugalmazott énektanára és karvezetője részére,
a magyar népművészeti hagyományok továbbélését szolgáló alkotómunkája elismeréseként
Madaras János késkészítő népi iparművész részére,
a közigazgatás területén végzett magas színvonalú, több mint négy évtizedes tevékenysége elismeréseként
Marjay Károly Zoltán, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának nyugalmazott igazgatási
ügyintézője részére,
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magas színvonalú táncművészi munkája elismeréseként
Markovics Ágnes, a Szegedi Kortárs Balett táncművésze részére,
a város és a térség szociális ellátórendszerének fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként
Mohácsi Andrea, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központjának szaktanácsadója részére,
az Atlanti-óceán egymotoros géppel történő átrepülésével 1981-ben nyújtott kimagasló sportteljesítménye
elismeréseként
Németh Zsigmond pilóta részére,
a magyar népzenei hagyományok ápolását szolgáló énekművészi munkája elismeréseként
Pál Eszter népdalénekes, előadóművész részére,
a nehéz élethelyzetben lévő emberek érdekében végzett munkája elismeréseként
Petrichné Veres Sarolta Ibolya, a kaskantyúi „Harmónia” Integrált Szociális Intézmény vezetője részére,
szakterülete iránt elkötelezett, magas színvonalú tudományos és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Piros Olga, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Földtani és Geofizikai Szakkönyvtári Osztályának vezetője
részére,
a földtan területén végzett magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként
Püspöki Zoltán László, a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat földtudományi szakreferense részére,
példaértékű szakmai alázattal végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Rákli Magdolna, a Budapest Bábszínház kelléktárvezetője részére,
a város társadalmi és kulturális életét gazdagító sikeres intézményvezetői munkája elismeréseként
Salamon Hugó, a tatabányai Agora Nonprofit Kft. – A Vértes Agorája szakmai igazgatója részére,
a győri bencés rendház, templom és gimnázium megújítása érdekében végzett példamutató tevékenysége,
valamint elhivatott lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Sárai-Szabó Kelemen OSB bencés szerzetes, magiszter, a Szent Mór Bencés Perjelség perjele, a győri Szent
Ignác Bencés Templom igazgatója, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium kollégiumi
igazgatóhelyettese részére,
a közigazgatás területén végzett közel négy évtizedes, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Scher Ágota, Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Irodájának vezetője részére,
a fogyatékkal élő és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében végzett sokrétű munkája
elismeréseként
Schmidt Monika, a százhalombattai Szülők Fóruma Egyesület elnöke, az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola fejlesztő
nevelést-oktatást ellátó konduktora részére,
több évtizedes, példaértékű szakmai munkája és kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
Schumethné Molnár Beáta, a Magyar Írószövetség titkárságvezetője részére,
a Gold Coast-i magyar nyugdíjasok és a Queensland államban élő ’56-os szabadságharcosok szolgálatában végzett
munkája elismeréseként
Somogyi Sándor, a Queenslandi Magyar Szabadságharcos Szövetség elnöke részére,
Nógrád megye sportéletében betöltött jelentős szerepe elismeréseként
Szabó Géza, a Salgótarjáni Bányász Torna Club és a Diósgyőri VTK volt vezetőedzője, az egykori olimpiai válogatott
labdarúgócsapat pályaedzője részére,
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pédaértékű szakmai alázattal végzett művészi munkája elismeréseként
Szennai Kálmán, a Magyar Állami Operaház vezető korrepetitora, karmestere részére,
a kárpátaljai magyarság megmaradása, valamint a magyar tannyelvű oktatás fejlesztése érdekében végzett munkája
elismeréseként
Szilágyi Lajos, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének tanára, a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség beregszászi járási elnöke részére,
a fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok jogainak védelme érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Szirmai Ágnes, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatási Jogok Biztosának Hivatala főosztályvezetőhelyettese részére,
a hazai közösségi közlekedéssel kapcsolatos jogi szabályozások, valamint a személyszállítási közszolgáltatások
felügyelete területén végzett szakmai munkája elismeréseként
dr. Szörényi Péter, a volt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közszolgáltatás Stratégiai Osztályának nyugalmazott
osztályvezetője részére,
a magyar népi kézműves kultúra hagyományainak megőrzését négy évtizede elhivatottan szolgáló munkája
elismeréseként
Tóth János paszománykészítő és gombkötőmester részére,
a helyi lakosság közösségi és kulturális életének szervezése érdekében végzett intézményvezetői munkája
elismeréseként
Tóth Lajos Ferenc, a Budapest XV. kerületi Csokonai Kulturális és Sportközpont igazgatója részére,
magas színvonalú táncművészi munkája elismeréseként
Tóth Melánia, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncművésze részére,
a talajvédelem területén végzett négy évtizedes munkája elismeréseként
dr. Tóth Pál, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályának növény- és
talajvédelmi szakügyintézője részére,
az atomerőmű műszaki állapotának felügyelete, illetve biztonságos működtetése érdekében végzett munkája
elismeréseként
Tóth Pál, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Műszaki Főosztályának vezetője részére,
több évtizedes, magas színvonalú művészi munkája elismeréseként
Tóth Sándor József, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadóművésze részére,
magas színvonalú óvodapedagógusi és intézményvezetői munkája elismeréseként
Tóthné Iváncsics Gyöngyi, az őrtilosi Lurkó Kuckó Óvoda vezetője részére,
példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Varga József állatorvos, a Budapest III. kerületi Család Utcai Kisállatrendelő vezetője részére,
a közigazgatás területén végzett több mint négy évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Zágonyi Éva, Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzője részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett eredményes tevékenysége elismeréseként
Babos Sándor százados, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezető műveleti főtisztje részére,
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a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként
Bujdosóné Radácsi Katalin címzetes büntetés-végrehajtási főtörzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet főápolója részére,
a rendőrség állományában végzett három évtizedes, magas szintű szakmai munkája elismeréseként
Kemenczei Róbert István rendőr alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztályának kiemelt fővizsgálója részére,
a rendőrség állományában végzett több évtizedes, magas szintű szakmai munkája elismeréseként
Oszlánczi Sándor címzetes rendőr főtörzszászlós, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, Hevesi Rendőrkapitányság
Rendészeti Osztálya Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Alosztályának baleseti helyszínelője és
balesetvizsgálója részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. augusztus 13.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03371-2/2018.

A köztársasági elnök 397/2018. (VIII. 23.) 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 –
magas színvonalú táncművészi munkája elismeréseként
Dajka Ilka, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncművésze részére,
a település társadalmi és kulturális életében betöltött szerepe, sikeres közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Hammerl Frigyesné, Máriakálnok Község Önkormányzata Szociális Bizottságának külső tagja, a Ballagó Idő Nyugdíjas
Egyesület vezetője részére,
magas színvonalú táncművészi munkája elismeréseként
Hasznos Dóra, a Bozsik Yvette Társulat táncművésze részére,
nemzetközi színvonalú énekművészi munkája elismeréseként
Kiss András, a Magyar Állami Operaház szerződéses magánénekese részére,
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több évtizeden keresztül elkötelezetten végzett, magas szintű munkája elismeréseként
Kővágó Ferenc Józsefné, az Orosházi Járásbíróság nyugalmazott tisztviselője részére,
nemzetközi színvonalú balettművészi és táncpedagógusi munkája elismeréseként
Mráz Kornélia, a Magyar Nemzeti Balettintézet balettmestere részére,
sokoldalú művészi és színházpedagógiai tevékenysége elismeréseként
Pethő Gergő, a Budapest Bábszínház bábszínművésze részére,
magas színvonalú táncművészi munkája elismeréseként
Vattai Dzsenifer, a Budapest Táncszínház táncművésze részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként
Szigeti Zoltán alezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat osztályvezetője részére,
a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként
Tar József őrnagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kiemelt műveleti főtisztje részére,
a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként
Tóth Sándor József alezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat osztályvezetője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. augusztus 13.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03372-2/2018.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök 398/2018. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/55/3/2018. számú előterjesztésére – Tyaszkó Iván
(névmódosítás előtti neve: Tjaszko Ivan Mihajlovics; születési hely, idő: Kökényes [Szovjetunió], 1967. október 11.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. július 31.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03254-3/2018.

A köztársasági elnök 399/2018. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/54/3/2018. számú előterjesztésére – Jovbák János
(névmódosítás előtti neve: Jovbák Iván Dmitrovics; születési hely, idő: Szuszkó [Szovjetunió], 1966. június 30.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. július 31.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03255-3/2018.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 400/2018. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/54/3/2018. számú előterjesztésére – Jovbák Maxim
(névmódosítás előtti neve: Jovbák Mákszim Ivánovics; születési hely, idő: Szuszkó [Ukrajna], 2011. május 19.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. július 31.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03255-5/2018.

A köztársasági elnök 401/2018. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/54/3/2018. számú előterjesztésére – Jovbák Natália,
született: Popovics Natália (névmódosítás előtti neve: Jovbák Nátálijá Dmitrijivná, született: Popovics Nátálijá
Dmitrijivná; születési hely, idő: Szuszkó [Szovjetunió], 1975. április 14.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. július 31.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03255-4/2018.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 402/2018. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/53/3/2018. számú előterjesztésére – Jovanovic Nenad
(születési hely, idő: Zenta [Jugoszlávia], 1986. november 15.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. július 31.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03256-3/2018.

A köztársasági elnök 403/2018. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/52/3/2018. számú előterjesztésére – Grkovic Maja (születési
hely, idő: Zombor [Jugoszlávia], 1992. február 14.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. július 31.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03257-3/2018.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 404/2018. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/51/3/2018. számú előterjesztésére – Banjeglav Deján
(névmódosítás előtti neve: Banjeglav Dejan; születési hely, idő: Szabadka [Jugoszlávia], 1976. december 13.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. július 31.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03258-3/2018.

A köztársasági elnök 405/2018. (VIII. 23.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter KSZ-1/51/3/2018. számú előterjesztésére – Banjeglav Renáta,
született: Peic Renáta (névmódosítás előtti neve: Banjeglav Renata, született: Peic Renata; születési hely, idő:
Szabadka [Jugoszlávia], 1980. augusztus 6.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2018. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. július 31.
		
		

KEH ügyszám: KEH/03258-4/2018.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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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.

