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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 326/2019. (VIII. 22.) 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 neurobiológia egyik legelismertebb nemzetközi szaktekintélyeként a magyar tudományosság jó hírnevét
világszerte erősítő, nagy hatású kutatói és oktatói pályája, a látás mechanizmusának megértésében, valamint
a genetikai rendellenesség miatt látáskárosodásban szenvedők gyógyítását lehetővé tevő látás-visszaállító
génterápia kidolgozásában elért rendkívüli tudományos eredményei elismeréseként
dr. Roska Botond kutatóorvos és neurobiológus, a Bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet igazgatója,
a Bázeli Egyetem Orvostudományi Karának professzora, a Friedrich Miescher Orvosi Kutatóintézet neurobiológiai
kutatócsoportjának vezetője részére a
MAGYAR SZENT ISTVÁN REND
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2019. július 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03484-2/2019.

A köztársasági elnök 327/2019. (VIII. 22.) 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 rendszerváltoztatás harmincadik évfordulója alkalmából a szabad Magyarország megteremtésében és a hazai
demokrácia kereteinek kialakításában, többek között a lakiteleki találkozók megszervezésével vállalt szerepe,
valamint több évtizedes, közmegbecsülésnek örvendő közéleti pályája elismeréseként
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Lezsák Sándor József Attila-díjas költő, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Nemzeti Fórum, a Bethlen Gábor
Alapítvány és a Mindszenty Társaság elnöke, a Lakitelek Népfőiskola alapítója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
nagykeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2019. július 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03485-2/2019.

A köztársasági elnök 328/2019. (VIII. 22.) 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 nemzet szolgálata iránt elkötelezett, példaértékű közéleti szerepvállalása, valamint az anatómián belül, főként
az idegrendszer szerkezetének vizsgálata terén nemzetközileg is elismert, kiemelkedően eredményes tudományos
életpályája, továbbá jelentős egyetemi oktatói és tankönyvírói tevékenysége elismeréseként
dr. Réthelyi Miklós Szent-Györgyi Albert-díjas orvos, az orvostudományok doktora, az UNESCO Magyar Nemzeti
Bizottságának elnöke, volt nemzeti erőforrás miniszter, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa részére,
a politikatudomány területén folytatott több évtizedes kutatói és oktatói munkája, alkotmánybíróként végzett
kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége, valamint jelentős közéleti pályafutása elismeréseként
dr. Stumpf István alkotmánybíró, a volt Miniszterelnöki Hivatal minisztere, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kara Politikatudományi Intézetének egyetemi tanára, a Széchenyi István Egyetem
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékének egyetemi tanára,
a Századvég Politikai Iskola Alapítvány és Kutatóintézet alapító elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2019. július 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03489-2/2019.

A köztársasági elnök 329/2019. (VIII. 22.) 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 emberi jogi jogsértések és a háborús bűncselekmények elleni fellépés, valamint a nemzetközi büntető
igazságszolgáltatási rendszer létrehozása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Benjamin B. Ferencz jogász, az Amerikai Egyesült Államok volt ügyésze, a nürnbergi per volt amerikai ügyésze részére,
a magyar kereszténység és nemzetünk lelki megerősítését a kommunizmus idején is minden megpróbáltatás
ellenére kitartóan szolgáló lelkipásztori munkája, valamint papok generációinak felkészítésében vállalt jelentős
szerepe, továbbá nagy hatású ifjúságnevelői tevékenysége elismeréseként
Blanckenstein Miklós pápai prelátus, protonotárius, kanonok, érseki helynök, a Budapest-Pestszentimrei Szent Imre
Plébánia plébánosa részére,
a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kormányzatának a rendszerváltoztatást követő kialakításában, plébániai
rendszerének átszervezésében, valamint szociális és oktatási intézményeinek megalapításában vállalt szerepe
elismeréseként
Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöke részére,
az immunológia területén végzett több évtizedes, nagy hatású kutatói pályája, a tudományos utánpótlás nevelése
iránt elhivatott oktatói munkája, valamint tudományszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Erdei Anna Széchenyi-díjas immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézete Immunológiai Tanszékének egyetemi tanára részére,
nagy hatású papi és teológusi pályája, a keresztény civilizáció megóvását minden megnyilvánulásával elkötelezetten
szolgáló közéleti szerepvállalása, valamint Magyarország európai keresztény értékeket védelmező politikája melletti
kiállása elismeréseként
Henri Boulad jezsuita szerzetes, teológus részére,
nemzetközileg is elismert tudományos pályája során elért, a mentális zavarok biológiai hátterével és kezelésével
kapcsolatos kutatási eredményei, valamint diákjai körében nagy népszerűségnek örvendő, magas színvonalú
oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Janka Zoltán Batthyány-Strattmann László-díjas pszichiáter, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Pszichiátriai Klinikájának egyetemi tanára részére,
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a XX. századi magyar irodalom, különösen a líratörténet és az irodalmi gondolkodás területén végzett kiemelkedő
jelentőségű kutatásai, valamint nagy hatású oktatói, illetve intézetvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Kenyeres Zoltán Széchenyi-díjas és József Attila-díjas irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete Modern
Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének professor emeritusa részére,
a magyar–német igazságügyi kapcsolatok fejlesztésében vállalt szerepe, valamint a magyar közigazgatási
bíráskodás reformjával összefüggő tevékenysége elismeréseként
Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Rennert, a német Szövetségi Közigazgatási Bíróság elnöke részére,
a magyarországi konzervativizmus egyik jelentős képviselőjeként folytatott, nemzetközi szinten is kiemelkedő,
sokoldalú tudományos tevékenysége, valamint a Corvinus Egyetem rektoraként végzett magas színvonalú munkája
elismeréseként
dr. Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora részére,
a Magyar Katolikus Egyház és a katolikus teológiai felsőoktatás rendszerváltoztatás utáni újjászervezésében vállalt
szerepe, nemzetközi szinten is elismert tudományos életműve, valamint főszerkesztői tevékenysége elismeréseként
Lukács László piarista szerzetes, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapító rektora, professor emeritusa,
a Vigilia Szerkesztőség és Kiadóhivatal főszerkesztője, felelős kiadója részére,
Magyarország kulturális értékeinek széles körű oroszországi megismertetése, ezáltal hazánk nemzetközi jó
hírnevének megerősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Mihail Boriszovics Piotrovszkij, a szentpétervári Állami Ermitázs Múzeum igazgatója, az Oroszországi Föderáció
Tudományos Akadémiája elnökségének tagja részére,
példaértékű diplomáciai pályafutása, valamint a Finnugor Világkongresszus alapítójaként végzett odaadó munkája
elismeréseként
dr. Nanovfszky György, Magyarország volt nagykövete, a Finnugor Világkongresszus alapítója részére,
nemzetközileg is elismert tudományos életpályája, az esztergomi vár XIV–XV. századi falképeivel, illetve
Magyarországi Mária nápolyi királyné itáliai mecenatúrájával kapcsolatos nagy hatású kutatásai, valamint számos
kortárs magyar művész megismertetését szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Prokopp Mária művészettörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
Művészettörténeti Intézetének professor emeritája részére,
Szombathely város fejlesztését számos egészségügyi, szociális és kulturális program bevezetésével szolgáló
példaértékű településvezetői munkája, valamint a régió mentőállomás-hálózatának továbbfejlesztésében betöltött
jelentős szerepe elismeréseként
dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, volt országgyűlési képviselő, az Országos
Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének korábbi igazgató főorvosa részére,
a magyar–algériai politikai, mezőgazdasági és vállalati kapcsolatok fejlesztése terén elért eredményei
elismeréseként
Rachid Benaïssa, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság volt földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztere
részére,
a keresztény kultúra és az európai identitás fennmaradása iránt elkötelezett tudományos pályája, valamint
a társadalmi változások kutatásában elért, nemzetközileg is számon tartott, kiemelkedő eredményei elismeréseként
dr. Rezsőházy Rudolf szociológus, történész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Belga Királyi Akadémia
tagja, a Leuveni Katolikus Egyetem professor emeritusa részére,
Magyarország európai keresztény értékeket védelmező politikája melletti kiállása, valamint a keresztény kultúra
fennmaradása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Rupert Scholz, a Német Szövetségi Köztársaság volt szövetségi védelmi minisztere, a Bundestag volt képviselője,
a Müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem professor emeritusa részére,
jellegzetes folk-rock stílusú szerzeményei mellett színpadi műveket, valamint megzenésített verseket is magába
foglaló, több mint fél évszázados zeneszerzői és előadóművészi pályafutása elismeréseként
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas előadóművész, zeneszerző, szövegíró részére,
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négy évtizede kimagasló színvonalon végzett szakmai munkája, az ország agráriumának fejlődését szolgáló közéleti
szerepvállalása, valamint a magyar gazdatársadalom érdekében végzett szervezőtevékenysége elismeréseként
dr. Vonza András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztályának hatósági főállatorvosa, volt földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat okmánytechnikai, vegyi technikai, szakértői és hatósági feladatainak ellátása,
valamint a tudományos kutatómunka szervezése terén végzett több évtizedes, kiemelkedő színvonalú munkája
elismeréseként
Hazai Lászlóné dr. nyugállományú nemzetbiztonsági dandártábornok, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóhelyettese részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2019. július 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03488-2/2019.

A köztársasági elnök 330/2019. (VIII. 22.) 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 gyermek- és serdülőkori cukorbetegségnek és szövődményeinek kutatásában elért eredményei, valamint a hazai
diabetológiai kutatás, oktatás és gyógyítás fejlődéséhez hozzájáruló több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Barkai László Lajos Battyhány-Strattmann László-díjas orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci
Egyetem Egészségügyi Kara Elméleti Egészségtudományok Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára,
a Magyar Diabetes Társaság elnöke részére,
a hazai állami erdőgazdálkodás területén végzett négy évtizedes értékteremtő munkája, valamint a minőségi
vadgazdálkodásban elért, nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként
Barkóczi István erdőmérnök, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója részére,
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az új, antimikrobiális hatású vegyületek szerkezetének és hatásmechanizmusának vizsgálata terén elért,
nemzetközileg is figyelemre méltó tudományos eredményei elismeréseként
dr. Batta Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és
Technológiai Kar Kémiai Intézete Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára részére,
a magyarság felemelkedésének ügyét szolgáló közéleti pályája, a privatizáció visszásságairól, illetve a nemzeti
vagyon védelméről szóló tényfeltáró publicisztikái és előadásai, valamint a civil társadalom szervezésében vállalt
szerepe elismeréseként
dr. Bencze Izabella jogász, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának tagja részére,
a hazai labdarúgás ügyét több évtizede elkötelezetten szolgáló, eredményes sportvezetői és -diplomáciai
pályafutása elismeréseként
Berzi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség alelnöke, nemzetközi és szervezeti igazgatója részére,
a korszerű kommunikációs és közösségi hálózatok elemzési módszertanát és működésének jobb megismerését
elősegítő teljesítőképesség-elemzés terén végzett munkája elismeréseként
dr. Bíró József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kara dékánhelyettese, Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi
tanára részére,
a Pannon Rádió és Televízió, illetve a Szabadkai Magyar Rádió fejlesztése, valamint a Pannon Médiaház létrehozása
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Bodzsoni István, a Pannónia Alapítvány igazgatója, a Pannon Rádió és Televízió ügyvezetője részére,
a szimmetriákra alapozott atommagszerkezeti modellek fejlesztése és alkalmazása terén folytatott több évtizedes
tudományos kutatómunkája, valamint oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Cseh József, a fizikai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének
tudományos tanácsadója részére,
a funkcionális genomika területén alapvető fontosságú bioinformatikai módszerek kidolgozásában, valamint a hazai
onkológiai molekuláris diagnosztika nemzetközi színvonalú bevezetésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr. Csuka Orsolya Batthyány-Strattmann László-díjas genetikus, az Országos Onkológiai Intézet stratégiai igazgatója,
a Pathogenetikai Osztály vezetője részére,
a határon túli magyar vonatkozású épített örökség megőrzése, valamint a külhoni magyarság támogatása
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Diószegi László Harangozó Gyula-díjas és Martin György-díjas koreográfus, történész, a Teleki László Alapítvány
igazgatója részére,
a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulója alkalmából a szabad Magyarország békés eszközökkel történő
megteremtésében, illetve a hazai demokrácia kereteinek kialakításában betöltött kiemelkedő és példaértékű
szerepe elismeréseként
dr. Egressy András ügyvéd, az Ellenzéki Kerekasztal létrehozását kezdeményező és tevékenységét koordináló
Független Jogász Fórum alapítója részére,
a magyar–török oktatási, tudományos és kulturális kapcsolatok erősítése érdekében végzett elkötelezett
tevékenysége elismeréseként
prof. dr. Erkan İbiş, az Ankarai Egyetem rektora részére,
nemzetközileg is elismert kutatói és oktatói munkája, valamint tudományos közéleti szervezőtevékenysége
elismeréseként
dr. Fialowski Alice matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar Matematikai és Informatikai Intézete Matematika Tanszékének egyetemi tanára részére,
Sopron város és térségének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő városvezetői és területfejlesztői munkája,
valamint a magyar–német kapcsolatoknak és a Páneurópai Piknik szellemiségének ápolását szolgáló tevékenysége
elismeréseként
dr. Fodor Tamás, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere részére,
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több évtizedes irodalomtörténészi, illetve iskolateremtő egyetemi oktatói munkája, valamint a Duna-menti
népek összefogásának erősítését és egymás kultúrájának jobb megismertetését szolgáló összehasonlító
irodalomtudományi kutatásai elismeréseként
dr. Fried István irodalomtörténész, az irodalomtudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékének
professor emeritusa részére,
a keresztény értékek képviselőjeként a jogfilozófia és a politológia területén elért kiemelkedő eredményei
elismeréseként
dr. Frivaldszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Jogbölcseleti Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a politikatudomány és a nemzetközi kapcsolatok területén végzett példaértékű és eredményes kutatói munkája
elismeréseként
dr. Gallai Sándor, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kara
Politikatudományi Intézetének igazgatója, egyetemi docense, a Migrációkutató Intézet volt igazgatója részére,
Soroksár fejlesztése és az ott élők életminőségének javítása érdekében végzett negyedszázados munkája
elismeréseként
Geiger Ferenc, Budapest Főváros XXIII. kerületének polgármestere részére,
Zalaegerszeg város turisztikai, kulturális és sportéletének felvirágoztatása érdekében végzett példaértékű
településvezetői, valamint a levéltári szakterület fejlesztéséhez hozzájáruló kiemelkedő színvonalú szakmai munkája
elismeréseként
dr. Gyimesi Endre, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város volt polgármestere, volt országgyűlési képviselő, volt miniszteri
biztos, a Zala Megyei Levéltár volt igazgatója részére,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tematikus karitatív programjainak kidolgozása és eredményes lebonyolítása
érdekében végzett munkája elismeréseként
Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke részére,
az archeobotanika területén folytatott, főként a Kárpát-medence prehisztorikus kultúráival, illetve a honfoglaló
magyarság növényismeretével kapcsolatos iskolateremtő kutatásai, valamint oktatói, tudományszervező és
-népszerűsítő tevékenysége elismeréseként
dr. Gyulai Ferenc Lajos Darányi Ignác-díjas mezőgazdasági mérnök, környezetvédelmi szakmérnök, a Magyar
Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézete Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszékének tanszékvezető
egyetemi tanára részére,
a magyar–spanyol kapcsolatok megerősítése, valamint Európa keresztény örökségének megőrzése érdekében
végzett munkája elismeréseként
José Ramón García Hernández, a Spanyol Királyság Kongresszusának képviselője, a Spanyol Néppárt külügyi titkára
részére,
a települési vízgazdálkodás területén évtizedeken keresztül végzett kimagasló színvonalú szakmai, oktatói és
tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Juhász Endre mérnök, vízellátási és csatornázási szakmérnök, a gödöllői Szent István Egyetem és a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára, az MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság
Vízellátási és Csatornázási Bizottságának elnöke részére,
a humorális immunválasz és antitestek fejlesztése terén elért nemzetközi szinten elismert kutatási eredményei,
valamint tudományszervezői és oktatói munkája elismeréseként
dr. Kacskovics Imre, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar Biológiai Intézete Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a magyar–azeri kulturális és tudománydiplomáciai kapcsolatok fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként
Kamal Abdulla, az Azerbajdzsáni Idegen Nyelvek Egyetemének rektora részére,
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a jog- és államelmélet területén végzett kiemelkedő kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Karácsony András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Jog- és Társadalomelméleti
Tanszékének egyetemi tanára részére,
a vesepótló dialíziskezelés fejlesztésében és országos hálózatának kialakításában betöltött jelentős szerepe,
kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseként
dr. Karátson András Rudolf, az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Karának professor emeritusa részére,
kimagasló tudományos és példamutató oktatói, illetve szakmai közéleti tevékenysége, valamint az egyetem
nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése terén elért eredményei elismeréseként
dr. Kónya Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai Kar Kémiai Intézete Alkalmazott és Környezeti Kémia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
részére,
a filmelmélet és -történet területén végzett kiemelkedő, főként a modern európai művészfilmekkel, illetve
a művészetbefogadás pszichológiai elméleteivel kapcsolatos kutatói-oktatói munkája, valamint tudományszervező
tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács András Bálint, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének igazgatója, Filmtudomány Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanára részére,
Nyíregyháza város fejlesztése érdekében végzett példaértékű településvezetői munkája elismeréseként
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, volt országgyűlési képviselő részére,
a diabetológia területén folytatott, nemzetközileg is elismert tudományos pályafutása, valamint a diabétesszel
küzdő gyermekek és családjaik érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként
dr. Körner Anna gyermekdiabetológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Kara I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Diabétesz Osztályának habilitált egyetemi docense részére,
nemzetközi szinten is figyelemre méltó kutatásai, valamint az egyetem mérnökképzésének megújítását szolgáló
sokoldalú oktatásszervezői és -fejlesztői tevékenysége elismeréseként
dr. Kristóf János Szent-Györgyi Albert-díjas vegyészmérnök, a kémiai tudomány doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki
Kar Kémia Intézete Analitikai Kémia Intézeti Tanszékének egyetemi tanára részére,
Miskolc város fejlesztését többek között a munkanélküliség visszaszorítására és a közbiztonság javítására irányuló
törekvéseivel szolgáló, sikeres településvezetői munkája elismeréseként
dr. Kriza Ákos, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere részére,
a sebészet területén elért szakmai és tudományos eredményei, valamint a szegedi orvosképzés érdekében végzett
kiemelkedő oktatói és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Lázár György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Karának dékánja és Sebészeti Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a farmakológia és farmakoterápia területén elért tudmányos eredményei, valamint jelentős oktatói és
oktatásszervezői munkája elismeréseként
dr. Leprán István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi tanára részére,
az élelmiszerfizikai kutatások területén elért eredményei, valamint a magyar, angol és német nyelvű biofizikai
képzésben végzett magas színvonalú oktatói munkája elismeréseként
dr. Lőrinczy Dénes Márton, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kara Biofizikai Intézetének egyetemi tanára részére,
több évtizedes tudományos pályafutása során a függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek elméletével kapcsolatos,
nemzetközi szinten is elismert kutatási eredményei, valamint szerteágazó oktatási tevékenysége elismeréseként
dr. Maksa Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és
Technológiai Kar Matematikai Intézete Analízis Tanszékének professor emeritusa részére,
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a ritka betegségben szenvedők kezelése terén elért kimagasló szakmai eredményei, valamint a molekuláris
genetikai laboratóriumi diagnosztika magyarországi bevezetésében vállalt vezető szerepe elismeréseként
dr. Melegh Béla, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Klinikai Központja Orvosi Genetikai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára részére,
az anyagtudomány, különösen a mágneses és elektromágneses anyagvizsgálat területén végzett, nemzetközileg is
elismert tudományos, valamint oktatói munkája elismeréseként
dr. Mészáros István Attila, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gépészmérnöki Kara Anyagtudomány és Technológia Tanszékének egyetemi tanára részére,
az egyetemes európai értékek alapkövének számító keresztény kultúra elkötelezett képviselőjeként folytatott,
nemzetközi szinten is kiemelkedő vallásfilozófiai kutatómunkája elismeréseként
dr. Mezei Balázs Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Tudományos Akadémia rendes
tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Politikatudományi Doktori Iskolájának vezetője, a Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Kar Keresztény Filozófiai Intézete Filozófia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
a Magyar Vallástudományi Társaság elnöke részére,
a kétnyelvűséggel kapcsolatos hiánypótló nyelvészeti kutatásai, nemzetközileg is elismert szakmai eredményei,
valamint kiváló oktatói és oktatásszervezői munkája elismeréseként
dr. Navracsics Judit, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Modern Filológiai és
Társadalomtudományi Karának dékánja, Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézetének intézetigazgató
egyetemi tanára részére,
az áramlástechnika, különösen a hemodinamika és az aeroakusztika területén végzett tudományos és
utánpótlás-nevelő munkája elismeréseként
dr. Paál György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gépészmérnöki Kara Hidrodinamikai Rendszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a diofantikus egyenletek numerikus megoldása terén elért, világviszonylatban is nagyra becsült eredményei,
valamint az egyetemi informatikai kutatás és oktatás érdekében végzett munkája, illetve tudományos közéleti
tevékenysége elismeréseként
dr. Pethő Attila Tamás Szent-Györgyi Albert-díjas matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja,
a Debreceni Egyetem Informatikai Kara Számítógéptudományi Tanszékének egyetemi tanára részére,
a magyar–laoszi politikai és gazdasági kapcsolatok fejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Phouang Parisak Pravongviengkham, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Mezőgazdasági és Erdészeti
Minisztériumának miniszterhelyettese részére,
a szilárd anyagok kémiai reakcióinak, szerkezetének és fázisátalakulásainak vizsgálata területén végzett több
évtizedes kutatómunkája, valamint oktatói, illetve tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Pokol György Apáczai Csere János-díjas kémikus, a kémiai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia
Természettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének egyetemi tanára részére,
a nemzeti könyvtár modern működési feltételeinek megteremtése, a korszerű restaurálási technológiák
meghonosítása, valamint az állományvédelem és a digitalizáció bevezetése érdekében végzett magas színvonalú
szakmai tevékenysége elismeréseként
Poprády Géza, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főigazgatója részére,
a globális környezeti problémák kutatásában elért nemzetközi szinten is jelentős eredményei, valamint a szakmai
közéletben betöltött vezető szerepe elismeréseként
dr. Rakonczai János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi
és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének
egyetemi tanára részére,
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a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulója alkalmából a szabad Magyarország békés eszközökkel történő
megteremtésében, illetve a hazai demokrácia kereteinek kialakításában betöltött kiemelkedő és példaértékű
szerepe elismeréseként
dr. Richter Anna ügyvéd, az Ellenzéki Kerekasztal létrehozását kezdeményező és tevékenységét koordináló Független
Jogász Fórum alapítója részére,
Magyarország NATO-kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Rose Eilene Gottemoeller, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének helyettes főtitkára részére,
a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulója alkalmából a szabad Magyarország békés eszközökkel történő
megteremtésében, illetve a hazai demokrácia kereteinek kialakításában betöltött kiemelkedő és példaértékű
szerepe elismeréseként
dr. Sándorfi György ügyvéd, az Ellenzéki Kerekasztal létrehozását kezdeményező és tevékenységét koordináló
Független Jogász Fórum alapítója és jegyzője részére,
a hazai átjárható intelligens közlekedési rendszerek és szolgáltatások létrehozásában, többek között az országos
egységes elektronikus jegyrendszer kidolgozásában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Sárközi György Tibor, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vezető szakértője, az Észak-Magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. és a Borsod Volán Zrt. volt vezérigazgatója részére,
az ionfolyadékok zöldkémiai alkalmazása, illetve a szteroidkémia terén elért, nemzetközi szinten is kiemelkedő
tudományos eredményei, valamint példaértékű oktatói, oktatás- és kutatásszervezői munkája, továbbá szakmai
közéleti tevékenysége elismeréseként
Skodáné dr. Földes Rita, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Kémia Intézete
Szerves Kémia Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
az anyagtudomány, elsősorban a finomszerkezet-vizsgálatok területén végzett sokrétű, nemzetközileg is elismert
tudományos, valamint iskolateremtő oktatói munkája elismeréseként
dr. Szabó Péter János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gépészmérnöki Kara Anyagtudomány és Technológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
Szolnok város gazdasági, kulturális, sport- és társadalmi életének fejlesztése érdekében végzett példaértékű és
eredményes településvezetői munkája elismeréseként
Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város polgármestere, volt országgyűlési képviselő részére,
közel négy évtizedes, kimagasló tudományos pályája során a csillagászat területén folytatott kutatói és oktatói
munkája, valamint széles körű tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseként
dr. Szatmáry Károly csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem
Természettudományi és Informatikai Kar Fizikai Intézete Kísérleti Fizikai Tanszékének egyetemi tanára részére,
a számítógépes grafikában és az orvosi képalkotásban, illetve e területek meghatározó szoftvereiben alkalmazott
módszerek kidolgozásában elért jelentős eredményei, valamint iskolateremtő tevékenysége elismeréseként
dr. Szirmay-Kalos László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Irányítástechnika és Informatika Tanszékének tanszékvezetőhelyettese, egyetemi tanár részére,
a hidrogeológia és a vízgazdálkodás területén végzett, nemzetközileg is elismert szakmai, illetve tudományos
tevékenysége, valamint számos külföldi és hazai egyetemen folytatott oktatói munkája elismeréseként
dr. Szűcs Péter bányamérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi
Karának dékánja, a kar Környezetgazdálkodási Intézete Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Intézeti Tanszékének
egyetemi tanára részére,
Érd város látványos és dinamikus fejlődését elősegítő, sikeres településvezetői munkája elismeréseként
T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város polgármestere részére,
a kortárs magyar prózát újító szellemű alkotásaival gazdagító, jelentős hatású irodalmi pályája elismeréseként
Temesi Ferenc Kossuth-díjas, Babérkoszorú díjas és József Attila-díjas író, műfordító, drámaíró, forgatókönyvíró,
a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,
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a magyar–észt kapcsolatok elmélyítése és fellendítése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Toivo Tasa, az Észt Köztársaság volt budapesti nagykövete részére,
a rendszerváltoztatás harmincadik évfordulója alkalmából a szabad Magyarország békés eszközökkel történő
megteremtésében, illetve a hazai demokrácia kereteinek kialakításában betöltött kiemelkedő és példaértékű
szerepe elismeréseként
dr. Tóth László ügyvéd, az Ellenzéki Kerekasztal létrehozását kezdeményező és tevékenységét koordináló Független
Jogász Fórum alapítója részére,
a beszédakusztikai technológiák fejlődéséhez jelentős mértékben hozzájáruló tudományos munkája, valamint
a hallás- és beszédsegítő módszerek, illetve eszközök hazai kidolgozásában és bevezetésében betöltött kimagasló
szerepe elismeréseként
dr. Vicsi Klára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kara Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi magántanára részére,
a Szentföldön élő keresztény közösségek szolgálatában, valamint a magyar–jordán egyházi kapcsolatok
fejlesztésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
Őexc. William Shomali, Lydda címzetes püspöke, a jeruzsálemi latin pátriárka jordániai helynöke részére,
a szerves kémia területén végzett kiváló kutatói és egyetemi oktatói tevékenysége, a tehetséggondozásban vállalt
szerepe, valamint tudományos közéleti szervezőmunkája elismeréseként
dr. Wölfling János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Kar Kémiai Tanszékcsoportja Szerves Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
több mint négy évtizedes katonai szolgálata során végzett kiemelkedő színvonalú szakmai és példaértékű vezetői
munkája elismeréseként
Bozó Tibor dandártábornok, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémia parancsnoka részére,
kimagasló színvonalú hadtörténészi és oktatói pályafutása, valamint a hazai honvédtisztképzés modernizációjában
elért eredményei elismeréseként
dr. Csikány Tamás Péter ezredes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti
Tanszékének egyetemi tanára, a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztályának
vezetője részére,
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége, példamutató vezetői
munkája elismeréseként
Tikász Sándor András büntetés-végrehajtási dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka részére,
a polgári védelmi szakterület megújításában, valamint a HUNOR hivatásos mentőszervezet megalakításában végzett
kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos
polgári védelmi főfelügyelője részére,
közel öt évtizedes szakmai és vezetői tevékenysége, valamint az illegális migráció kezelése során tanúsított
kiemelkedő helytállása elismeréseként
dr. Végh Zsuzsanna nyugállományú rendőr dandártábornok, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal nyugalmazott
főigazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2019. július 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03487-2/2019.

A köztársasági elnök 331/2019. (VIII. 22.) 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 ifjúság, különösen a hátrányos helyzetű fiatalok nevelése érdekében végzett közösségépítő munkája
elismeréseként
Ábrahám Béla, a Don Bosco Szaléziak Szent István Magyar Tartományának tartományfőnöke részére,
a retorikaelmélet egyik vezető hazai kutatójaként végzett tudományos és oktatói munkája, valamint a magyar
családokért folytatott példaértékű tevékenysége elismeréseként
dr. Aczél Petra Katalin, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kara
Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének intézetigazgatója, egyetemi tanár, a Média a Családért
Alapítvány kuratóriumának elnöke részére,
a magyar–német barátság ápolása és a két nemzet közötti együttműködés elősegítése érdekében végzett önzetlen
tevékenysége elismeréseként
Apponyi Alfred gróf, a Rajna-Ruhr-vidéki Német–Magyar Társaság ügyvezetője, elnökségi tagja részére,
a magyar cukrászat hagyományainak ápolása, illetve értékeinek megőrzése és népszerűsítése iránt elhivatott,
kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
Auguszt Olga cukrászmester, a budapesti Auguszt Belváros és az Auguszt Pavilon cukrászda alapítója részére,
a magyar–német politikai kapcsolatok erősítését és a két nemzet közötti barátság ápolását elkötelezetten szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Axel E. Fischer, a Bundestag képviselője, a Bundestag Magyar Parlamenti Baráti Körének vezetője részére,
az anyaországi, illetve a határon túli magyar nyelvjárások, különösen a moldvai csángók dialektusának kutatása és
kultúrájának népszerűsítése érdekében végzett iskolateremtő tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Balázs Józsefné dr. Fodor Katalin, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének
nyugalmazott egyetemi docense részére,
a hazai egészségügy radiológiai szakterületén végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája
elismeréseként
dr. Balogh Endre László, a budapesti RADITEC Kft. – CT/MR Központ radiológus szakorvosa részére,
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Füzesgyarmat város fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú településvezetői és közösségépítő munkája
elismeréseként
Bere Károly, Füzesgyarmat város polgármestere részére,
az állattenyésztés területén végzett kutatásai, a hazai szarvasmarha-tenyésztési ágazat fejlesztésében elért
kimagasló eredményei, valamint több évtizedes oktatói és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Béri Béla Ujhelyi Imre-díjas agrármérnök, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar Állattudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézete Állattenyésztési
Tanszékének egyetemi docense részére,
a magyar és európai munkajog, illetve a társadalombiztosítási jog területén végzett több mint három évtizedes,
nemzetközileg is elismert tudományos és oktatói munkája, valamint a hazai munkajogi kodifikációban szerzett
érdemei elismeréseként
dr. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi
Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Kúria főtanácsadója részére,
a magyar–osztrák gazdasági és politikai kapcsolatok ápolása és fejlesztése, valamint Magyarország ausztriai
megítélésének javítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Magyarország bécsi és alsó-ausztriai tiszteletbeli konzulja, a Casinos Austria
Részvénytársaság főigazgatója és az Österreichische Lotterien GmbH elnök-vezérigazgatója részére,
több évtizedes, elhivatott lelkipásztori szolgálata során a magyar házaspárok és családok érdekében végzett
közösségépítő munkája elismeréseként
Blanckenstein György pápai káplán, a Szentendrei Keresztelő Szent János Plébánia plébánosa részére,
a fiatalok keresztény szellemben való nevelése iránt elhivatott lelkipásztori szolgálata, valamint az államosított
erdélyi egyházi javak visszaszerzésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként
Bodó Imre tiszteletbeli főesperes, szentszéki tanácsos, a kézdiszárazpataki római katolikus egyházközség plébánosa
részére,
több évtizedes, kiemelkedő oktatói és kutatói munkája, valamint a kémiai tudományok népszerűsítését szolgáló
ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként
dr. Buglyó Péter, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szervetlen és
Analitikai Kémiai Tanszékének egyetemi docense részére,
Jánoshalma város infrastrukturális fejlesztését többek között a helyi közintézmények felújításával szolgáló, sikeres
településvezetői munkája elismeréseként
Czeller Zoltán, Jánoshalma város polgármestere részére,
a politikatudomány területén folytatott kiváló kutatói és elhivatott oktatói munkája, valamint a magyar politikai
kultúra fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként
dr. Csizmadia Ervin politológus, a Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézetének tudományos
főmunkatársa, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének docense részére,
a mélyműveléses bányászat kőzetmechanikai és üregállékonysági problémáinak megoldásában elért, nemzetközi
szinten is elismert kutatási eredményei, valamint magas színvonalú oktatói és dékánhelyettesi munkája
elismeréseként
dr. Debreczeni Ákos, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának dékánhelyettese, a Bányászati és
Geotechnikai Intézeti Tanszék tanszékvezetője részére,
a székelyföldi vadászati kapcsolatok ápolását, valamint a vadászati kultúra széles körű megismertetését több
évtizede szolgáló kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető elnöke részére,
a Schönstatt Családmozgalom magyarországi meghonosítását szolgáló munkája, valamint Budapest fejlesztése
érdekében végzett közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Endrédy István környezetvédelmi szakmérnök, volt fővárosi képviselő, a Magyar Schönstatti Családmozgalom volt
vezetője, a Családok a Családért Egyesület volt elnöke részére,
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két évtizedes, magas színvonalú tiszteletbeli konzuli munkája, valamint a nyugat-afrikai államokkal kialakított
politikai-gazdasági kapcsolatok fejlesztésében elért eredményei elismeréseként
Entz Boldizsár Péter, a Ghánai Köztársaság budapesti tiszteletbeli főkonzulja részére,
a szociológia területén folytatott értékes kutatói és oktatói munkája, valamint a magyar családok támogatása, illetve
a családbarát társadalmi környezet megteremtése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Farkas Péter szociológus, humánökológus, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért kutatási vezetője,
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia szakának egykori oktatója részére,
Verpelét város fejlesztésében elért kimagasló eredményei, valamint a település várossá nyilvánítása érdekében
végzett munkája elismeréseként
Farkas Sándor, Verpelét város polgármestere részére,
kiemelkedő szakmai pályafutása, valamint az amerikai diaszpórában élő magyarság érdekében végzett
tevékenysége, példamutató életútja elismeréseként
Farkas Tibor repülő- és űrkutató mérnök, az USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub alapító és vezetőségi tagja részére,
hat évtizedes példaadó lelkipásztori szolgálata, értékőrző és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Fekete János, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye címzetes esperese, nyugalmazott plébánosa részére,
a komplex pszicho-, farmako- és szocioterápiás gyógyításban elért eredményei, a művészetterápiás képzés
kifejlesztésében vállalt szerepe, valamint az öngyilkosság lélektani hátterével kapcsolatos kutatásai elismeréseként
dr. Fekete Sándor pszichiáter, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Pszichiátriai és
Pszichoterápiás Klinikájának egyetemi tanára részére,
Baja város és a helyi közösség szolgálata iránt elkötelezett, két évtizedes településvezetői munkája elismeréseként
Fercsák Róbert, Baja város polgármestere részére,
a XVI–XVII. századi magyar zenetörténet egyik vezető hazai kutatójaként végzett elkötelezett munkája, valamint
jelentős publikációi elismeréseként
Ferenczi Ilona Szabolcsi Bence-díjas és Károli Gáspár-díjas zenetörténész, a Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének nyugalmazott tudományos főmunkatársa
részére,
több évtizedes színpadi, filmes és televíziós pályafutása során nyújtott, nagy népszerűségnek örvendő alakításai
elismeréseként
Fodor Zsóka színművész részére,
több évtizedes, iskolateremtő kutatói és oktatói pályája, oktatás-, illetve tudományszervezői tevékenysége, valamint
széles körű kultúranépszerűsítő munkája elismeréseként
dr. Gazda István tudománytörténész, a Magyar Tudománytörténeti Intézet ügyvezető igazgatója részére,
az erdélyi magyar etnográfia és folklorisztika területén elért kutatási eredményei, valamint nagy hatású oktatói
munkája elismeréseként
Gazda Klára néprajzkutató, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének
nyugalmazott egyetemi docense részére,
a magyar–holland kapcsolatok fejlesztését a Gödöllő és Wageningen közötti testvérvárosi kötelék erősítésével
szolgáló évtizedes tevékenysége elismeréseként
Geert van Rumund, Wageningen város polgármestere részére,
a magyar–amerikai kapcsolatok fejlesztéséhez, valamint a hazai kezdő vállalkozások nemzetközi elismertetéséhez
hozzájáruló munkája elismeréseként
George Friedman, a Geopolitical Futures folyóirat alapítója és elnöke részére,
a magyar fémipar területén folytatott több évtizedes, a szomszédos országokkal kiépített gazdasági kapcsolatok
fejlesztéséhez is hozzájáruló sikeres szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Géresi József, a Géresi József Hidraulika Szerviz tulajdonosa részére,
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több évtizedes, főként a gazdasági társasági jog területén eredményes ügyvédi pályafutása, valamint hazánk
külgazdasági kapcsolatainak építésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Gortvay István ügyvéd, a Gortvay Ügyvédi Iroda tulajdonosa részére,
Gyula város érdekében végzett érték- és közösségteremtő településvezetői munkája elismeréseként
dr. Görgényi Ernő István, Gyula város polgármestere részére,
Érd város és Fejér megye lakóinak érdekében végzett odaadó szolgálata, valamint a katolikus oktatás-nevelés
területén elért eredményei elismeréseként
Hajdu Ferenc kanonok, a Székesfehérvári Egyházmegye általános helynöke, az Érd-Újváros Plébánia plébánosa
részére,
az arabisztika területén folytatott, nemzetközi szinten is elismert tudományos kutatásai, valamint az arab nyelv hazai
oktatásában végzett magas szintű munkája elismeréseként
dr. Iványi Tamás, a Kőrösi Csoma Társaság főtitkára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
Sémi Filológiai és Arab Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense részére,
a magyar–lengyel barátság elmélyítése érdekében végzett sokrétű tevékenysége elismeréseként
Jan Juszczak, a Krosnoi Járás volt elöljárója részére,
a magyar irodalomtörténeti szemléletben új szempontokat érvényesítő szépirodalmi és tudományos életműve
elismeréseként
dr. Jánosi Zoltán József Attila-díjas irodalomtörténész, szerkesztő részére,
az ortopédia területén végzett lelkiismeretes gyógyítómunkája, valamint elhivatott oktatói és példaértékű szakmai
közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Jónás Zoltán, a Debreceni Egyetem Klinikai Központja Ortopédiai Klinikájának főorvosa részére,
hazánk nemzetközi agrárkapcsolatainak fejlesztésében elért szakdiplomáciai eredményei, valamint az ENSZ
mezőgazdasági és világélelmezési szervezeteiben végzett sikeres érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
Kálmán Zoltán, Magyarország állandó képviselője az ENSZ római székhelyű élelmezési és mezőgazdasági
szervezeteiben, rendkívüli követ részére,
kiemelkedő tudományos tevékenysége, valamint a határon túli magyarság érdekvédelme területén végzett
fáradhatatlan munkája elismeréseként
dr. Kántor Zoltán szociológus, politológus, a Bethlen Gábor Zrt. Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Nemzetközi és Politikatudományi Intézete
Politológia Tanszékének oktatója részére,
az európai családok védelme és az újkori keresztényüldözés elleni küzdelem területén végzett munkája, valamint
Magyarország melletti kiállása elismeréseként
Kees van der Staaij, a Holland Királyság Képviselőházának tagja, a Staatkundig Gereformeerde Partij vezetője részére,
a magyar vízilabdasport területén elért nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint a sportág
hagyományainak ápolása és az utánpótlás nevelése érdekében végzett munkája elismeréseként
Kenéz György olimpiai bajnok vízilabdázó, az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület vízilabdaedzője,
a Vasas SC örökös bajnoka részére,
Dabas város fejlesztését és az ott élők életminőségének javítását szem előtt tartó, eredményes településvezetői
munkája elismeréseként
Kőszegi Zoltán, Dabas város polgármestere, volt országgyűlési képviselő részére,
kimagasló színvonalú operatőri pályája, valamint számos nagy sikerű kortárs hazai filmalkotás létrejöttéhez
hozzájáruló sokoldalú produceri tevékenysége elismeréseként
dr. Lajos Tamás Balázs Béla-díjas operatőr, filmproducer, a Film Positive Productions Kft. ügyvezetője részére,
a szlovákiai magyarság nyelvhasználatának, illetve a kétnyelvűség törvényszerűségeinek és következményeinek
kutatójaként elért eredményei, valamint iskolateremtő egyetemi oktatói munkája elismeréseként
dr. Lanstyák István nyelvész, a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom
Tanszékének egyetemi tanára részére,
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a nehéz helyzetben lévő magyar fiatalok otthonteremtését támogató, több évtizedes karitatív tevékenysége
elismeréseként
Lőrincz Kálmán, a Házat-Hazát Alapítvány alapító igazgatója részére,
az amerikai diaszpórában élő magyarság megmaradása, illetve az anyaországiakkal való kapcsolatának ápolása
érdekében végzett fáradhatatlan közösségépítő munkája elismeréseként
Ludányi András János, a Magyar Baráti Közösség társalapítója, az Ohio Northern University nyugalmazott egyetemi
tanára részére,
a rábízott településeken élők szolgálata iránt elhivatott, több évtizedes lelkészi munkája, valamint sokoldalú
társadalmi szervezőtevékenysége elismeréseként
Lupták György, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökhelyettese, a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye
esperese, a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze részére,
a szoftververifikációval és -validációval, illetve a biztonságkritikus rendszerekkel kapcsolatos kutatási eredményei,
valamint az informatikai felsőoktatás területén végzett több évtizedes oktatói és képzésfejlesztési munkája
elismeréseként
dr. Majzik István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettes egyetemi docense részére,
a magyarországi rászorulók életkörülményeinek javítása érdekében végzett odaadó karitatív tevékenysége
elismeréseként
Maria Clary grófnő, a Szuverén Máltai Lovagrend dámája, a Németországi Máltai Segélyszolgálat München Városi
egységének külügyekért felelős szolgálatvezetője részére,
Balassagyarmat város fejlesztése és a helyi kultúra ápolása iránt elkötelezett, több évtizedes településvezetői
munkája elismeréseként
Medvácz Lajos, Balassagyarmat város polgármestere részére,
a magyarországi és németországi zsidó intézmények közötti kapcsolatok támogatásában, valamint a különböző
vallások közötti párbeszéd elősegítésében vállalt szerepe elismeréseként
Michael N. Szentei-Heise, a Düsseldorfi Zsidó Hitközség ügyvezető igazgatója részére,
a magyar–francia kapcsolatok elmélyítését sokrétűen szolgáló tevékenysége, valamint Magyarország melletti
következetes kiállása elismeréseként
Michel Herbillon, a Francia Nemzetgyűlés képviselője részére,
a gyermekgyógyászat területén végzett lelkiismeretes gyógyítómunkája, valamint példaértékű tudományos, oktatói
és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Mogyorósy Gábor, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központ Gyermekgyógyászati
Klinikájának Gyermek Belgyógyászati nem önálló Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
Magyarország és a Szentszék kapcsolatainak fejlesztése, valamint a római magyar közösség támogatása érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Moles Luciano építészmérnök, a római Engel&Völkers EV MMC Italia S.R.L. munkatársa részére,
Berettyóújfalu város és a bihari térség fejlesztése, illetve határon túli magyar kapcsolatainak ápolása érdekében
végzett példamutató tevékenysége elismeréseként
Muraközi István, Berettyóújfalu város polgármestere részére,
a magyar–algériai politikai és sportdiplomáciai kapcsolatok fejlesztése terén elért eredményei elismeréseként
Mustapha Berraf, az Algériai Olimpiai és Sportbizottság és a Nemzeti Olimpiai Bizottságok Afrikai Egyesülete elnöke
részére,
az építészettudomány területén végzett szakmai munkája, valamint oktatói és tudományos tevékenysége
elismeréseként
dr. Müller Ferenc építészmérnök, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára, a Magyar
Építészek Kamarája és Szövetsége volt elnöke részére,
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Sellye város gazdasági és infrastrukturális fejlesztése érdekében végzett eredményes településvezetői munkája
elismeréseként
Nagy Attila, Sellye város polgármestere részére,
Füzesabony város gazdasági és infrastrukturális fejlesztését, valamint a helyi közösségi, illetve sportélet élénkítését
szolgáló, sikeres településvezetői munkája elismeréseként
Nagy Csaba, Füzesabony város polgármestere részére,
a hazai igazságszolgáltatás területén végzett több évtizedes, példaértékű szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Nagy Gizella Edit, a Püspökladányi Járási Ügyészség vezető ügyésze részére,
Bátonyterenye város gazdasági felemelkedését és az ott élők életminőségének javítását sokrétűen szolgáló, sikeres
településvezetői munkája elismeréseként
Nagy-Majdon József, Bátonyterenye város polgármestere részére,
a szerszámgépek és gyártórendszerek fejlesztése területén elért eredményei, valamint szakterületének nemzetközi
elismertetéséhez hozzájáruló kutatási projektvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Németh István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Gyártástudomány és
-technológia Tanszékének tanszékvezető-helyettes egyetemi docense részére,
a hazai családi, mikro- és kisvállalkozások versenyképességének növelése érdekében végzett magas színvonalú
érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
Németh László Tivadar, az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke részére,
a pszichológia, különösen az iskolapszichológia területén végzett közel négy évtizedes, jelentős kutatói, oktatói és
képzésfejlesztői tevékenysége elismeréseként
Némethné dr. Kollár Katalin Eötvös József-díjas pszichológus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és
Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézete Iskolapszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
a magyar bábművészet és gyermekszínjátszás elismert tervezőjeként végzett alkotómunkája, valamint a Kolibri
Színház képzőművészeti arculatának kialakításában vállalt kimagasló szerepe elismeréseként
Orosz Klaudia Jászai Mari-díjas látványtervező, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház képzőművészeti vezetője
részére,
közel három évtizedes építészmérnöki pályája, valamint számos ikonikus hazai műemlék épület rekonstrukciójában
végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Oroszlány Ferenc Sándor építészmérnök, az OR-M Mérnöki Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a hazai gazdálkodó szervezetek magas szintű jogi képviselete terén végzett több évtizedes munkája, valamint
a kamarai fegyelmi gyakorlat jogegységének megteremtésében betöltött szerepe elismeréseként
dr. Óvári Győző Oktáv, az Óvári és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédje, a Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlésének tagja
részére,
több évtizedes gyógyítómunkája, valamint Kecskemét város érdekében elkötelezetten végzett, értékteremtő
közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Pánczél Gyula nyugalmazott tüdőgyógyász főorvos, volt országgyűlési képviselő részére,
sikeres előadóművészi pályafutása, valamint kulturális műsorok szerkesztő-műsorvezetőjeként folytatott televíziós
tevékenysége elismeréseként
Paor Lilla előadóművész, műsorvezető, a „hatoscsatorna” ügyvezető igazgatója részére,
Gyál város fejlesztése és a helyi közösségi élet támogatása érdekében végzett innovatív településvezetői munkája
elismeréseként
Pápai Mihály, Gyál város polgármestere részére,
a hazai COOP szövetkezeti kereskedelmi rendszer átalakításában betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként
Pekó László, a Nyírség-Zemplén Coop Kereskedelmi Zrt. vezérigazgatója részére,
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a hallássérültek pedagógiája területén folytatott kutatásai, valamint a hazai gyógypedagógai képzésben végzett
sokrétű oktatói és képzésfejlesztői munkája elismeréseként
dr. Perlusz Andrea, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának tudományos
és stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettese, a European Agency for Special Needs and Inclusive Education
magyarországi nemzeti koordinátora részére,
az ausztráliai magyarság identitásának megőrzése érdekében végzett önzetlen közösségépítő és kultúraszervező
tevékenysége elismeréseként
Piri József, a sydney-i Délvidéki Magyar Szövetség elnöke részére,
a szenvedélybetegséggel küzdő emberek támogatása, illetve rehabilitációjának segítése iránt elhivatott lelkészi
szolgálata elismeréseként
Pótor László, a Nyírmeggyesi Református Egyházközség lelkipásztora részére,
a mezőgazdasági vállalatökonómia területén elért eredményei, valamint az egyetemen végzett kiemelkedő
oktatásszervezői és képzésfejlesztői munkája elismeréseként
dr. Pupos Tibor Ujhelyi Imre-díjas és Trefort Ágoston-díjas agrármérnök, a Pannon Egyetem Georgikon Kara
Gazdasági, Társadalomtudományi és Vidékfejlesztési Tanszékének egyetemi tanára részére,
a hazai állategészségügy területén folytatott magas színvonalú gyógyítómunkája, valamint Miskolc város
jégkorongsportjának újraindításában vállalt jelentős szerepe elismeréseként
dr. Puskás Gábor, a Miskolci Állatkórház Kft. praxisvezető állatorvosa, a Miskolci Jegesmedve Jégkorong
Sportegyesület alapítója és tiszteletbeli elnöke részére,
négy évtizedes, sokoldalú alkotói pályája, valamint Miskolc város megújult arculatának kialakítása érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Puskás Péter Kós Károly-díjas, Pro Architectura díjas és Ybl Miklós-díjas építész, a Műépítész Építészeti Tervezőiroda
Kft. ügyvezetője, vezető tervezője részére,
a szociális szolgáltatások rendszerének fejlesztése, különösen az idős emberek, illetve a demenciával küzdők és
családtagjaik életminőségének javítása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként
dr. Radnainé dr. Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója részére,
a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élők egészségének megőrzése, illetve betegségének megelőzése érdekében
végzett több mint négy évtizedes példaértékű munkája elismeréseként
dr. Rédl Jenő, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Nephrológiai Osztályának
osztályvezető főorvosa, a szolnoki Diaverum Hungary Kft. Dialysis Központ orvos-igazgatója részére,
a nukleáris fizika területén elért eredményei, valamint a tudományterületet érintő magyar–venezuelai
együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Sajo-Bohus László PhD., a caracasi Simón Bolívar Egyetem professor emeritusa részére,
hazánk épített örökségének védelme érdekében végzett szakmai tevékenysége, valamint a magyar családok
megerősítését és a fiatalok értékközpontú nevelését elősegítő önzetlen munkája elismeréseként
dr. Seidl Ágoston vegyészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi docense,
a Magyarádi Kft. ügyvezetője, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének volt főtitkára részére,
nemzetközi jelentőségű szobrász- és éremművészi pályája, valamint kimagasló színvonalú művészetpedagógiai
tevékenysége elismeréseként
Soltra E. Tamás szobrász- és éremművész, a Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és
Művészeti Kara Alkalmazott Művészeti Intézetének egyetemi docense részére,
a Peter Cerny Alapítvány szakmai vezetőjeként a koraszülöttek intenzív ellátására specializált szállítási szolgálat
hazai bevezetésében vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként
dr. Somogyvári Zsolt Batthyány-Strattmann László-díjas csecsemő- és gyermekgyógyász, neonatológus
szakorvos, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségfejlesztési és Klinikai Módszertani Intézete
Családgondozási és Módszertani Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára, a Peter Cerny Alapítvány szakmai
vezetője részére,
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a vadon élő állatfajok betegségeivel kapcsolatos kutatási eredményei, valamint több évtizedes oktatói munkája
elismeréseként
dr. Sugár László István, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karának professor emeritusa részére,
Heves város infrastrukturális fejlesztésében elért eredményei, elkötelezett településvezetői munkája elismeréseként
Sveiczer Sándor, Heves város polgármestere részére,
Pesterzsébet fejlesztése, illetve kulturális életének élénkítése érdekében végzett, a főváros eredményes
működéséhez hozzájáruló polgármesteri munkája elismeréseként
Szabados Ákos, Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet polgármestere, volt országgyűlési képviselő részére,
Hollókő község fejlesztése, valamint a helyi kulturális értékek megőrzése és továbbadása iránt elkötelezett
településvezetői munkája elismeréseként
Szabó Csaba, Hollókő község polgármestere, volt országgyűlési képviselő részére,
a magyar zsidóság közösségi életének szervezése, illetve kulturális értékeinek megőrzése, valamint a holokauszt
túlélőinek kárpótlása érdekében végzett munkája elismeréseként
Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány kuratóriumának elnöke részére,
a geodétaképzés érdekében folytatott több évtizedes oktatói tevékenysége, valamint szakmai közéleti munkája
elismeréseként
dr. Szepes András József földmérő mérnök, a Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnöke részére,
az erdélyi és anyaországi tudományos, illetve oktatási kapcsolatok ápolását többek között a marosvásárhelyi magyar
nyelvű orvosképzés biztosításával szolgáló tevékenysége elismeréseként
dr. Szilágyi Tibor orvos, tudományos kutató, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetem egyetemi tanára részére,
Putnok város érdekében végzett több évtizedes, kimagasló színvonalú településvezetői munkája elismeréseként
Tamás Barnabás, Putnok város polgármestere, volt országgyűlési képviselő részére,
a Stuttgartban és környékén élő erdélyi magyar közösség összefogását, valamint identitásának megőrzését és
hagyományainak ápolását szolgáló munkája elismeréseként
Tamás Péter László, az Erdélyi Világszövetség Nyugatnémetországi csoportjának elnöke részére,
a hazai magánerdő- és vadgazdálkodás fejlesztése, valamint a fiatalok környezettudatosságra nevelése érdekében
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Támba Miklós, a Napkori Erdőgazdák Zrt. vezérigazgatója, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos
Szövetségének egykori alelnöke részére,
több évtizedes egyházépítő szolgálata, valamint a fiatalok keresztény szellemiségű nevelése érdekében végzett
munkája elismeréseként
Tóth András kanonok, kerületi esperes, püspöki tanácsos, plébános, a Nagykátai Váci Mihály Katolikus Általános
Iskola lelkivezetője részére,
a Selye János Egyetem működtetésében elért eredményei, valamint oktatói munkája és a fiatal magyar tehetségek
támogatásában vállalt szerepe elismeréseként
prof. RNDr. Tóth János PhD., a komáromi Selye János Egyetem általános és fejlesztési rektorhelyettese, egyetemi tanár
részére,
a COOP csoport észak-magyarországi régiójának gazdasági fejlesztésében betöltött kiemelkedő szerepe
elismeréseként
Tóth László, az UNIÓ COOP Zrt. vezérigazgatója részére,
Magyarország paraguayi képviselete, valamint a két ország közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében
végzett odaadó munkája elismeréseként
Tömböly Dénes, Magyarország asuncióni tiszteletbeli főkonzulja részére,
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a magyar evangélikus egyházzene értékeinek megőrzését és továbbadását szolgáló fél évszázados művészi és
oktatói tevékenysége elismeréseként
Trajtler Gábor Károli Gáspár-díjas teológus, orgonaművész, az egykori Evangélikus Teológiai Akadémia nyugalmazott
tanszékvezető docense, a Magyarországi Evangélikus Egyház volt országos egyházzenei igazgatója, a Pesti
Evangélikus Egyház Deák Téri Egyházközségének nyugalmazott lelkésze részére,
a nemzeti rendezvények szakszerű és méltó lebonyolításához hozzájáruló több évtizedes, kimagasló színvonalú
munkája elismeréseként
Varga Szilvia, a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. szakmai igazgatója részére,
a közművelődés területén végzett kiemelkedő közösségépítő és kulturális szervezőtevékenysége, valamint
a Kulturális Közfoglalkoztatási Program megvalósítását, illetve a kulturális alapellátás rendszerének kialakítását
elősegítő munkája elismeréseként
Závogyán Magdolna, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma volt kultúráért felelős helyettes államtitkára részére,
a magyar történelem lengyelországi megismertetését, valamint a két nemzet történeti kapcsolatainak bemutatását
és népszerűsítését, illetve barátságának ápolását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Zbigniew Wawer hadtörténész, a varsói Királyi Łazienki Park és Kastélymúzeum igazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata;
az árvízvédelem területén, valamint a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelése során végzett
kiemelkedő parancsnoki munkája elismeréseként
Antal László István ezredes, a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredének ezredparancsnoka részére,
a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében végzett kiemelkedően eredményes tevékenysége
elismeréseként
Hajdú György Péter dandártábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója, főigazgató-helyettese részére,
több évtizedes rendvédelmi és szervezetbiztonsági pályafutása során végzett magas színvonalú, különösen
a védelmi igazgatási rendszer eredményes működéséhez hozzájáruló szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Kesztyűs Rudolf nyugállományú rendőr dandártábornok, a Miniszterelnökség Szervezetbiztonsági Főosztályának
főosztályvezetője, Budapest I. kerületi Rendőrkapitányságának volt rendőrkapitánya részére,
a haza védelme és a nemzet szolgálata iránt elhivatott, kimagasló színvonalú katonai szolgálata elismeréseként
Lázár Béla ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya Repülésfelügyeleti Osztályának
osztályvezetője, főosztályvezető-helyettese részére,
a tűzoltás és a műszaki mentés területén végzett közel három évtizedes, kimagasló szolgálati tevékenysége
elismeréseként
Sarkadi Ferenc tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének vezetője részére,
több mint két évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Szabó Vendel rendőr ezredes, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese
részére,
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a védelmi tervezés területén, valamint a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program végrehajtása
érdekében folytatott, hazánk katonai biztonságának fokozásához hozzájáruló tevékenysége elismeréseként
Zákány Péter ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási Államtitkári Titkárságának vezetője részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2019. július 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03483-2/2019.

A köztársasági elnök 332/2019. (VIII. 22.) 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 –
Baja város és a térség lakóinak érdekében végzett sok évtizedes gyógyítómunkája, valamint a helyi közösségi
életben vállalt szerepe elismeréseként
dr. Ábrahám György háziorvos, címzetes főorvos részére,
a statikai tervezés területén végzett több évtizedes tudományos, szakmai és oktatói munkája, valamint a hazai
mérnöktársadalom érdekvédelmét szolgáló szakmai közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Almási József mérnök, a CAEC Almási Mérnöki Tanácsadó Kft. ügyvezetője részére,
Szendehely község szolgálatában végzett sikeres településvezetői munkája, valamint a német nemzetiség
nyelvének és kultúrájának ápolása iránt elkötelezett tevékenysége elismeréseként
Altsach Ignác, Szendehely község polgármestere részére,
a felvidéki, különösen a kassai magyarság identitástudatának erősítése érdekében végzett széles körű
ismeretterjesztő, publikációs és szervezőtevékenysége elismeréseként
Balassa Zoltán újságíró, helytörténész részére,
négy évtizede lelkiismeretesen végzett szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Baranyai Tiborné, a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére,
a műemlékvédelem területén folytatott, számos kulturális beruházás és műemlék épület rekonstrukciójának
megvalósítását magába foglaló, értékmentő munkája elismeréseként
Bendi Lajos György, a Tihany Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. ügyvezetője, projektigazgatója részére,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 143. szám

5917

a polgári értékek képviselete iránt elkötelezett, két évtizedes publikációs és szerkesztői tevékenysége elismeréseként
Berszán György, a Magyar Nemzet – Polgári Napilap rovatvezetője részére,
a hazai növénytermesztés területén végzett, nemzetközileg is számon tartott technológiafejlesztői és oktatói
munkája elismeréseként
Bíró János, a Syngenta Kft. kelet-európai növényvédelmi vezetője részére,
a kortárs magyar köztéri szobrászat területén végzett magas színvonalú alkotóművészi munkája elismeréseként
Bíró Lajos szobrászművész részére,
szerteágazó kultúraszervező tevékenysége, különösen Fekete István életművének népszerűsítését szolgáló munkája
elismeréseként
Bodó Imre agrármérnök, helytörténész, a dombóvári Fekete István Múzeum alapítója részére,
közel négy évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint aktív közösségépítő és társadalmi szervezőtevékenysége
elismeréseként
dr. Bóna Zoltán Sándor, a Dunavarsányi Református Egyházközség lelkipásztora részére,
több évtizedes lelkipásztori szolgálata és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Bordi János szentszéki tanácsos, a Pálpataki Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,
több évtizedes mérnöki pályafutása, 1956-os szerepvállalása, valamint a Budai Polgári Casino megalapítójaként és
vezetőjeként végzett munkája, közéleti tevékenysége elismeréseként
Brányik Ottó, a Budai Polgári Casino Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke részére,
Újfehértó és Hajdúnánás múltjának megismertetését szolgáló helytörténeti kutatásai és magas színvonalú
intézményvezetői munkája elismeréseként
Buczkó József etnográfus, a hajdúnánási Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója részére,
a magyar–kínai sportdiplomáciai kapcsolatok megalapozása és fejlesztése érdekében végzett eredményes szakmai
munkája elismeréseként
Cao Wenyuan, a Kínai Országos Sporttudományi és Kutató Intézet nyugalmazott igazgatóhelyettese részére,
a magyar–francia tudományos és egyetemközi kapcsolatok fejlesztése, valamint Magyarország történelmének
franciaországi megismertetése érdekében végzett munkája elismeréseként
Catherine Horel történész, a Centre National de la Recherche Scientifique vezető kutatója, az Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne professzora részére,
a magyar–spanyol gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez, valamint a magyar gazdaság sikereihez hozzájáruló
eredményes vállalatvezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Cèsar Molins, az AMES Group vezérigazgatója részére,
a kodályi zenepedagógia és kóruskultúra erdélyi népszerűsítését szolgáló elhivatott munkája elismeréseként
Czakó Gabriella, a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar karvezetője, a szovátai Mariánum Egyesület missziós
munkatársa részére,
Szeged város kulturális életét gazdagító négy évtizedes művelődésszervezői tevékenysége elismeréseként
Csicsai Antal Bessenyei György-díjas közművelődési szakember, a szeged-szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési
Ház volt igazgatója részére,
a hazai és európai művelődéstörténet, a textológia, illetve a XIX. századi magyar irodalom területén folytatott magas
színvonalú kutatói és szerkesztői tevékenysége elismeréseként
Csillag István, irodalomtörténész, szerkesztő részére,
Zaránk község érdekében végzett több mint negyedszázados településvezetői munkája elismeréseként
Csintalan István, Zaránk község polgármestere részére,
a szlovákiai magyar muzeológia területén elért eredményei, valamint több évtizedes, magas színvonalú
intézményvezetői munkája elismeréseként
Ing. Csütörtöky József PhD., a Komáromi Duna Menti Múzeum igazgatója részére,
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a magyar–orosz kulturális kapcsolatok elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Dankovics Viktorné dr. Szücs Olga, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének egyetemi docense, a Tolsztoj
Társaság a Magyar–Orosz Együttműködésért Egyesület elnöke részére,
a Kárpát-medencei, különösen az erdélyi és magyarországi orgonaépítészet, illetve -használat történetével
kapcsolatos kutatásai elismeréseként
dr. Dávid István orgonaművész, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara Hittanoktató- és
Kántorképző Intézetének főiskolai tanára részére,
Háromszék történetének, különösen a vármegye 1848–49-es emlékeinek feltárását szolgáló helytörténeti kutatói és
publikációs tevékenysége elismeréseként
Demeter Lajos, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa részére,
a Szent László zarándoklat, valamint az erdélyi pápalátogatás magyar programjának szervezésében vállalt szerepe
elismeréseként
dr. Dénes Zoltán Mihály címzetes kanonok, az Újirázi Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,
Drégelypalánk község fejlesztése érdekében végzett közel három évtizedes településvezetői tevékenysége
elismeréseként
Dombai Gábor, Drégelypalánk község polgármestere részére,
kereskedelmi területen folytatott több évtizedes, eredményes szakmai vezetői munkája elismeréseként
dr. Ecsedi Ferenc jogász, közgazdász, mérnök, az Inga Kettő Kft. ügyvezetője részére,
a hazai egészségügyi ellátás, elsősorban a haematológia területén folytatott három évtizedes gyógyítómunkája,
valamint kiemelkedő vezetői és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Egyed Miklós, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Haematológiai Osztályának osztályvezető főorvosa
részére,
az erdélyi magyar identitástudat és kultúra megőrzését sokrétűen szolgáló művészi és művelődésszervezői
tevékenysége elismeréseként
Essig József fotóművész, filmoperatőr, a Reményik Sándor Művészstúdió Alapítvány alapítója részére,
a magyarországi holokausztáldozatok, valamint a vészkorszak idején Spanyolországba menekült túlélők emlékének
megőrzését fáradhatatlanul szolgáló munkája elismeréseként
Eva María Leitman Bohrer, a Madridi Zsidó Közösség és a Spanyol Zsidó Nők Szövetségének elnökségi tagja részére,
az irányítása alá tartozó területek földgázelosztó-hálózatának üzembiztossá és biztonságossá tétele érdekében
végzett példaértékű vezetői tevékenysége elismeréseként
Fábián János, az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. Északi Gázüzemének vezetője részére,
a vajdasági egészségügy területén végzett magas színvonalú gyógyítómunkája, valamint a délvidéki magyar
közösségi élet szervezésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Farkas Emil, a Zentai Közkórház sebészeti osztályának főorvosa részére,
a Hely című klasszikus riportműsor vezetőjeként és szerkesztőjeként végzett értékközvetítő munkája elismeréseként
Farkas Erika, az MR1 Kossuth Rádió szerkesztő-műsorvezetője részére,
Kunadacs község fejlesztése és a lakosság életkörülményeinek javítása iránt elkötelezett településvezetői munkája
elismeréseként
Farkas Ildikó, Kunadacs község polgármestere részére,
a Kárpát-medencei néptánchagyományok megőrzését és továbbadását szolgáló több évtizedes művészi és oktatói
munkája elismeréseként
Fazakas János néptáncpedagógus, a Maros Művészegyüttes volt tagja részére,
sajátos humorú lírai alkotásai, valamint műfajgazdag publicisztikai életműve és irodalomnépszerűsítő tevékenysége
elismeréseként
Fecske Csaba József Attila-díjas költő, publicista részére,
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a Pannon Egyetem Duális Képzési Központjának létrehozásában vállalt szerepe, valamint eredményes
képzésfejlesztői tevékenysége elismeréseként
Fejes Lászlóné dr. Utasi Anett, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Környezetmérnöki Intézetének egyetemi docense,
Duális Képzési Központjának vezetője részére,
az erdélyi katolikus magyarság nyelvének, hitének és identitásának megőrzése iránt elhivatott, példaértékű
lelkipásztori szolgálata elismeréseként
Fejes Rudolf Anzelm apát, a Váradhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság prépost-prelátusa részére,
Zánka község érdekében végzett negyedszázados településvezetői munkája, valamint a térség fejlesztését szolgáló
társadalmi szerepvállalása elismeréseként
Filep Miklós Lajos, Zánka község polgármestere, a Balatonfüredi Többcélú Társulás elnöke részére,
a magyar borászat hagyományainak ápolása, valamint a hazai borok nemzetközi népszerűsítése érdekében végzett
munkája elismeréseként
Fritz József, a Fritz Borház és Panzió tulajdonosa részére,
a távközléstervezés területén folytatott több mint négy évtizedes szakmai pályafutása, valamint szakmai közéleti
tevékenysége elismeréseként
Fülep Péter, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség nyugalmazott tervezést felügyelő mérnöke, a Magyar
Mérnöki Kamara tagja részére,
több évtizedes tudományos munkája során végzett, főként a hepatitisvírusos fertőzésekkel kapcsolatos kutatásai,
valamint a betegség országos szűrésével és kezelésével összefüggő tevékenysége elismeréseként
dr. Gervain Judit Batthyány-Strattmann László-díjas orvos, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
I. Belgyógyászat Gasztroenterológia főorvosa, Gasztroenterológiai UH Laboratóriumának és Molekuláris
Diagnosztikai Egyetemi Oktató Laboratóriumának vezető főorvosa részére,
a nemzetközi civil társadalmi kezdeményezések és párbeszédek előmozdítása érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Gilbert Fayl, a Global Round Table elnöke részére,
a magyar–orosz kulturális kapcsolatok fejlesztését szolgáló közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Goretity József, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének intézetigazgató egyetemi docense, a Debreceni
Egyetem Orosz Központjának vezetője, a Tolsztoj Társaság a Magyar–Orosz Együttműködésért Egyesület alelnöke
részére,
az észak-rajna–vesztfáliai magyar protestáns közösség összefogása érdekében végzett önzetlen szolgálata
elismeréseként
Gulyás Márta Hajnalka, az Észak-Rajna–Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet lelkipásztora részére,
a holokauszt magyarországi áldozatainak közel félezer „botlatókő” megalkotásával emléket állító művészi munkája
elismeréseként
Gunter Demnig képzőművész részére,
Paks város kulturális életét gazdagító művelődésszervezői tevékenysége, valamint helytörténeti kutatásai
elismeréseként
Gutai István író, szociográfus, helytörténet-kutató, a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója
részére,
a kárpátaljai magyar tudományos élet és felsőoktatás területén végzett több évtizedes kiemelkedő kutatói és
oktatói tevékenysége elismeréseként
Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete Magyar Filológiai
Tanszékének egyetemi tanára részére,
az ausztráliai magyar nyelvű oktatás és nevelés területén végzett munkája elismeréseként
Harasta Emőke, a Magyar Iskola Sydney igazgatója részére,
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a bölcsődei ellátás területén folytatott közel öt évtizedes pályafutása, valamint szakmai vezetői munkája
elismeréseként
Hegedűsné Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke részére,
a magyar labdarúgás érdekében elkötelezetten végzett, eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként
Herczeg András, a Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetője és szakmai igazgatója, a DVSC
labdarúgócsapatának vezetőedzője részére,
a magyar zeneszerzők belgiumi megismertetését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Herman Engels karmester részére,
a magyar zeneművészet és kóruskultúra szolgálatában végzett több évtizedes, elhivatott zenepedagógusi és
kórusvezetői munkája elismeréseként
dr. Herpy Miklósné Légár Piroska, a Patrona Hungariae Kórus, a Trefort Ágoston Kórus és a Pázmány Péter Kórus
alapítója és kórusvezetője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem volt tanára részére,
a kárpátaljai magyar közösség, különösen az ott élő családok és gazdák érdekében végzett több évtizedes
tevékenysége elismeréseként
Hidi László, a Pro Agricultura Carpatica Alapítvány elnöke részére,
az ausztráliai magyarság körében végzett karitatív és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Hollai Anna Mária, az ausztráliai Magyar Katolikus Közösség elnöke, az ausztráliai Szent Erzsébet Karitász Társaság
titkára részére,
a hazai tejpiaci egyensúly megteremtése és a hazai tejtermelők érdekképviselete érdekében végzett két évtizedes
munkája elismeréseként
Istvánfalvi Miklós, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke, a Pusztavámi Tejszövetkezet Zrt.
elnök-igazgatója részére,
a magyar–lengyel kapcsolatok erősítésében vállalt szerepe, valamint a Székesfehérvár és Opole városok közötti
együttműködés megújítását és fenntartását szolgáló tevékenysége elismeréseként
Janusz Antoni Karpiński, az Európai Politika és a Lengyel Városok Szövetsége Külügyi Állandó Bizottságának tagja
részére,
Bercel község fejlesztése, illetve a helyi közösségi élet szervezése érdekében végzett két és fél évtizedes
településvezetői és közéleti tevékenysége elismeréseként
Jánvári Andrásné, Bercel község polgármestere részére,
Felsőtárkány község érdekében végzett sikeres településvezetői munkája elismeréseként
dr. Juhász Attila Simon, Felsőtárkány község polgármestere részére,
az agrárszakképzés területén több mint két évtizeden át magas színvonalon végzett pedagógusi és
intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Karnis Pálné Németh László-díjas pedagógus, az Agrárminisztérium Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ
Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója
részére,
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc melletti szolidaritása, valamint a kommunista diktatúra
visszásságainak a fiatal generációval történő megismertetését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Karsten Köhler nyugalmazott üzletkötő részére,
közel három évtizedes színművészi pályája, valamint a fiatalabb generációk körében végzett közösségépítő
tevékenysége elismeréseként
Kelemen István színművész részére,
sokoldalú művészi alkotómunkája, valamint a határon túli magyarság, különösen a kárpátaljai és biharországi
közösségek körében végzett kultúraszervező tevékenysége elismeréseként
Kocsis Csaba író, költő, fotográfus, énekmondó részére,
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a népművelés területén végzett több mint négy évtizedes, magas színvonalú kultúraszervező és közösségépítő
munkája elismeréseként
Kocsis Liza, a budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója részére,
több évtizedes pedagógusi és intézményvezetői munkája, valamint a roma gyermekek felzárkóztatása és
tehetséggondozása terén elért eredményei elismeréseként
Kollár László, a dabas-sári Szent János Katolikus Általános Iskola igazgatója részére,
öt évtizedes, sokoldalú alkotói pályája és művésztanári tevékenysége elismeréseként
Komiszár János festőművész, művészeti író részére,
nemzetközi szinten is elismert, fél évszázados alkotói pályafutása elismeréseként
Kósa István vésnök, éremtervező-művész részére,
a XX. századi, illetve a kortárs magyar irodalom területén folytatott kutatói és kritikusi tevékenysége, valamint
szerkesztői munkája elismeréseként
dr. Ködöböcz Gábor irodalomtörténész, az Agria folyóirat főszerkesztője, az egri Eszterházy Károly Egyetem
Bölcsészettudományi és Művészeti Kar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Irodalomtudományi Tanszékének
főiskolai docense részére,
a dél-louisianai magyarság történetének és kulturális hagyományainak bemutatását az árpádhoni Magyar Települési
Múzeum létrehozásával és működtetésével szolgáló odaadó munkája elismeréseként
Kropog Alex, a louisianai Albany Magyar Település Történeti Társaságának elnöke részére,
a dél-louisianai magyarság történetének és kulturális hagyományainak bemutatását az árpádhoni Magyar Települési
Múzeum létrehozásával és működtetésével szolgáló színvonalas munkája elismeréseként
Kropog Royanne, a louisianai Albany Magyar Település Történeti Társaságának kincstárnoka részére,
Kevermes nagyközség és térségének fejlesztése, illetve lakóinak közösséggé formálása érdekében végzett munkája
elismeréseként
Lantos Zoltán, Kevermes nagyközség polgármestere részére,
a határon túli magyarság társadalmi felzárkóztatása, különösen a betegek és rászorulók ellátásának biztosítása,
valamint a szellemileg vagy fizikailag sérült emberek megsegítése iránt elkötelezett munkája elismeréseként
Lázár Alpár Tibor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület munkatársa részére,
a magyar–vietnami kapcsolatok előmozdításában betöltött fontos szerepe elismeréseként
Lê Mạnh Tùng, Cần Thơ Város Tervezési és Beruházási Hivatalának igazgatóhelyettese részére,
több évtizedes oktatói-nevelői tevékenysége, valamint a kárpátaljai sísport területén edzőként elért eredményei
elismeréseként
Legeza István, a Munkácsi Szent István Líceum és a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanára részére,
a középiskolai biológiaoktatás területén végzett nagy hatású tanári, tankönyvírói és intézményvezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Lénárd Gábor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumának nyugalmazott
igazgatója részére,
a helyi audiovizuális közszolgálati médiaszolgáltatás országos szintű fejlesztése, illetve a magyar filmművészet
népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elnöke részére,
a Kölnben és környékén élő magyar katolikus közösség összefogása érdekében végzett sokrétű tevékenysége, több
évtizedes önzetlen szolgálata elismeréseként
Lukács József, a Kölni Római Katolikus Érsekség Magyar Lelkészségének plébánosa részére,
a magyar és ukrán nép kapcsolatának javítását a „Magyarok Kijevben” című hiánypótló tudományos ismeretterjesztő
kötet megírásával szolgáló munkája elismeréseként
Magyar Árpád István grafikus, képzőművész, a Magyarok Kijevi Egyesületének tagja részére,
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példaértékű szakmai pályája, valamint a gyógyszerész-társadalomért végzett érdekképviseleti, koordináló és
szervezőmunkája elismeréseként
Magyarné dr. Pintér Gabriella, a pilisvörösvári Vízöntő Gyógyszertár gyógyszertárvezető-helyettese, a Magyar
Gyógyszerészi Kamara volt országos elnökségi tagja és a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének
volt elnöke részére,
kimagasló színvonalú egészségügyi pályafutása során az ortopédia és a sportsebészet területén elért eredményei,
valamint a magyar felnőtt jégkorong-válogatott csapatorvosaként végzett munkája elismeréseként
dr. Majzik Ernő, a Siófoki Kórház-Rendelőintézet Sebészeti Típusú Mátrix Osztály Traumatológiai részlegének
főorvosa részére,
a magyar–német kulturális kapcsolatok fejlesztését több évtizede szolgáló tevékenysége elismeréseként
Manfred Kannacher nyugalmazott mérnök, a Közép-európai Cirkuszművészeti Egyesület alapító elnökségi tagja
részére,
Körösnagyharsány község fejlesztése érdekében végzett eredményes településvezetői munkája elismeréseként
Máté Pál, Körösnagyharsány község polgármestere részére,
az amerikai és a délvidéki diaszpórában élő magyarok közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló fáradhatatlan
közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Megyeri József, az amerikai egyesült államokbeli Magyar Baráti Közösség chicagói szervezetének gondnoka részére,
a kő- és kavicsbányászati ágazat területén folytatott több évtizedes szakmai tevékenysége, valamint társadalmi
szerepvállalása elismeréseként
Merkl István, a KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. ügyvezetője részére,
a Kolibri Színház sikereihez nagy mértékben hozzájáruló, kiemelkedő alakításai elismeréseként
Mult István színművész, bábszínművész, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház alapító tagja részére,
a kárpátaljai szórványban élő magyar közösség identitásának megőrzését szolgáló jelentős közéleti tevékenysége
elismeréseként
Nejzsmák Emma, a Rahói Járási Ukrán–Magyar Kulturális Együttműködési Társaság elnöke részére,
több évtizedes művészi pályafutása során rangos külföldi és hazai színpadokon aratott sikerei elismeréseként
Némethy Sándor balettművész, balettmester részére,
a dunántúli egészségügyi, szociális és vízügyi szakképzés újjászervezése érdekében végzett magas színvonalú
szakmai és intézményvezetői munkája elismeréseként
Pákozdi Magdolna, a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézmény-vezetője részére,
több évtizedes pedagógusi pályája, valamint Czine Mihály irodalomtörténész hagyatékának ápolását szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Pálfyné Czine Erzsébet nyugalmazott pedagógus részére,
a klasszikus magyar fotográfia hagyományainak továbbfejlesztésére épülő, nemzetközileg is elismert több évtizedes
pályafutása elismeréseként
Papp Elek fotóművész részére,
a közigazgatás területén folytatott magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Paróczai Csaba Zoltán, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyugalmazott általános
elnökhelyettese részére,
odaadó lelkipásztori szolgálata, a vajdasági egyházzenei életben művészként és tanárként betöltött szerepe,
valamint a magyar gasztronómia népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Paskó Csaba, a Kelebia Római Katolikus Plébánia plébánosa, a Szabadkai Egyházmegye zenei igazgatója,
zenepedagógus, mesterszakács részére,
az egykori legendás magyar FC Barcelona-játékosok emlékének megőrzését elkötelezetten támogató tevékenysége
elismeréseként
Pau Vilanova, az FC Barcelona elnökségi tagja részére,
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a nürnbergi diaszpórában élő magyarság közösséggé kovácsolásában vállalt szerepe, sokrétű szervező és
érdekképviseleti munkája elismeréseként
Pereszlényi Erika, Magyarország Nürnbergi Tiszteletbeli Konzulátusának irodavezetője részére,
a magyar–német barátság ápolása és a két nemzet közötti együttműködés elősegítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Peter Heidrich, a Rajna–Ruhr-vidéki Német–Magyar Társaság elnöke részére,
a magyar–német tudományos és orvosi kapcsolatok ápolása érdekében végzett példamutató munkája
elismeréseként
dr. Peter Karl Kohl, a Magyar–Német Dermatológiai Társaság elnökségi tagja, volt elnöke, a berlini Gábor Dénes
Társaság alelnöke részére,
a Budapest Bábszínház kiegyensúlyozott gazdasági működéséhez hozzájáruló, magas színvonalú szakmai munkája
elismeréseként
Pintér Judit, a Budapest Bábszínház gazdasági vezetője részére,
Tiszajenő község fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Puskás Béla Csaba, Tiszajenő község polgármestere részére,
a Balaton-felvidék természeti kincseinek megóvása, valamint a térség ökoturisztikai és tájvédelmi fejlesztése
érdekében végzett eredményes munkája elismeréseként
Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója részére,
a magyar egészségügy területén végzett több mint öt évtizedes munkája, valamint műtősök generációinak
oktatásában vállalt szerepe elismeréseként
Pusztáné Bordás Klára, a váci Jávorszky Ödön Kórház műtős szakasszisztense részére,
a magyar kábeltelevíziózás létrehozásában és professzionális strukturálásában végzett két évtizedes munkája
elismeréseként
Rajki Annamária, a Magyar Telekom Nyrt. TV és entertainment igazgatója részére,
a Kodály-módszer nemzetközi, elsősorban franciaországi népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Rechner-Boda Gabriella zenepedagógus, kórusvezető részére,
a washingtoni magyar közösség összefogása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként
dr. Révész Kinga, a Washingtoni Magyar Klub elnöke részére,
a Dorogon és környékén élő édesanyák és gyermekek érdekében végzett közel négy évtizedes munkája
elismeréseként
Riegel Béláné Batthyány-Strattmann László-díjas védőnő, a Dorogi Védőnői Szolgálat ügyvezető védőnője részére,
a São Pauló-i magyar közösség érdekében végzett több évtizedes jótékonysági tevékenysége elismeréseként
Saurer Ingrid Margareta, a São Pauló-i Magyar Nőegylet elnöke részére,
a Jaraguá do Sul-i magyar közösség történetének kutatásával és publikálásával az ott élők identitásának megőrzését
szolgáló tevékenysége elismeréseként
Sidnei Marcelo Lopes, Jaraguá do Sul Város Önkormányzata Alpolgármesteri Kabinetének vezetője részére,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi segélyprogramjainak koordinációjában vállalt szerepe elismeréseként
Solymári Dániel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi kapcsolatainak vezetője részére,
Kislőd község érdekében végzett közel két évtizedes, kimagasló színvonalú településvezetői munkája
elismeréseként
Somogyi Anna Mária, Kislőd község polgármestere részére,
Perkáta nagyközség gazdasági és kulturális életének fejlesztését szolgáló eredményes településvezetői és
közösségépítő munkája elismeréseként
Somogyi Balázs, Perkáta nagyközség polgármestere részére,
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a magyar élelmiszeripar fejlesztéséhez hozzájáruló több évtizedes, nemzetközi szinten is jelentős munkája
elismeréseként
Sósné dr. Gazdag Mária vegyészmérnök, élelmiszer-technológus, a GAZDAG Mérnök Iroda Kft. ügyvezetője,
a Szelektroszerviz Kft. vezető auditora részére,
az Európán kívüli kultúrák értékrendjének megismertetését szolgáló kimagasló színvonalú tudományos és elemzői
tevékenysége elismeréseként
dr. Speidl Bianka, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Arab Tanszékének
adjunktusa, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója részére,
a Vas megyében élők egészségének megőrzése érdekében végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai
munkája elismeréseként
dr. Stánitz Éva, a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának vezetője, megyei tisztifőorvos részére,
a balatoni turizmus társadalmi és gazdasági vetületeivel kapcsolatos kutatásai, valamint kiváló oktatói és hiánypótló
tananyagfejlesztői munkája elismeréseként
dr. Sulyok Márta Judit, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Turizmus Intézeti Tanszékének egyetemi
adjunktusa, a Balatoni Turisztikai Kutatóintézet vezetője részére,
a magyar táncművészet nemzetközi népszerűsítését szolgáló művészi pályafutása elismeréseként
Susanna Egri balettművész, koreográfus, az Egri a Táncért Alapítvány társalapítója részére,
a Kodály-módszer hollandiai megismertetése és népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Suzanne Konings, a Hágai Királyi Konzervatórium tanszékvezető docense részére,
a középiskolai közgazdasági képzésben közel öt évtizeden keresztül végzett elhivatott oktató-nevelő munkája és
oktatásfejlesztési tevékenysége elismeréseként
Szabó Balázsné dr. Apáczai Csere János-díjas pedagógus, a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott
iskolaigazgatója részére,
a Győr-Moson-Sopron megyében élő falusi gyermekek tehetséggondozása, valamint a helyi hagyományok
megőrzése érdekében végzett értékes munkája elismeréseként
Szabó Gyula, a Magyar Műhely Közhasznú Alapítvány elnöke, a Mezőörsi Római Katolikus Plébánia plébánosa
részére,
több évtizedes, példaértékű előadóművészi pályája, valamint iskolateremtő zenepedagógusi tevékenysége
elismeréseként
dr. Szabó János klarinétművész, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának főiskolai tanára részére,
a hátrányos helyzetű, illetve mélyszegénységben élő fiatalok körében végzett oktató-nevelő munkája
elismeréseként
Szabó László piarista szerzetes, a Piarista Rend Magyar Tartománya sátoraljaújhelyi missziójának vezetője,
a sátoraljaújhelyi Nagyboldogasszony Piarista Templom templomigazgatója részére,
a hazai sertésfajták génmegőrzése és tenyésztésének szervezése, különösen a fekete mangalica fajtarekonstrukciója
területén elért eredményei elismeréseként
dr. Szabó Péter, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kara Állattenyésztés- és
Takarmányozástani Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense részére,
Tura város fejlesztését sokrétűen és eredményesen szolgáló településvezetői munkája elismeréseként
Szendrei Ferenc, Tura város polgármestere részére,
a hazai nukleáris ipar területén, az atomerőművek biztonságos üzemeltetése érdekében végzett szakmai
tevékenysége elismeréseként
Szepes Károly, az Országos Atomenergia Hivatal vezető-hivatali főtanácsosa részére,
a polgári, keresztény értékrend képviselete iránt elhivatott
szervezőtevékenysége elismeréseként
Szőnyi Kinga, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének elnöke részére,

közösségépítő

munkája

és

kulturális
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az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított helytállása, valamint az események hiteles bemutatását
szolgáló kutatói, illetve történetírói munkája elismeréseként
Szűcs Béla Albert újságíró, író részére,
a hazai televíziózás területén folytatott több évtizedes, magas színvonalú tevékenysége, valamint a főváros
lakosságának hiteles tájékoztatását szolgáló munkája elismeréseként
Szűcs Somlyó Mária, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának kommunikációs igazgatója részére,
a hollandiai magyar katolikus közösség összetartása érdekében évtizedek óta odaadóan végzett önkéntes munkája
elismeréseként
Tápai Katalin Margit, a Hágai Magyar Katolikus Közösség elnöke részére,
a segítségre szorulók támogatása érdekében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat keretein belül az alapítástól kezdve
elkötelezetten végzett munkája elismeréseként
Tihanyi Gábor, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa részére,
a Körös–Maros vidék természeti kincseinek védelme érdekében végzett eredményes intézményvezetői munkája
elismeréseként
dr. Tirják László, Pro Natura díjas erdőmérnök, a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója részére,
Tiszanána község érdekében végzett több évtizedes településvezetői munkája elismeréseként
dr. Tóth József, Tiszanána község polgármestere, volt országgyűlési képviselő részére,
a vizuális művészeti nevelés és a tehetséggondozás iránt elhivatott, példaértékű pedagógusi pályája elismeréseként
dr. Tóth Tibor, az Eszterházy Károly Egyetem Vizuális Művészeti Intézete Mozgóképművészeti és Kommunikációs
Tanszékének főiskolai docense részére,
az erdélyi művészeti és közművelődési életben végzett több évtizedes, értékes munkája elismeréseként
dr. Török István, a marosvásárhelyi Spectrum Színház igazgatója részére,
a magyarság eredetének régészeti genetikai kutatásában elért rendkívüli tudományos eredményei, valamint értékes
oktatói munkája elismeréseként
Török Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Intézete Genetikai
Tanszékének egyetemi docense részére,
a betegek gyógyítása iránt elhivatott, több évtizedes orvosi pályafutása elismeréseként
dr. Törös Edit, Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Reumatológia Osztályának
osztályvezető főorvosa részére,
több évtizedes pedagógusi és iskolavezetői pályafutása, valamint a katolikus iskolák országos természetismeretversenyének megalapításában és szervezésében vállalt szerepe elismeréseként
dr. Ujházy András, a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója részére,
Egyed község érdekében elhivatottan végzett településvezetői, közösségépítő és pedagógusi munkája
elismeréseként
Vadosné Varga Katalin, Egyed község polgármestere, a Szili Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető-helyettese részére,
a kárpátaljai magyar közösség identitásának megőrzését szolgáló kiemelkedő közéleti és tudományos tevékenysége
elismeréseként
dr. Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense, a főiskola Felnőttképzési Központjának
vezetője, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója részére,
az értelmileg akadályozott, illetve autizmussal élő óvodás- és iskoláskorú gyermekek fejlesztése iránt elkötelezett,
magas színvonalú munkája elismeréseként
Varga Györgyi gyógypedagógus, a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola óvodai intézményegység-vezetője részére,
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a hiteles tájékoztatás iránti elhivatottsággal és példaértékű szakmai alázattal végzett három évtizedes újságírói
tevékenysége elismeréseként
Varjú Frigyes, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Nemzetiségi és Külhoni Főszerkesztősége, valamint a Kulturális
Főszerkesztőség vezetője részére,
több évtizedes szépirodalmi pályafutása, valamint Orosházával kapcsolatos hely- és művelődéstörténeti kutatásai
elismeréseként
Verasztó Antal író, költő, helytörténész részére,
Csajág község érdekében végzett kimagasló közösségteremtő munkája elismeréseként
Verebélyi Zoltán, Csajág község polgármestere részére,
a hazai elektronikus útdíjfizetési rendszer kialakításában vállalt jelentős szerepe, valamint az ellenőrzés-technikai
fejlesztések területén végzett innovatív munkája elismeréseként
Veres István, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. díjellenőrzési igazgatója részére,
az erdélyi magyarság identitásának és kultúrájának megőrzését, illetve továbbadását szolgáló, több évtizedes
alkotóművészi és oktatói tevékenysége elismeréseként
Vetró András szobrászművész részére,
Mucsony nagyközség fejlesztése érdekében végzett két és fél évtizedes, eredményes településvezetői munkája
elismeréseként
Viszlai Viktor, Mucsony nagyközség polgármestere részére,
a grafológia területén végzett, nemzetközi és hazai szinten is jelentős szakmai és publikációs tevékenysége
elismeréseként
W. Barna Erika kézíráskutató, a Cereg-Grafológiai Akadémia társalapítója és vezetője részére,
a magyar–német kulturális kapcsolatok fejlesztésében betöltött szerepe, valamint a magyarországi rászorulók
körében folytatott karitatív tevékenysége elismeréseként
Walter Alfred Heinrich Schnepel, a Maria és Walter Schnepel Kulturális Alapítvány alapítója részére,
a kanadai diaszpórában élő magyarság anyanyelvének és kultúrájának megőrzését fáradhatatlanul szolgáló
tevékenysége elismeréseként
Willerding István, a Magyar Helikon Társaság volt elnöke részére,
példaértékű sportpályafutása, valamint több évtizedes oktatói és mesteredzői munkája elismeréseként
dr. Zarándi László olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok atléta, az egykori Testnevelési Főiskola volt tanszékvezetője,
mesteredző részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
több mint két évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Deli Éva büntetés-végrehajtási alezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Egészségügyi
Főosztályának főosztályvezető-helyettese részére,
az illegális migrációs helyzettel összefüggő feladatok ellátása során végzett kiemelkedő szolgálati tevékenysége
elismeréseként
Dévényi Árpád Zoltán rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti
Elemző-értékelő Osztályának vezetője részére,
több mint három évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Kissné Kocsárdi Andrea rendőr ezredes, a Terrorelhárítási Központ Felderítési Igazgatóságának igazgatóhelyettese
részére,
több mint három évtizedes szolgálatellátása, valamint a hatósági szakterületen végzett kiemelkedő színvonalú
munkája elismeréseként
Kuk János László tűzoltó ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának szolgálatvezetője részére,
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több mint három évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Novák Rudolf rendőr alezredes, a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Zalaegerszegi Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának osztályvezető-helyettese részére,
közel két évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Veprik Zita Judit rendőr alezredes, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatának
vezetője részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2019. július 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03491-2/2019.

A köztársasági elnök 333/2019. (VIII. 22.) 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 klasszikus zeneszerzők műveinek, különösen Bartók Béla szerzeményeinek bulgáriai népszerűsítését
szolgáló magas szintű művészi munkája elismeréseként
Angela Tosheva Tosheva zongoraművész részére,
magas színvonalú néptáncosi, oktatói és koreográfusi tevékenysége elismeréseként
Antal Zsolt táncművész, táncoktató, koreográfus, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tagja részére,
több évtizedes zenepedagógusi munkája, valamint kulturális szervezőtevékenysége elismeréseként
Bagoly László, a békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának vezetője részére,
a felvidéki magyarság érdekében több országos és regionális társadalmi szervezetben végzett tevékenysége
elismeréseként
Balogh Gábor, a Csemadok közép-szlovákiai regionális alelnöke, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának
elnöke részére,
a Los Angelesben és környékén élő magyarság anyanyelvének, kultúrájának megőrzése, valamint a magyar
cserkészet hagyományainak ápolása érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Balog-Sípos Éva, a Los Angeles-i 49. számú Árpádházi Boldog Erzsébet Leány Cserkészcsapat parancsnoka részére,
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a vízügyi ágazatban, kiemelten az ár- és belvízvédelem területén végzett több évtizedes, eredményes munkája
elismeréseként
Barabás Ákos, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakmai főtanácsadója részére,
a magyar és cigány népzenét világszerte népszerűsítő előadóművészi pályája elismeréseként
Baranyi László brácsaművész, a 100 Tagú Cigányzenekar tagja részére,
a kortárs belarusz szerzők műveinek magyarországi népszerűsítését szolgáló magas színvonalú műfordítói
tevékenysége elismeréseként
Bárász Péter műfordító részére,
a magyar nyelv oktatása területén végzett több évtizedes, példaértékű pedagógusi pályája elismeréseként
Batári Antal Németh László-díjas pedagógus, az Egri Dobó István Gimnázium nyugalmazott tanára részére,
önkéntes tűzoltóként végzett több mint négy évtizedes, odaadó munkája elismeréseként
id. Báthor Pál, a Jászapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók
Szövetségének tagja részére,
a dél-zalai erdőgazdálkodás területén folytatott szakmai tevékenysége, valamint a helyi közéletben betöltött
szerepe elismeréseként
Boa Sándor, a volt Zalaerdő Rt. nyugalmazott műszaki osztályvezető főmérnöke, Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzat Idősügyi Tanácsának alelnöke és a Zala Megyei Idősügyi Tanács alelnöke részére,
az amerikai és a délvidéki diaszpórában élő magyarok közötti kapcsolatok elmélyítését szolgáló fáradhatatlan
közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Bokor Erika, az amerikai egyesült államokbeli Magyar Baráti Közösség gondnokhelyettese, tanácstagja részére,
a hazai gasztronómia területén elkötelezetten végzett szakmai és oktatói munkája elismeréseként
Boros László mesterszakács részére,
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont gazdálkodási feladatainak irányításában végzett eredményes, példaértékű
munkája elismeréseként
D. Nagy Zsóka, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának nyugalmazott gazdasági
igazgatója részére,
Magyarország energiaellátás-biztonságának növeléséhez hozzájáruló sikeres tevékenysége elismeréseként
David Milne Leclair, az O&GD Central Kft. ügyvezetője részére,
a magyar gazdálkodó szervezetek munkáját több évtizede segítő érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként
Décsi Endre Pálné, a Budaörsi Ipartestület titkára részére,
a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. fejlesztése, valamint üzembiztos regionális rendszereinek kialakítása és
üzemeltetése érdekében végzett munkája elismeréseként
Drozgyik József, a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. fenntartási főmérnöke részére,
három évtizedes szakmai pályafutása elismeréseként
Dubai-Soós Gabriella, a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztályának ügyintézője részére,
a Baden-Württemberg tartományban élő magyar gyermekek anyanyelvi oktatásának megszervezésében vállalt
szerepe, valamint magas színvonalú oktatói és iskolavezetői munkája elismeréseként
Éberling Tímea Erzsébet, a Baden-Württembergi Konzuli Magyar Iskola vezetője részére,
a hagyományos kézműves módszerek megőrzését és továbbadását szolgáló több évtizedes cukrászmesteri
munkája, valamint Kecskemét város közösségi életében betöltött szerepe elismeréseként
Falusi Béla mestercukrász részére,
több évtizedes, sikeres zenekarvezetői és zenepedagógusi pályafutása elismeréseként
Farkas Mihály, a MOFÉM Fúvószenekar volt vezetője, a Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
nyugalmazott igazgatója részére,
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a magyar–német kulturális kapcsolatok fejlesztésében betöltött szerepe, valamint Magyarországon folytatott
karitatív tevékenysége elismeréseként
Fazekas-Schnepel Mária Magdolna, a Maria és Walter Schnepel Kulturális Alapítvány alapítója részére,
több évtizedes zenepedagógusi pályája, valamint a nyárádszeredai kórusmozgalom szervezésében vállalt szerepe
elismeréseként
Ferencz Sándor Csaba karnagy, a nyárádszeredai Bocskai István Dalkar vezetője, a Nyárádszeredai Elméleti Líceum
nyugalmazott zenetanára részére,
kiemelkedő közművelődési, hagyományőrző és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
Fodor István Ferenc nyugalmazott könyvtáros, helytörténész részére,
a rendvédelem pszichológiai szakterületén végzett közel három évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként
Futóné dr. Kartai Zsuzsanna, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és
Pszichológiai Alosztályának pszichológusa részére,
az erdélyi fiatalok zenei nevelése, valamint a magyar népzenei hagyományok széles körű megismertetése
érdekében végzett fél évszázados munkája elismeréseként
Gáspár Attila Béla zenetanár, közíró, szerkesztő részére,
a földtan és a természetvédelem területén végzett eredményes szakmai, ismeretterjesztő és utánpótlás-nevelő
tevékenysége elismeréseként
Gasztonyi Éva geológus, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Földtani és Tájvédelmi Osztályának nyugalmazott
osztályvezetője, a Bükki Természetvédelmi, Kulturális és Ökoturisztikai Alapítvány kuratóriumi elnöke részére,
példaértékű szakmai pályafutása, valamint a Jászság kulturális életében betöltött szerepe elismeréseként
Gubicz András nyugalmazott agrármérnök, a Jászkisériek Baráti Egyesületének alapító tagja részére,
több évtizede elhivatottan végzett oktató-nevelő és tehetséggondozó munkája elismeréseként
Hóbor Sándor, az Egri Dobó István Gimnázium tanára, a Mátrai Tibor Középiskolai Fizikaverseny alapítója részére,
zenés és prózai szerepekben egyaránt magas színvonalú alakításokat nyújtó, sokoldalú művészi munkája
elismeréseként
Holocsy Krisztina színművész részére,
a hangszeres magyar népi kultúra értékeinek megőrzése és népszerűsítése iránt elhivatott, több évtizedes
előadóművészi és oktatói tevékenysége elismeréseként
Horváth Attila előadóművész, az Óbudai Népzenei Iskola zenetanára részére,
a Magyar Állami Népi Együttes előadásainak sikeréhez hozzájáruló magas színvonalú szakmai munkája
elismeréseként
Jendrics Gábor, a Hagyományok Háza Színpadtechnikai Műszaki Osztályának vezetője részére,
a magyar kultúra bulgáriai népszerűsítését sokrétűen szolgáló kutatói, oktatói és műfordítói tevékenysége
elismeréseként
Jonka Marinova Najdenova, a Bolgár Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete Összehasonlító
Irodalomtudományi Osztályának vezetője részére,
a kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése terén végzett magas színvonalú munkája elismeréseként
Juhász Attila, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kormányzati adatközpont és infrastruktúra
üzemeltetési igazgatója részére,
gazdasági-pénzügyi területen végzett magas szintű szakmai tevékenysége elismeréseként
Kardosné Faragó Edit, a SZOLLAK Vagyonkezelő Kft. gazdaságvezetője részére,
az aradi és a pécskai szórványban élő magyarság identitástudatát erősítő pedagógusi, kultúraszervező és
hagyományápoló tevékenysége elismeréseként
Khell Levente László, az aradi Csiky Gergely Főgimnázium pedagógusa részére,
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a Magyar Állami Népi Együttesben végzett közel két évtizedes, sokoldalú kar- és szólótáncosi munkája
elismeréseként
Kis Zoltán, a Magyar Állami Népi Együttes tagja részére,
a műszaki szakképzésben tanuló fiatalok oktatása területén végzett példaértékű pedagógusi és intézményfejlesztői
tevékenysége elismeréseként
Kiss Ferenc, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettese részére,
a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázati eljárásának koordinálásában és lebonyolításában végzett több évtizedes
tudományszervezői munkája elismeréseként
Kiss Mihályné Németh Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának pályázati szakreferense részére,
közel öt évtizedes közszolgálati pályafutása, valamint Besenyszög város fejlesztését és közösségi életének
élénkítését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Kiszely Imréné, Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településgazdálkodási
Bizottságának külsős tagja, a Besenyszögért Alapítvány alapítója és kuratóriumi tagja részére,
a magyar gasztronómia területén végzett eredményes szakmai és oktatói munkája, számos nemzetközi és hazai
versenyen elért sikerei elismeréseként
Kocsonya Kálmán, a Felcsúti Letenyey Lajos Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmai
igazgatóhelyettese, vendéglátás-szakoktatója részére,
a Radnóti Miklós Színház sikeres működéséhez hozzájáruló szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Komáromi György, a Radnóti Miklós Színház gazdasági igazgatója, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és
Számviteli Kara Pénzügy Tanszékének egyetemi docense részére,
a környezetfejlesztés területén végzett magas színvonalú szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként
Kovács Katalin, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Környezetfejlesztési Igazgatóságának igazgatója
részére,
Jászapáti város kulturális és sportéletének élénkítését szolgáló, önzetlen program- és közösségszervező
tevékenysége elismeréseként
Kökény Gábor, a Jászapáti Városi Könyvtár és Művelődési Központ nyugalmazott vezetője részére,
letisztult stílusú, egyedi vonalvezetésű művészi alkotásai elismeréseként
Krüzsely Gábor festőművész részére,
a hiteles tájékoztatás iránt elkötelezett, sokoldalú újságírói munkája elismeréseként
Kühne Gábor, a Heves Megyei Hírlap főszerkesztője részére,
több mint négy évtizedes, példaértékű pedagógusi pályája, valamint önzetlen közösségépítő tevékenysége
elismeréseként
Maróti Pál István, a Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola tanára részére,
sikeres sportolói pályafutása, valamint a sportszervezés és -nevelés területén folytatott kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként
Máté János, a magyar nemzeti válogatott egykori labdarúgója, a gyulai Göndöcs Benedek Középiskola és
Kollégiumai volt tanára részére,
példaértékű szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Mikesz Csaba, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese részére,
példaértékű szakmai alázattal végzett munkája elismeréseként
Milković Gabriella, a Magyar Állami Operaház – Magyar Nemzeti Balett nemzetközi kulturális menedzsere részére,
több évtizedes pedagógusi pályája, valamint a katolikus iskolák országos matematikaversenyének
megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként
Mocsári Dezső, a piliscsabai Páduai Szent Antal Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanára
részére,
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több évtizedes egészségügyi pályája során a fog- és szájbetegségek kezelése, valamint a fogszabályozás területén
végzett magas színvonalú szakmai és oktatói munkája elismeréseként
dr. Molnár Mária Magdolna fogszabályozó szakorvos, a Pro Humanitate Kft. ügyvezető igazgatója részére,
a Budapesti Operettszínház szolgálatában végzett közel öt évtizedes munkája elismeréseként
Nagy Ottó, a Budapesti Operettszínház gondnoka részére,
három évtizedes alkotóművészi munkája, egyedi stílusú, fantáziadús báb- és díszlettervei elismeréseként
Nagy-Kovács Géza, a pécsi Bóbita Bábszínház báb- és díszlettervezője, szcenikusa részére,
az angol sportszaknyelvi oktatás kidolgozását, valamint a TF Műhely Kulturális Egyesület létrehozását is magába
foglaló, több mint négy évtizedes egyetemi oktatói munkája elismeréseként
Nemerkényiné Hidegkuti Krisztina, a Testnevelési Egyetem Tanárképző Intézete Sportszaknyelvi Lektorátusának
mesteroktatója, nyelvtanár részére,
a honfoglaló magyarok genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata terén folytatott értékes
kutatómunkája elismeréseként
dr. Neparáczki Endre Dávid, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológia Intézete
Genetikai Tanszékének tudományos munkatársa részére,
több mint három évtizedes, kimagasló színvonalú közszolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Oravecz László, a Belügyminisztérium Szabályozási Főosztályának vezetője részére,
magas színvonalú, sokoldalú táncművészi pályafutása elismeréseként
Ottlik Márta Laura, a Budapesti Operettszínház címzetes magántáncosa részére,
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei civil szervezetek tevékenységének magas színvonalú szakmai támogatásában,
valamint a civil információs centrumok országos hálózatának fejlesztésében vállalt szerepe elismeréseként
Palik Zoltán Sándor, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetője részére,
számos hazai műemlék épület rekonstrukciós munkálataiban végzett színvonalas szakmai tevékenysége
elismeréseként
Pandur Gábor, az Épkar Zrt. építésvezetője részére,
a Kárpát-medence számos egyházi és világi vonatkozású közösségi jelképének megalkotását magába foglaló
tervezőművészi pályafutása elismeréseként
Pécsi L. Dániel jelképművész részére,
több évtizedes művészi és pedagógusi pályafutása, valamint Szabadka város zenei múltjának feltárását szolgáló
zenetörténészi munkája elismeréseként
Pekár Tibor hegedűművész, nyugalmazott zenepedagógus, a Szabadkai Filharmónia és a Szabadkai Kamarazenekar
volt koncertmestere részére,
példamutató szakmai alázattal végzett, gazdag repertoárt felölelő előadó-művészete elismeréseként
Radics Sándor cimbalomművész részére,
a hazai vasúti pályahálózat működtetésével és fejlesztésével összefüggő jogi feladatok ellátása terén végzett több
évtizedes munkája elismeréseként
Révészné dr. Csehy Erzsébet, a Magyar Államvasutak Zrt. Jogi Igazgatóságának pályahálózat-működtetési jogi
vezetője részére,
a családokat és egyéni életutakat támogató, a személyközi konfliktusok megoldását segítő tevékenysége, a lélek
és a test egységén alapuló gyógyászatban kiemelkedő elhivatottsággal végzett munkája, valamint a gyermek- és
ifjúságnevelés terén végzett értékteremtő és közösségépítő tevékenysége elismeréseként
dr. Rochlitz Zsuzsanna orvos, családterapeuta, mentálhigiénés szakember és kommunikációs tréner részére,
a Kolibri Színház társulatának tagjaként nyújtott sokszínű, hiteles alakításai elismeréseként
Ruszina Szabolcs, a budapesti Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház színművésze, bábszínművésze részére,
műhelyvezetőként végzett kreatív bábkészítői tevékenysége elismeréseként
Safár Gabriel, a Budapest Bábszínház mechanikai műhelyének vezetője részére,
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több évtizedes oktatói pályája, valamint a magyar gasztronómia nemzetközi népszerűsítését szolgáló tevékenysége
elismeréseként
Sátor Géza László, a Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolájának szakoktatója részére,
a megyei és kistelepülési könyvtári szolgáltatások szervezése és felügyelete terén végzett magas színvonalú vezetői
tevékenysége elismeréseként
Sebestyénné Horváth Margit, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese részére,
a hazai szépségipar fejlesztését szolgáló példaértékű szakmai és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Szirmák Szilárdné, a volt 12. sz. Ipari és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző nyugalmazott tanára
részére,
Eger város gazdálkodásában, illetve költségvetésének tervezésében végzett több évtizedes, magas színvonalú
szakmai munkája elismeréseként
Tamasi Antalné, Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Iroda Költségvetési Csoportjának vezetője
részére,
több évtizede elhivatottan végzett pedagógiai munkája, valamint példaértékű közösségépítő tevékenysége
elismeréseként
Terbe Ákosné, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetője részére,
több évtizedes, kiemelkedő művészi pályafutása elismeréseként
dr. Thirring Viola színművész részére,
kimagasló színvonalú táncművészi munkája elismeréseként
Tóth Karolina, az egri Gárdonyi Géza Színház táncművésze részére,
sokoldalú pedagógiai tevékenysége, valamint a ciszterci rend magyarországi történetét bemutató szerkesztői
munkája elismeréseként
Turócziné Pesty Ágnes, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium szervezési igazgatóhelyettese részére,
a Néprajzi Múzeum kiegyensúlyozott működését biztosító színvonalas munkája elismeréseként
Vágvölgyi Márta, a Néprajzi Múzeum nyugalmazott gazdasági igazgatója részére,
a szakácsoktatás és -mesterképzés területén végzett magas színvonalú, nemzetközi és hazai versenysikereket is
eredményező munkája elismeréseként
Várhelyi Miklós Ferenc mesterszakács, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Szamos Mátyás Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája szakács szakoktatója részére,
a muravidéki családok egészségének megőrzését szolgáló több évtizedes gyógyítómunkája, valamint a helyi
közösségi életben vállalt aktív szerepe elismeréseként
dr. Vass Vilmos orvos, a Magyar Egészségügyi Társaság Muravidéki Tagozatának vezetője részére,
Zenta város kulturális életében betöltött szerepe, valamint kordokumentumnak számító szépirodalmi alkotásai
elismeréseként
Vicei Károly, a zentai Térzene Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke részére,
a Jász-Nagykun-Szolnok megyében élők egészségének megőrzése, valamint az idősek és rászorulók
életkörülményeinek javítása érdekében végzett példaértékű munkája elismeréseként
dr. Völgyi István háziorvos, a jászapáti Dr. Völgyi és Társa Háziorvosi Bt. ügyvezetője részére,
a magyar népi kultúra széles körű megismertetése érdekében végzett több évtizedes közművelődési tevékenysége
elismeréseként
Zagyva Natália, a Folkrádió szerkesztője, a Hagyományok Háza informatikai koordinátora részére,
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Magyarország épített és természeti örökségének megóvása, valamint a környezettudatosságra nevelés érdekében
végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Zsarnóczay István, a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesületének tiszteletbeli elnöke részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
közel két évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Barka Antal Tivadar címzetes rendőr százados, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Polgári Titkosszolgálatok Védelmi
Szolgálata Igazgatóság Műveleti Főosztály Kriminálpszichológiai Laboratóriumának kiemelt főelőadója részére,
több mint három évtizedes kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Béres Ferenc rendőr főtörzszászlós, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Közlekedésrendészeti Osztály Forgalomellenőrző Alosztályának járőrparancsnoka részére,
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint negyedszázados, magas színvonalú szolgálati
tevékenysége elismeréseként
Debrődi Anita címzetes büntetés-végrehajtási őrnagy, a Kalocsai Fegyház és Börtön megbízott fegyelmi- és
nyomozótisztje részére,
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett több mint három évtizedes, kiemelkedő szolgálati
tevékenysége elismeréseként
Furman László büntetés-végrehajtási alezredes, a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kiemelt
főelőadója részére,
több mint két évtizedes magas színvonalú szolgálati tevékenysége elismeréseként
Kelemen Marianna rendőr százados, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály
Gazdaságvédelmi Alosztályának főrevizora részére,
több mint negyedszázados kiemelkedő szolgálati tevékenysége elismeréseként
Kellner Attila rendőr főtörzszászlós, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Sarkadi Rendőrkapitányság Rendészeti
Osztály Közrendvédelmi Alosztályának szolgálatirányító parancsnoka részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2019. július 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03486-2/2019.
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A köztársasági elnök 334/2019. (VIII. 22.) 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 Bács-Kiskun és Pest megyében élők villamosenergia-ellátása érdekében végzett munkája elismeréseként
Balog Dénes, az NKM Áramhálózati Kft. speciális szerelője részére,
a Nemzeti Közművek Mobilitás Kft. elektromobilitási üzletágának felépítése és működtetése terén elért eredményei
elismeréseként
Balogh Szabolcs, az NKM Mobilitás Kft. ügyvezetője részére,
a magyar zenekultúra és kóruséneklés hagyományainak ápolását, valamint az „a cappella” műfaj népszerűsítését
szolgáló előadó-művészete elismeréseként
Boros Sándor, a Magyar Nemzeti Énekkar és a Four Fathers Énekegyüttes tagja részére,
a hazai egészségbiztosítás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Czifra Árpád, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztály III. főosztályvezetője
részére,
a hazai barlangok és földtani természeti értékek védelme érdekében végzett munkája elismeréseként
Egri Csaba, az Agrárminisztérium Barlang- és Földtani Osztályának barlangtani referense részére,
a magyar–lengyel kulturális és társadalmi kapcsolatok ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Eugeniusz Mrowca, a łódzi Lengyel–Magyar Baráti Társaság tagja részére,
sokoldalú kar- és szólótáncosi munkája elismeréseként
Farkas Fanni Rita táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tagja részére,
a magyar zenekultúra és kóruséneklés hagyományainak ápolását, valamint az „a cappella” műfaj népszerűsítését
szolgáló előadó-művészete elismeréseként
Frech Zoltán, a Honvéd Férfikar és a Four Fathers Énekegyüttes tagja részére,
a vasúti gépészet, illetve személyszállítás területén végzett magas színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége
elismeréseként
Gáspár István Béla, a MÁV-START Zrt. pécsi járműbiztosítási igazgatója részére,
a hazai villamosenergia-iparág beruházási, fejlesztési és üzemeltetési területén végzett szakmai tevékenysége
elismeréseként
Holló Vilmos, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. Fosszilis Termelési Osztályának vezetője részére,
több évtizedes alkotóművészi pályája, valamint példaértékű oktató-nevelő tevékenysége elismeréseként
Horváth Attila képzőművész, művésztanár részére,
a magyar villamosenergia-iparág területén végzett kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Kövér Béla, az MVM ERBE Zrt. villamos hálózati igazgatója részére,
a humánerőforrás-gazdálkodás területén végzett közel négy évtizedes szakmai pályafutása elismeréseként
Kulcsár Istvánné, az Országos Atomenergia Hivatal humánerőforrás szakcsoportvezetője részére,
a hazai táncművészet érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként
Lőrik-Nagy Katalin, a Nemzeti Táncszínház művészeti menedzsere részére,
több évtizedes, elhivatott oktató-nevelő munkája, valamint a tehetséggondozás területén elért eredményei
elismeréseként
Ludvigné Fótos Erzsébet, az Egri Balassi Bálint Általános Iskola tanára részére,
a magyar–szlovák közlekedési kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Marián Hanták, a szlovák Közlekedési és Építésügyi Minisztérium építőmérnöke részére,
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a Békés megyében élők villamosenergia-ellátása érdekében végzett színvonalas hálózatszerelői munkája
elismeréseként
Mihálik György, az NKM Áramhálózati Kft. mester szerelője részére,
a magyar zenekultúra és kóruséneklés hagyományainak ápolását, valamint az „a cappella” műfaj népszerűsítését
szolgáló előadó-művészete elismeréseként
Mukli Gyula, a Magyar Nemzeti Énekkar és a Four Fathers Énekegyüttes tagja részére,
a magyar irodalom, elsősorban a kortárs próza és költészet bulgáriai népszerűsítését szolgáló műfordítói
tevékenysége elismeréseként
Nikolay Pavlov Boykov író, költő, műfordító részére,
példaértékű szakmai munkája elismeréseként
Pöntör Bernadett, a Győri Balett titkárságvezetője részére,
több évtizedes, odaadó közösségi munkája elismeréseként
Puskás Mária Ildikó, a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének irodavezetője részére,
a Jákfalván élők biztonsága érdekében végzett munkája elismeréseként
Tóth János, a Jákfalvai Polgárőr Egyesület elnöke, a Kazincbarcikai Járás járási koordinátora részére,
a Velencei-tavi vízisportélet fejlesztése, különösen a versenyszerű sárkányhajózás meghonosítása érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Tubel Zoltán Gyula sárkányhajós versenyző és edző, a DRAGON AQUA Sárkányhajós Sport Egyesület alapítója és
tiszteletbeli elnöke, a TUTUSPORT SE alapítója és szakmai vezetője részére,
a Békés megyében élők villamosenergia-ellátása érdekében végzett hálózatépítési és -üzemeltetési munkája
elismeréseként
Turcsán András, az NKM Áramhálózati Kft. üzemeltetési csoportvezetője részére,
az atomenergia hazai alkalmazásának sugárvédelmi hatósági felügyeletével kapcsolatos több mint három évtizedes
munkája elismeréseként
Windisch Gábor fizikus, az Országos Atomenergia Hivatal sugárvédelmi szakcsoportvezetője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
több mint két évtizedes példamutató szolgálatellátása elismeréseként
Gál József alezredes, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár hadműveleti főnöke részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2019. július 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 24.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03490-2/2019.
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A köztársasági elnök 335/2019. (VIII. 22.) 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 kereszténység történelmét, egyedülálló érték- és közösségteremtő erejét, a fiatal nemzedékeket is megszólítva,
fáradhatatlanul hirdető egyházi vezetői, illetve a keresztény közösségek nemzetközi együttműködésének
fejlesztését is elkötelezetten szolgáló diplomáciai munkája, valamint Magyarország kereszténységet védelmező és
támogató politikája melletti kiállása elismeréseként
Hilarion, Volokolamszki metropolita, a Moszkvai Patriarchátus Egyházi Külkapcsolatok Hivatalának vezetője részére,
a kelet- és közép-európai politikatörténet nemzetközi hírű szaktekintélyeként folytatott több évtizedes kiemelkedő
kutatói és oktatói munkája, valamint Magyarország érdekeinek európai szintű képviselete iránt elkötelezett,
példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként
Schöpflin György történész, politológus, az Európai Parlament volt képviselője, a Londoni Közgazdasági Egyetem és
a Bolognai Egyetem volt egyetemi tanára, volt Jean Monnet-professzor, a Corvinus Egyetem és a Tallinni Egyetem
díszdoktora részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata;
a kárpátaljai magyarság helyzetének, életkörülményeinek javítása érdekében végzett munkája elismeréseként
Hennagyij Hennagyijovics Moszkal, az Ukrán Parlament képviselője, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal
volt elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata;
a félelem szociológiája, a kockázati társadalom működése, illetve a generációk közötti kapcsolatok témakörében
folytatott, nemzetközileg is elismert kutatásai, nagy hatású oktatói és publikációs életműve elismeréseként
Füredi Frank író, szociológus, a University of Kent emeritus professzora részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
a magyar és a román erdészeti szakterület tudományos együttműködésének elmélyítése érdekében és
a vadgazdálkodás területén végzett munkája elismeréseként
Ionescu Ovidiu, a Brassói Transilvania Egyetem Erdészeti Karának professzora, prodékán részére,
a magyarországi koraszülöttmentésben úttörő szerepet vállaló Peter Cerny Alapítvány elindításával és folyamatos
támogatásával hazánk újszülöttgyógyászati helyzetének javítását szolgáló értékes munkája elismeréseként
Peter Cerny üzletember, a Peter Cerny Alapítvány alapítója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata;
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a Kárpát-medencei és az ausztráliai magyarság érdekében végzett több évtizedes közösségszervező és támogató
tevékenysége elismeréseként
Dér József, az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség tiszteletbeli tagja részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
Zala megye és Zalaegerszeg város épített örökségének megóvása és építészetének megújítása érdekében végzett
munkája, valamint ifjúságnevelő és közösségépítő szolgálata elismeréseként
Sziráki István nyugalmazott építészmérnök, a Mindszenty Iskoláért Alapítvány elnöke, Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Műszaki Osztályának volt vezetője részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03713-2/2019.

A köztársasági elnök 336/2019. (VIII. 22.) 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-1/624/9/2019. számú előterjesztésére –
Krstic Aleksija (születési hely, idő: Yerushalayim [Izrael], 2008. október 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.

		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03548-3/2019.
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A köztársasági elnök 337/2019. (VIII. 22.) 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-1/665/9/2019. számú előterjesztésére –
Roszoha Mihály (névmódosítás előtti neve: Roszoha Mihajlo Mihajlovics; születési hely, idő: Gázló [Szovjetunió],
1980. január 13.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 29.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03593-3/2019.

A köztársasági elnök 338/2019. (VIII. 22.) 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-1/160/5/2019. számú előterjesztésére –
Ambrus Dániel Marcel (névmódosítás előtti neve: Ambrus Daniel Marcel; születési hely, idő: Déva [Románia],
1981. február 10.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 24.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. július 29.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03599-3/2019.
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A köztársasági elnök 339/2019. (VIII. 22.) 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-1/921/3/2019. számú előterjesztésére –
Vitasovic Mladen (születési hely, idő: Szabadka [Jugoszlávia], 1980. július 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03672-3/2019.

A köztársasági elnök 340/2019. (VIII. 22.) 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-1/926/3/2019. számú előterjesztésére –
Matko Zoltan Francisc (születési hely, idő: Nagybánya [Románia], 1978. július 19.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03673-3/2019.
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A köztársasági elnök 341/2019. (VIII. 22.) 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-1/846/3/2019. számú előterjesztésére –
Barnak Roman (névmódosítás előtti neve: Barnak Roman Antonovics; születési hely, idő: Ilosva [Szovjetunió],
1982. február 15.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03674-3/2019.

A köztársasági elnök 342/2019. (VIII. 22.) 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-1/846/3/2019. számú előterjesztésére –
Barnak Júlia, született: Palincsak Júlia (névmódosítás előtti neve: Barnak Júlia Ivanyivna, született: Palincsak Júlia
Ivanyivna; születési hely, idő: Ilosva [Szovjetunió], 1986. július 8.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03674-4/2019.
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A köztársasági elnök 343/2019. (VIII. 22.) 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-1/846/3/2019. számú előterjesztésére –
Barnak Valéria (névmódosítás előtti neve: Barnak Valéria Romanyivna; születési hely, idő: Ilosva [Ukrajna],
2009. március 2.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03674-5/2019.

A köztársasági elnök 344/2019. (VIII. 22.) 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-1/801/3/2019. számú előterjesztésére –
Komonyi György (névmódosítás előtti neve: Komonyi György Albertovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió],
1970. szeptember 9.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03675-3/2019.
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A köztársasági elnök 345/2019. (VIII. 22.) 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-1/801/3/2019. számú előterjesztésére –
Komonyi Krisztián (névmódosítás előtti neve: Komonyi Krisztián Györgyövics; születési hely, idő: Kincseshomok
[Ukrajna], 2003. december 9.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03675-4/2019.

A köztársasági elnök 346/2019. (VIII. 22.) 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-1/870/3/2019. számú előterjesztésére –
Matelesko Bogdán (névmódosítás előtti neve: Matelesko Bogdan Sztepanovics; születési hely, idő:
Ilosva [Szovjetunió], 1977. június 27.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03676-3/2019.
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A köztársasági elnök 347/2019. (VIII. 22.) 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-1/870/3/2019. számú előterjesztésére –
Matelesko Marianna, született: Barnak Marianna (névmódosítás előtti neve: Matelesko Marianna Antonyivna,
született: Barnak Marianna Antonyivna; születési hely, idő: Ilosva [Szovjetunió], 1986. február 18.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03676-4/2019.

A köztársasági elnök 348/2019. (VIII. 22.) 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-1/870/3/2019. számú előterjesztésére –
Matelesko Denisz (névmódosítás előtti neve: Matelesko Denisz Bogdanovics; születési hely, idő: Ilosva [Ukrajna],
2008. október 29.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03676-5/2019.
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A köztársasági elnök 349/2019. (VIII. 22.) 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-1/871/3/2019. számú előterjesztésére –
Dragos Daniel (születési hely, idő: Szilágysomlyó [Románia], 1971. október 11.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2019. július 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. augusztus 1.
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,

		

Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03677-3/2019.

A Kormány 1497/2019. (VIII. 22.) Korm. határozata
a Népművészet Mestere díj 2019. évi adományozásáról
Magyarország Kormánya 2019-ben
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Luka Lajos kosárfonónak,
Csipkés Vilmos Sándor mesemondónak,
Dervár Ferenc „Kume” dudásnak,
Dobcsák Béla hagyományőrző juhásznak,
Fetter Ferencné Boha Mária hímzőnek,
Tóth Ildikó kékfestőnek,
Jankovics Tamás fafaragónak,
Kiss Árpádné Veres Katalin palástkészítőnek,
Tófalvi „Gödri” Árpád táncosnak,
Bolvári Andrásné pingáló művésznek

a Népművészet Mestere díjat adományozza.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1498/2019. (VIII. 22.) Korm. határozata
a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Rákóczi Szövetség Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont komplex fejlesztésére irányuló programjának
(a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás 1 850 000 000 forint összegű költségvetési támogatással valósuljon meg, az alábbi
ütemezéssel:
a)
a 2019. évben 250 000 000 forint,
b)
a 2020. évben 1 600 000 000 forint;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a miniszterelnök általános helyettese
bevonásával – gondoskodjon az 1. pont szerinti cél megvalósításához
a)
a 2019. évben – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díjak nélkül –
250 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
3. Határon túli magyarok programjainak támogatása alcím, 2. Rákóczi Szövetség működési és szakmai
feladatainak támogatása jogcímcsoport javára,
b)
a 2020. évben – a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjak nélkül – 1 600 000 000 forint költségvetési forrás
biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 6. Rákóczi Szövetség támogatása cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjanak
a Beruházás megvalósítása érdekében – a 3. pont a) alpontjában meghatározott forrás terhére – a Rákóczi
Szövetséggel támogatási jogviszony létesítéséről azzal, hogy az elszámolási és a fel nem használt támogatás
kapcsán visszatérítési kötelezettség terheli;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettes
Határidő:
a 3. pont a) alpontja szerinti forrás biztosítását követően azonnal
5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon a Beruházás megvalósítása érdekében
– a 3. pont b) alpontjában meghatározott forrás terhére – a Rákóczi Szövetséggel támogatási jogviszony
létesítéséről azzal, hogy az elszámolási és a fel nem használt támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terheli.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 3. pont b) alpontja szerinti forrás biztosítását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

