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Jogszabályok

A honvédelmi miniszter 12/2022. (VIII. 31.) HM rendelete
a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a  továbbiakban: R.) 
28/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28/A.  § (1) A  Hjt.vhr. 1.  § 17.  pontja szerinti tábori kihelyezés keretében végrehajtott kiképzési napokon való 
részvételért járó, a  Hjt. 128.  § (3b)  bekezdése szerinti fokozott igénybevételi illetménypótlék napi összege 
tízezer forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótlék megállapítása esetén a 25. § (1) bekezdése szerinti pótlék nem állapítható meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti pótlék megállapításának alapja a tábori kihelyezés keretében a kiképzési napokon részt 
vevőkről vezetett napi nyilvántartás.”

2. §  Az R. a következő 29/I. alcímmel egészül ki:
„29/I. Szolgálati kiegészítő illetmény
48/I. § (1) Az állomány tagja szolgálati viszonyának ideje alatt havonta szolgálati kiegészítő illetményre jogosult.
(2) A szolgálati kiegészítő illetmény összege – a szolgálati kiegészítő illetmény kivételével – a távolléti díjba tartozó 
illetményelemek együttes összegének
a) tiszt állománycsoportba tartozó esetében: 25%-a,
b) altiszt állománycsoportba tartozó esetében: 26,5%-a,
c) legénységi állománycsoportba tartozó esetében: 28%-a.
(3) Ha a (2) bekezdés alapján számított kiegészítő illetményt is figyelembe véve a távolléti díj összege nem éri el
a) a tiszt állománycsoportba tartozó esetében az 567 858 forintot,
b) az altiszt állománycsoportba tartozó esetében a 474 456 forintot,
c) a legénységi állománycsoportba tartozó esetében a 399 180 forintot,
a szolgálati kiegészítő illetmény összege a különbözettel növelt összegben jár.
(4) Nem alkalmazható a (3) bekezdés
a) a Hjt. 61. § (1) bekezdése szerinti időtartamra,
b) a Hjt. 65. és 66. §-a szerinti felmentési időre vagy
c) a Hjt. 147. § (1) bekezdés d) pontja szerinti fenyítés időtartamára.”

3. §  Az R. 74. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A 48/I. §-t az önkéntes tartalékos katonára is alkalmazni kell.”

4. §  Az R. 77. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„77. § (1) A honvéd tisztjelölt esetében a Hjt. 230. § (1) bekezdése szerinti illetménypótlékként a 44/A–44/C. §-ban 
meghatározott eseti illetménypótlék állapítható meg a 44/A–44/C. § megfelelő alkalmazásával.
(2) A honvéd tisztjelöltek esetében a 44/B. § (1) bekezdésének alkalmazása során távolléti díjként az alapilletmény és 
a tanulmányi díj együttes összegét, besorolási kategóriaként a rendfokozatához a Hjt. 5. melléklete alapján tartozó 
besorolási kategóriát kell figyelembe venni.”

5. §  Az R.
a) 45. §-ában a „46–48/G. §” szövegrész helyébe a „46–48/I. §” szöveg,
b) 54. § (1) bekezdésében a „45–48/F. §” szövegrész helyébe a „45–48/I. §” szöveg,
c) 54. § (5) bekezdésében a „45–48/D. §” szövegrész helyébe a „45–48/I. §” szöveg,
d) 54. § (6) bekezdésében a „45–48/F. §” szövegrész helyébe a „45–48/F. § és a 48/I. §” szöveg,
e) 74. § (1b) bekezdésében a „22–28. §-t” szövegrész helyébe a „22–28/A. §-t” szöveg,
f ) 76. § (3) bekezdés a) pontjában az „5,89” szövegrész helyébe a „7,45” szöveg,
g) 76. § (3) bekezdés b) pontjában a „6,18” szövegrész helyébe a „7,82” szöveg,
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h) 76. § (3) bekezdés c) pontjában a „6,49” szövegrész helyébe a „8,21” szöveg,
i) 76. § (3) bekezdés d) pontjában a „6,78” szövegrész helyébe a „8,58” szöveg,
j) 76. § (5) bekezdés a) pontjában a „0,35” szövegrész helyébe a „0,44” szöveg,
k) 76. § (5) bekezdés b) pontjában a „0,7” szövegrész helyébe a „0,89” szöveg
lép.

6. §  Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

Határozatok

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

I. MAGYAR ÉRDEMREND NAGYKERESZTJE KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA

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

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

 a MAGYAR ÉRDEMREND 
nagykeresztje 
polgári tagozat;

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

 a MAGYAR ÉRDEMREND 
nagykeresztje 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.
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II. MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA

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

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

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

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

 a MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje a csillaggal 
polgári tagozat

kitüntetést adományozom.

III. MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA

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

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

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

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

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

Geert Wilders, a Holland Királyság Képviselőházának tagja, a Partij voor de Vrijheid elnöke részére
Magyarország melletti következetes kiállása, valamint az  illegális bevándorlási hullám megállítása érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként,
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Dr. Hoppál Mihály Széchenyi-díjas etnológus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Néprajztudományi Intézetének korábbi igazgatója, az  Európai 
Folklór Intézet alapítója és volt igazgatója részére
nagy hatású néprajztudományi pályája és hiánypótló kutatói életműve, különösen a  szellemi kulturális örökség 
megóvása érdekében végzett tevékenysége, illetve a  Népi Gyógyászati Archívum és a  nemzetközi hírű Sámán 
Archívum létrehozásában vállalt meghatározó szerepe elismeréseként,

Dr. Husvéth Ferenc agrármérnök, a mezőgazdasági tudomány doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
professor emeritusa részére
az állattudomány és az állattenyésztéstan tudományterületén folytatott, nemzetközileg is jelentős kutatói munkája, 
valamint odaadóan végzett, különösen a  tehetséggondozás területén meghatározó oktatói tevékenysége 
elismeréseként,

Prof. Dr. Klaus Mangold, a  Mangold Consulting GmbH tulajdonosa és ügyvezetője, a  DaimlerChrysler  AG 
igazgatótanácsának egykori tagja részére
a magyar–német gazdasági kapcsolatok erősítése és fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

 a MAGYAR ÉRDEMREND 
középkeresztje 
polgári tagozat

kitüntetést adományozom.

IV. MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA

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

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

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

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

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

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

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

Budai Lívia operaénekes részére
a magyar zenei kultúra nemzetközi elismertségét szolgáló pályája, különleges mezzoszoprán hangjával és 
autentikus szerepformálásaival a  legrangosabb operaszínpadokon, világhírű énekesek partnereként is sikereket 
arató művészete elismeréseként,

Dr. Cvetityánin Lívia gépészmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Óbudai Egyetem professor 
emeritusa, a  Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának nyugalmazott egyetemi tanára, 
Biztonságtudományi Doktori Iskolájának vezetője részére
a gépészeti és fizikai tudományok területén végzett, nemzetközileg is jelentős kutatómunkája, valamint az óbudai 
egyetemi doktoranduszképzésben betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként,
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Dr. Csák Csilla Gabriella, a  Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Civilisztikai Tudományok 
Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, a  Magyar Jogász Egylet Agrárjogi, Szövetkezeti és Környezetvédelmi Jogi 
Szakág vezetője részére
a jogtudományok területén végzett kimagasló tudományos, illetve oktatói tevékenysége, valamint innovatív 
közösségépítő és tudományszervező tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Hegedűs István címzetes kúriai bíró, a  Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott kollégiumvezetője, a  Szegedi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense részére
több mint négy évtizede elhivatottan végzett bírói, illetve kiemelkedő tanácselnöki és kollégiumvezetői munkája, 
valamint jogászok generációinak képzését odaadóan szolgáló egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként,
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Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. Igazgatóságának elnöke, korábbi államtitkár, Szolnok megyei jogú város 
volt alpolgármestere, a Közösen Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Egyesület elnöke részére
a nemzeti vagyon védelme, illetve a nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú alapjainak megteremtése érdekében 
végzett munkája, valamint széles körű társadalmi tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Lohner Tivadar fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének professor emeritusa részére
az ionsugaras analitika és a spektroszkópiai ellipszometria terén végzett iskolateremtő munkája, illetve kiemelkedő 
szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként,

Dr. Lukács Zsuzsanna, a Fővárosi Ítélőtábla nyugalmazott elnöke részére
kiemelkedő igazgatási pályája, különösen a  Fővárosi Ítélőtábla alapító elnökeként végzett munkája, illetve magas 
színvonalú tanácselnöki ítélkező tevékenysége elismeréseként,

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

Dr. Nagy Anikó orvos, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa, korábbi egészségügyért 
felelős államtitkár részére
a gyermekek gyógyítását szolgáló több mint három évtizedes, kimagasló gyógyító-, oktató-, tudományos és vezetői 
munkája elismeréseként,
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Dr. Nagy Péter Tibor programtervező matematikus, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Óbudai Egyetem 
Neumann János Informatikai Kara Alkalmazott Matematika Intézetének professor emeritusa és Alkalmazott 
Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájának oktatója részére
a differenciálgeometria és az algebra területén végzett, több mint fél évszázados, nemzetközi szintű és jelentőségű 
kutatói, oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

Dr. Szeghő Katalin címzetes kúriai bíró, a Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott kollégiumvezetője részére
közel négy  évtizedes, példaadóan magas színvonalú bírósági pályafutása, illetve ítélkező bíróként és igazgatási 
vezetőként is lelkiismeretesen és elhivatottan végzett munkája elismeréseként,

Dr. Tóth Imre csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Csillagászati és 
Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének nyugalmazott tudományos 
tanácsadója részére
a Naprendszer kis égitestjeinek megfigyelése és vizsgálata terén elért kiemelkedő eredményei, valamint a  téma 
nemzetközi szakértőjeként e  tudományterület meghonosítása érdekében végzett tudományos, illetve 
ismeretterjesztő munkája elismeréseként,

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

Dr. Vajta László villamosmérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és 
Informatikai Karának volt dékánja, Irányítástechnika és Informatika Tanszékének volt egyetemi docense, 
nyugalmazott címzetes egyetemi tanára részére
a korszerű képfeldolgozási eljárások alkalmazásközpontú kutatása, illetve a  haladó szemléletű innovációk hazai 
felsőoktatásba történő bevezetése terén elért eredményei, valamint példaadó tehetséggondozói és 
intézményvezetői tevékenysége elismeréseként,
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Dr. Vancsó Gyula fizikus, a  Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a  hollandiai Twente Egyetem 
Természettudományi és Technológiai Kara Makromolekuláris Anyagtudományi és Technológiai Tanszékének 
egyetemi tanára, emeritus tanszékvezető kutatóprofesszora részére
kimagasló kutatómunkája, valamint a  magyar tudomány külföldi jó hírnevének erősítése, illetve a  nemzetközi 
tapasztalatok hazai hasznosítása terén is jelentős, több évtizedes tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

 a MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje 
polgári tagozat;

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

Gróf Albert ezredes, a  Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztálya Katonadiplomáciai 
Együttműködési Osztályának vezetője részére
a honvédelmi tárca nemzetközi kapcsolatai érdekében hosszú időn keresztül magas színvonalon végzett munkája 
elismeréseként,

Dr. Töreki Sándor rendőr vezérőrnagy, az  Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi országos rendőrfőkapitány-
helyettese részére
több mint három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

V. MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA

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

Dr. Ábel István gazdaságmatematikus, a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának volt dékánja, 
Pénzügyi Tanszékének egyetemi tanára részére
a magyar felsőoktatás és a  pénzügyi kultúra fejlesztését szolgáló, magas szintű felkészültséggel végzett szakmai, 
valamint eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként,
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Adorjáni Zsolt, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Klasszikus és Újlatin 
Nyelvek Intézete Klasszika-filológia Tanszékének adjunktusa, az  Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Bölcsészettudományi Kutatóközpont Moravcsik Gyula Intézete Antik Osztályának vezetője részére
az ókori görög irodalomtörténet tárgykörében közzétett magyar és idegen nyelvű tanulmányai, valamint a Pindaros-
kutatás terén végzett, nemzetközileg is kiemelt jelentőségű kutatómunkája elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Decsi István közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja, Pécs megyei jogú város volt alpolgármestere részére
Pécs városa és egyeteme érdekében végzett kiemelkedő és példaértékű munkája elismeréseként,
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Domszky András István szociológus, gyógypedagógus, a  Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet volt 
főigazgató-helyettese részére
a gyermekvédelem és a  szociális módszertan kiváló szakértőjeként a  szociális igazgatás és feladatellátás terén 
végzett példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

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

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

Dr. Franz Metz zenetudós, orgonaművész, karmester, a müncheni St. Pius római katolikus templom kántora részére
a magyarországi németek egyházzenéjének kutatása terén elért kimagasló eredményei elismeréseként,

Fukuda Tomikazu, Tocsigi prefektúra kormányzója részére
a magyar–japán, különösen a  Magyarország és Tocsigi tartomány közötti kapcsolatok fejlesztésében, valamint 
a  tokiói olimpián részt vevő magyar sportolók felkészülési lehetőségének megteremtésében betöltött szerepe 
elismeréseként,

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

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

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

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

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

Dr. Granasztói Péter történész, etnográfus, a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese részére
a Néprajzi Múzeum hatalmas archívumi gyűjteményének költöztetése, illetve állandó kiállításának előkészítése 
során folytatott kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként,
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Grunda János görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egyházmegye oktatásügyi tanácsadója részére
a görögkatolikus oktatási és nevelési intézményrendszer kialakítása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként,

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

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

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

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

Horányi Sándor jazzgitárművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének adjunktusa részére
több évtizedes előadóművészi pályafutása, valamint eredményes oktatói munkája elismeréseként,

Horváth Lajos, a Könnyűipari Vállalkozások Szövetségének elnöke részére
a szövetkezetek, illetve a  kis- és középvállalkozások működésével kapcsolatos érdekvédelem területén folytatott 
több évtizedes tevékenysége, valamint a közép- és felsőfokú faipari oktatásban végzett munkája elismeréseként,

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

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

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

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

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

Koszmovszky Edina nyugalmazott lelkigondozó, az egykori France–Hongrie Egyesület tagja részére
az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított bátor helytállása és a  forradalom emlékének ápolása, 
valamint a Franciaországban élő magyar közösség megmaradása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,
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Kovács Henrik táncpedagógus, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Néptánc Tanszékének 
egyetemi docense részére
a néptánc kutatása és oktatása iránt egyaránt elhivatott, eredményes szakmai munkája elismeréseként,

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

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

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

Dr. Kuruczné Teszter Nelli mesteroktató, a Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Zongorakísérő 
Csoportjának tanszékvezetője részére
a balettművészetet több  évtizede a  legmagasabb színvonalon szolgáló munkája, valamint eredményes vezetői 
tevékenysége elismeréseként,

Lénárt György Lászlóné, a  miskolci Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola igazgatója 
részére
a diákok oktatása és nevelése iránt elkötelezett pedagógusi pályafutása, illetve példamutató intézményvezetői 
tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

Mehmet Mestçi, az isztambuli Nemzetközi Opus Amadeus Kamarazene Fesztivál főigazgatója részére
a magyar komolyzene törökországi népszerűsítését, valamint a  magyar–török kulturális kapcsolatok fejlesztését 
szolgáló kezdeményezései elismeréseként,
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Dr. Mesterházy Károly régész, a  Magyar Nemzeti Múzeum Adattárának nyugalmazott osztályvezető-helyettese 
részére
a magyar honfoglalás és a  kora Árpád-kor kutatása terén új eredményeket felmutató, magas szintű szakmai 
tevékenysége elismeréseként,

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

Dr. Mindszenty Zsuzsánna Liszt Ferenc-díjas karnagy, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Kara Művészetközvetítő és Zenei Intézetének nyugalmazott főiskolai docense, a  Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetségének társelnöke részére
több  évtizedes, kiemelkedő művészi munkája, valamint a  zenei nevelésben és a  magyar kóruszene nemzetközi 
népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként,

Miócs József, a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium igazgatója, rektora részére
a délvidéki magyarság megmaradását öt évtizede szolgáló oktatói, nevelői és lelkipásztori szolgálata elismeréseként,
Mitani Micuru, az Isikava – Magyar Baráti Társaság alapító elnöke részére
a magyar–japán kulturális és üzleti kapcsolatok fejlesztését több mint két évtizede szolgáló tevékenysége, valamint 
Magyarország és Isikava tartomány kapcsolatainak kiépítésében betöltött szerepe elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

Öveges László építészmérnök, Kecskemét megyei jogú város főépítésze részére
Kecskemét fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú és értékteremtő főépítészi munkája elismeréseként,
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Dr. Pap Ildikó Etelka antropológus, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Biológiai 
Intézete Embertani Tanszékének tudományos főmunkatársa, a  Magyar Természettudományi Múzeum Embertani 
Tárának nyugalmazott címzetes tárigazgatója részére
a hazai biológiai antropológia kutatása és oktatása terén több mint négy  évtizede folytatott, különösen 
a  nemzetközi színvonalú múmiakutatás hazai megalapozásában végzett kiemelkedő munkája, valamint 
eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként,

Dr. Papp Csaba Sándor, a  Debreceni Egyetem Klinikai Központja Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési 
Intézetének igazgatója és a Népegészségügyi Kar Egészségfejlesztési Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, 
Debrecen megyei jogú város önkormányzati képviselője részére
több évtizedes, kiemelkedő orvosi, illetve oktatói-nevelői tevékenysége, valamint példamutató közösségi munkája 
elismeréseként,

Dr. Papp Gábor Csaba vegyész, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Fizikai 
Kémiai Tanszékének egyetemi docense részére
a fizikai kémia területén végzett magas szintű oktatói munkája, valamint nemzetközileg is elismert kutatási 
eredményei elismeréseként,

Dr. Papp Judit, a  Baranya Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya 
Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályának nyugalmazott osztályvezetője részére
a közigazgatásban négy évtizeden át magas szintű szakmai tudással, példaadóan végzett munkája elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Siménfalvi Zoltán Károly gépészmérnök, a  Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának dékánja, 
Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézetének egyetemi docense részére
több évtizedes oktatói és vezetői munkája, kiemelkedően eredményes szakmai tevékenysége, valamint a gyakorlati 
mérnökképzés bevezetésében és fejlesztésében elért eredményei elismeréseként,
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Sinagava Maszato, Kórijama város polgármestere részére
a magyar–japán, különösen a Magyarország és Kórijama város közötti kapcsolatok fejlesztésében, valamint a tokiói 
olimpián részt vevő magyar sportolók felkészülési lehetőségének megteremtésében betöltött szerepe 
elismeréseként,

Sülyi Péter dalszövegíró, dramaturg, közösségfejlesztő részére
a magyar rockzenét számos emlékezetes slágerrel, mindenekelőtt az Omega együttes előadásában legendássá vált 
dalokkal gazdagító dalszövegírói munkája elismeréseként,

Szabó János, a  Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány szakmai tanácsadója, nyugalmazott táncház- és 
művészeti vezetője részére
kiemelkedően magas színvonalon és lelkiismeretesen végzett értékteremtő szakmai munkája elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Szurmayné Hortobágyi Gyöngyvér Harangozó Gyula-díjas táncművész, néptáncpedagógus, a Magyar Táncművészeti 
Egyetem Táncművészképző Intézete Néptánc Tanszékének tanszékvezetője, főiskolai tanár részére
a néptánchagyományok ápolása és továbbadása érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő oktatói és vezetői 
munkája elismeréseként,
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Dr. Takács Gyula teológus, pápai káplán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának magántanára, 
a csörötneki Örök Ige Plébánia plébánosa, a Szent István Tudományos Akadémia tagja részére
katolikus papok, teológusok és világi Krisztus-hívők nemzedékeinek a  Szentírás tanulmányozásában való 
elmélyedését szolgáló, több mint öt  évtizedes szentírástudományi, oktatói és lelkipásztori tevékenysége 
elismeréseként,

Dr. Tevesz Gábor villamosmérnök, folyamatirányítási szakmérnök, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékáni megbízottja, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai 
Tanszékének nyugalmazott címzetes egyetemi tanára részére
több  évtizedes, kiemelkedő oktatói munkája, valamint az  oktatás koordinálása és a  RobonAUT hallgatói verseny 
irányítása kapcsán végzett tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 a MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje 
polgári tagozat;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 a MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

VI. MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Breuer Péter újságíró, a  Breuer Press Production Tanácsadó, Kulturális és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, a  Heti  TV 
alapítója, szerkesztő-műsorvezetője részére
több mint négy  évtizedes, hírügynöksége élén, illetve a  közéleti kérdéseket formabontó látásmóddal bemutató 
televíziós csatorna vezetőjeként végzett értékőrző munkája elismeréseként,

Dr. Brezanóczy Ferenc gyógyszerész, a váci Vácz Remete Gyógyszertár tulajdonos-vezetője, a Magyar Gyógyszerészi 
Kamara Pest Megyei Szervezetének volt elnöke részére
a gyógyszerészek érdekképviselete területén elért eredményei, valamint több  évtizedes szakmai tevékenysége 
elismeréseként,
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Buzás Miklós, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főépítésze, épület- és területfenntartási igazgatója részére
a népi építészet értékeinek megmentését szolgáló tevékenysége, különösen a  Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
tájegységeinek kialakítása, illetve az  Erdély épületegyüttes létrehozása során végzett építészeti munkája 
elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gajdó Tamásné dr. Gődény Andrea, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kara Magyar Nyelvi és 
Irodalmi Tanszékének adjunktusa részére
az anyanyelvi tantárgy-pedagógia, különösen az olvasásfejlesztés területén folytatott, eredményes szakmai munkája 
elismeréseként,

Gidófalvy Attila zenész, zeneszerző, a Beatrice alapító tagja, a Karthago zenekar billentyűse és a Lord együttes volt 
tagja részére
a magyar rockzenei életet több kultikus zenekar oszlopos tagjaként gazdagító több  évtizedes, kiemelkedő 
előadóművészi pályafutása elismeréseként,

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

Dr. Hanák László vegyészmérnök, a  Pannon Egyetem Mérnöki Kar Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki 
Kutató-Fejlesztő Központja MOL Ásványolaj- és Széntechnológiai Intézeti Tanszékének egyetemi docense részére
a mérnökképzésben és a tudományos utánpótlás-nevelésben végzett kiemelkedő munkája elismeréseként,
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Dr. Hász-Fehér Katalin irodalomtudós, a  Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézete Magyar Irodalmi Tanszékének egyetemi docense részére
a 18–19. századi magyar és európai irodalom, valamint az  irodalomtörténet-írás módszertana, a  Kárpát-medencei 
művelődéstörténet, a  textológia, továbbá a  digitális és kritikai kiadások elmélete és gyakorlata terén végzett 
kiemelkedő kutatói-oktatói munkája elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kovács Kuruc János történész, a zilahi Simion Bãrnuþiu Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa részére
a szilágysági népi kultúra kutatása, valamint Szilágy megye új monográfiájának megírása érdekében végzett 
munkája elismeréseként,
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Dr. Kovács Tibor történész, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Gyűjteményének igazgatója részére
több mint három  évtizedes, számos kiállítás megvalósítását elősegítő muzeológusi és tárlatvezetői munkája 
elismeréseként,

Ladjánszki László énekművész, a Nemzeti Énekkar szólóénekese részére
közel négy évtizedes, elkötelezett előadóművészeti munkája elismeréseként,

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

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

Lieszkovszki Gábor, Rád község polgármestere részére
Rád község fejlesztését szolgáló településvezetői munkája elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

Molnár Sándor, a Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteményének intézményvezetője részére
több évtizede magas színvonalon végzett munkája elismeréseként,

Murányi Judit balettmester, a  Magyar Táncművészeti Egyetem Táncművészképző Intézete Klasszikus Balett 
Tanszékének mesteroktatója részére
több évtizedes balettművészi és táncpedagógusi munkája elismeréseként,

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

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

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

Pál Mária, a Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény intézményvezetője részére
egészségügyi és szociális területen végzett több mint három évtizedes, példaadó szakmai munkája elismeréseként,
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Pálfalvi Gábor rádiós újságíró, szerkesztő, író, sportvezető, a Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bozsik Programjának 
projektvezetője, a  Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány alapító elnöke, a  Győri Ovifoci Klub alapító 
elnöke részére
a magyar sport és közélet iránt elkötelezetten végzett, több mint öt  évtizedes szakmai munkája, különösen 
az utánpótlás-nevelés, a kisgyermek-labdarúgás terén meghatározó és sokrétű tevékenysége elismeréseként,

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

Papp László műgyűjtő, a  váci Nemzetközi Mobil MADI Múzeum alapítója, a  váci Modern Művészeti Gyűjtemény 
vezetője, a Sajdik Ferenc Gyűjtemény tulajdonosa részére
a Dunakanyar kulturális értékeinek megőrzése iránt elhivatott, példaértékű tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

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

Reményi Ágnes, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar brácsaművésze részére
több mint négy évtizedes, kimagasló zeneművészeti munkája elismeréseként,

Révészné Osgyán Szilvia, a Baptista Szeretetszolgálat szóvivője, segélyezési programigazgatója, a Baptista Női Misszió 
vezetője részére
a Baptista Szeretetszolgálat tevékenységének koordinálása során végzett kiemelkedő tevékenysége, különösen 
az ukrajnai menekültek megsegítését szolgáló munkája elismeréseként,

Révfalvi Dorottya szociális munkás, a  Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Országos Segélyközpontjának vezetője 
részére
szociális és humanitárius területen végzett három  évtizedes munkája, valamint az  Ukrajnából érkező menekültek 
megsegítését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

Szalay József Károly, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára részére
a vizuális kultúra, a  művészettörténet és a  mozgókép–médiaismeret oktatása terén végzett közel öt  évtizedes, 
országos szinten is jegyzett, eredményes pedagógusi tevékenysége elismeréseként,
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Szánduné Ujszigeti Gabriella, a  Békéscsabai Szakképzési Centrum Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola 
nyugalmazott igazgatója részére
négy évtizede töretlenül innovatív szakmai és oktatói-nevelői munkája, valamint eredményes vezetői tevékenysége 
elismeréseként,

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

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

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

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

Tállai András Lászlóné tanár, a Miskolci Szakképzési Centrum Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági 
Technikum igazgatóhelyettese részére
négy évtizedes, kimagasló pedagógusi és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként,

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

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

Theodore Randall Smith premontrei atya, a Los Angeles-i Szent István római katolikus templom lelkipásztora részére
a Los Angelesben élő katolikus magyarság megmaradása és hitének megőrzése érdekében végzett fáradhatatlan 
közösségépítő szolgálata elismeréseként,

Dr. Torda Márta, az  Agrárminisztérium Kárpát-medencei Együttműködések Főosztályának nyugalmazott 
főosztályvezetője részére
a Kárpát-medencei agrártársadalom szülőföldön maradását és érvényesülését többek között a  gazdák 
tudásbázisának gyarapításával, valamint a külhoni civil agrárszervezetekkel kialakított stratégiai együttműködések 
összehangolásával elősegítő közszolgálati tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

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

Yanchev Tancho Popganchev, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház lelkésze részére
a magyarországi bolgár ortodox közösség körében végzett több mint négy  évtizedes lelkipásztori szolgálata 
elismeréseként,
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Zsoldos Barnabás újságíró, a Kossuth Rádió riportere részére
magas szintű szakmai tudásával a  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élők mindennapjait hűen dokumentáló, 
több évtizedes újságírói és rádiós munkája elismeréseként,

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

 a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozat;

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

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

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

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

Penderikné Karanyic Gréta büntetés-végrehajtási alezredes, a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Büntetés-
végrehajtási Osztályának vezetője részére
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában több mint két  évtizeden át végzett kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréseként,

Sági János tűzoltó százados, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
XIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága Hajós Szolgálatának hajóskapitánya részére
közel három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

VII. MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA

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

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

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

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

Balog Judit, a Paksi Sportegyesület ügyvezető igazgatója, a Paksi Futball Club Kft. ügyvezetője, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség NB I Bizottságának alelnöke részére
sokoldalú sportszervezői tevékenysége, valamint Paks sportéletét gazdagító munkája elismeréseként,
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Bánky Eszter bábszínész, a Budapest Bábszínház rendezőasszisztense részére
elhivatott művészi munkája elismeréseként,

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

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

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

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

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

Bertha János ének-zene és népművelés szakos pedagógus, a  fertődi Joseph Haydn Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetője, a Fertődi Blockflöte Együttes alapítója részére
a zenepedagógia területén végzett tanári, intézményvezetői, kutatói és közéleti munkája, valamint a  hangszeres 
zene oktatásában elért eredményei elismeréseként,

Bodó Beáta, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskola és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese 
részére
a sajátos nevelési igényű tanulók képzése, különösen a  középfokú iskolai oktatás-nevelés módszertanának 
fejlesztése érdekében végzett sokoldalú szakmai munkája elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

Daniel Warmuz tolmács, szak- és műfordító, a Lengyel Műfordítók Egyesületének tagja, esszéíró részére
kiemelkedő műfordítói munkája, valamint a  magyar irodalom és kultúra lengyelországi népszerűsítése iránti 
elkötelezettsége elismeréseként,
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Dévaldné Orosz Beatrix Anita, a  Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és 
Gimnázium igazgatóhelyettese, oktatója részére
három  évtizede magas színvonalon végzett oktatói munkája, valamint értékes igazgatóhelyettesi tevékenysége 
elismeréseként,

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

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

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

Erősné dr. Matán Eszter házi gyermekorvos részére
a gyermekek gyógyítása érdekében több évtizeden át nagy elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként,

Farkas Dezső, Vörs község alpolgármestere, a  Balaton Bau Team Kereskedelmi és Építőipari Kft. és a  Tüskevár 
Kereskedelmi és Építőipari Kft. ügyvezetője, a Keszthely Térségi Vállalkozók Klubja Egyesületének elnöke részére
a Keszthely környéki vállalkozók összefogását és Vörs fejlesztését elősegítő tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

Gergely István kosárfonás-szakértő, a Nemzeti Művelődési Intézet segítő mentora részére
a kosár- és bútorfonás mesterségének hagyományait a  legmagasabb szintre fejlesztő, elkötelezett értékközvetítő 
tevékenysége elismeréseként,
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Gurály Edina Erzsébet, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének igazgatója részére
a rászorulók támogatása, különösen az  Ukrajnából érkező menekültek megsegítése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként,

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

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

Hartyányi Judit karnagy, művésztanár, a  Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének elnökségi tagja, 
a  székesfehérvári „Zenei Nevelésért” Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Karmester és Karvezetés Tanszékének volt oktatója, a Magyar Kodály Társaság korábbi társelnöke részére
a magyar zenepedagógia és kórusélet területén végzett több évtizedes, odaadó szakmai munkája elismeréseként,

Hergovich Vince villamosmérnök, közgazdász, Ólmod község társadalmi megbízatású polgármestere, az  Országos 
Horvát Önkormányzat volt alelnöke részére
Ólmod érdekében végzett másfél évtizedes, példaértékű településvezetői munkája, valamint a helyi és az országos 
nemzetiségi politikában vállalt szerepe elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiss Balázs Péter Népművészet Ifjú Mestere díjas táncművész, a Magyar Állami Népi Együttes tagja részére
a Magyar Állami Népi Együttesben végzett sokoldalú és kiemelkedő kar- és szólótáncosi munkája elismeréseként,
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Dr. Kiss Katalin karnagy, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének 
nyugalmazott egyetemi docense részére
a kóruszene és a zeneoktatás területén végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként,

Kocsis Mária, a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanára részére
a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás megmaradása, illetve fejlesztése érdekében végzett pedagógusi és közéleti 
tevékenysége, valamint a helyi tehetséggondozásban vállalt szerepe elismeréseként,

Koncz Péter táncművész, a Pécsi Balett magántáncosa részére
kiemelkedő karakterformáló képességgel és tánctechnikai tudással, valamint pozitív csoportépítő hozzáállással 
végzett előadó-művészeti tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagy Györgyi, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Közgazdasági Osztályának vezetője részére
a vízügyi ágazat területén a  Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság kiegyensúlyozott gazdálkodása érdekében több mint 
három évtizede sikeresen végzett szakmai munkája elismeréseként,
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Nagyfejeő Mihályné Gyöngy Judit gyógypedagógus, a  szolnoki Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola Utazótanári Intézményegységének vezetője részére
az integrált oktatási rendszerben részt vevő, sajátos nevelési igényű tanulók szakmai fejlesztése terén elért 
eredményei elismeréseként,

Naszák István, a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium tanára részére
több évtizedes, értékközvetítő szakmai munkája elismeréseként,

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

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

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

Pintér Anna Mária, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola tanára részére
több évtizede példaértékű elhivatottsággal végzett, innovatív pedagógusi és művészeti munkája elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tóth József, Salköveskút község társadalmi megbízatású polgármestere részére
Salköveskút érdekében végzett másfél évtizedes, példaértékű településvezetői munkája elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

Vass Krisztián író, újságíró, a Szabad Föld hetilap Zöld Föld rovatának alapítója részére
a hazai természetvédelem történetét, illetve a  környezetvédelmet és a  környezetvédelmi szakpolitikát is avatott 
módon bemutató publicisztikai tevékenysége elismeréseként,

Versegi László, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Hódmezővásárhelyi Szakaszmérnökségének szakaszmérnöke 
részére
az ár- és belvízvédekezési, valamint vízkárelhárítási munkákban végzett értékes szakmai tevékenysége 
elismeréseként,
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Vígh László hangosító, hang- és fénytechnikus, a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. műszaki 
csoportvezetője részére
több évtizede elhivatottan, magas színvonalon végzett szakmai munkája elismeréseként,

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

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

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

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

 a MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozat;

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

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

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

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

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

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

 a MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

VIII. MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA

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

Aradi Imre, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze részére
stílusgazdag szerepformálásai és emlékezetes alakításai elismeréseként,
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Arató Andrea, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház súgója részére
több évtizede elhivatottan végzett, magas színvonalú munkája elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kovács Menyhért, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Műhelyházának lakatosa részére
kreatív, megbízható és igényes munkája elismeréseként,

Kovács Pál tanár, a  Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola intézményvezetői jogkörben eljáró 
intézményvezető-helyettese részére
odaadó pedagógusi életpályája, több évtizedes vezetői munkája elismeréseként,

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

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

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

Maka Gyula színész, műsorvezető, a  Nemzeti Cirkuszművészeti Központ – Fővárosi Nagycirkusz műsorvezetője 
részére
kiváló szakmai munkája elismeréseként,
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Maurer Milán táncművész, a Frenák Pál Társulat tagja részére
a magyar táncművészetet színesítő, magas színvonalú előadói és szakmai tevékenysége elismeréseként,

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

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

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

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

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

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

 a MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT 
polgári tagozat;

Lipták Szabolcs főtörzszászlós, büntetés-végrehajtási tanácsos, a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet Büntetés-végrehajtási Osztályának körlet-főfelügyelője részére
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában több mint két  évtizeden át végzett kiemelkedő szolgálati 
tevékenysége elismeréseként,

Lőrincz Sándorné címzetes rendőr törzszászlós, a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Nyírbátori 
Rendőrkapitánysága Közrendvédelmi Osztálya Előkészítő Csoportjának segédelőadója részére
negyedszázados kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként

 a MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT 
katonai tagozat

kitüntetést adományozom.

2022. augusztus 1.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

2022. augusztus 5.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04821-2/2022.
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A köztársasági elnök 232/2022. (VIII. 23.) KE határozata
dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésről

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

Budapest, 2022. július 6.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 8.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/04027-2/2022.

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

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

Antal László István ezredest,
Sánta Gábor ezredest és
Dr. Török Zsolt ezredest

2022. augusztus 20-ai hatállyal dandártábornok rendfokozatba kinevezem.

Budapest, 2022. július 21.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. július 25.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/04516-4/2022.
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A Kormány 1436/2022. (IX. 7.) Korm. határozata
az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztések végrehajtása kapcsán az érintett vasúti 
szakasz elbontásához szükséges források biztosításáról

A Kormány a  Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról szóló  
1553/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatban, valamint a  NATO Észak-atlanti Tanács 2016. augusztus 5-én, C-M(2016)0047 (INV)  
számon hozott döntésével jóváhagyott 9A0951ADD1 (Légi szállítási képesség a  SACEUR felelősségi területén) 
képességcsomagban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy az  állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér futópályájának meghosszabbításához 

szükséges 13. számú Környe–Pápa vasútvonal érintett szakasza elbontásra kerüljön;
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 

az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében elrendeli 362 805 000 forint egyszeri jelleggel történő 
átcsoportosítását a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 8. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Ágazati 
célelőirányzatok alcím, 25. Hozzájárulás a  NATO Biztonsági Beruházási Programjához jogcímcsoport terhére, 
a  Kvtv.  1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság 
újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések 
jogcímcsoport, 2. Vasúti fejlesztések jogcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 honvédelmi miniszter
 technológiai és ipari miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy adjon ki támogatói okiratot a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) részére a  2.  pont szerint biztosított forrás terhére, 
az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében;

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: az e határozat közzétételét követő 60 napon belül

 4. felhívja a technológiai és ipari minisztert, hogy a támogatói okiratban kerüljön rögzítésre, hogy a MÁV Zrt.-nek a vasúti 
bontási feladatot olyan gazdasági társasággal kell végrehajtatnia, amely az  Észak-atlanti Szerződés Szervezete 
Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, 
a  jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az  eljáró szervezetről szóló 164/2002. (VIII. 2.)  
Korm. rendelet alapján NATO Beszállításra Alkalmas határozattal rendelkezik, ezért az érintett gazdasági társaságnak 
a NATO Biztonsági Beruházási Program keretében megvalósuló beszerzésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló  
109/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet alapján adómentességi igazolást kell kérnie a Honvédelmi Minisztériumtól;

Felelős: technológiai és ipari miniszter
Határidő: a 3. pontban meghatározott feladat végrehajtásával egyidejűleg

 5. a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 20. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva egyetért azzal, 
hogy a Pápa külterület 0541/35 helyrajzi számú, „rét” megnevezésű és a Nagygyimót külterület 096/1 helyrajzi számú,  
„szántó” megnevezésű ingatlanok honvédelmi feladatok ellátása céljából a  Honvédelmi Minisztérium 
vagyonkezelésébe kerüljenek.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1436/2022. (IX. 7.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

8
2

220459 25
K3 Dologi kiadások -362 805 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6
1 Közlekedési fejlesztések

386540 2 Vasúti fejlesztések
K5 Egyéb működési célú kiadások 362 805 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

8
2

220459 25 -362 805 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6

1 Közlekedési fejlesztések
386540 2 Vasúti fejlesztések 362 805 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 362 805 000 362 805 000

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

Ágazati célelőirányzatok

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Fejezeti kezelésű előirányzatok

Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

Ágazati célelőirányzatok
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A Kormány 1448/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói bánya kutató-mentő csoportok részére történő 
ingyenes átadásáról

A Kormány – figyelemmel a  NATO irányítású balkáni katonai békefenntartó műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben 
történő magyar katonai szerepvállalásra, az  ország határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos 
feladatokra, valamint a Magyar Honvédség rendelkezésre álló és átadható készleteire –
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés a)  pontja alapján, 

a Vtv.  36.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a  Magyar Állam tulajdonában és a  Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében álló, 1.  melléklet szerinti vagyonelemek magyar hozzájárulásként történő 
ingyenes átadásáról dönt a koszovói Independent Commission for Mines and Minerals részére;

 2. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel a kapcsolatot a kijelölt 
átvevővel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról.

Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1448/2022. (IX. 19.) Korm. határozathoz

Jegyzék
a koszovói Independent Commission for Mines and Minerals részére ingyenesen átadásra kerülő  
állami vagyonról

A B C D

Sorszám Megnevezés Mennyiség Mértékegység

1. Maszk 1 típusú gázhoz (G1) 3 db

2. Légzőkészülék bányászati felszereléshez 4 db

3. Gázérzékelő készülék 4 típusú gázhoz 3 db

4. Speciális bányászati egyenruha 30 db

5. Heveder öv 30 db

6. Könnyű súlyú hordágy nyakmerevítővel 2 db

A Kormány 1449/2022. (IX. 19.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú vagyonelemeknek a koszovói Abdyl Ramaj Szakközépiskola, a Stana Bacanin 
Általános Iskola, az SOS Gyermekfalvak koszovói szervezete és a Novo Brdo-i önkormányzat részére történő 
ingyenes átadásáról

A Kormány – figyelemmel a  NATO irányítású balkáni katonai békefenntartó műveletekben részt vevő nemzetközi erőkben 
történő magyar katonai szerepvállalásra, az  ország határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos 
feladatokra, valamint a  Magyar Honvédség rendelkezésére álló és átadható készleteire, illetve egyéb, a  magyar állam 
tulajdonában álló vagyonelemek átadhatóságára –
 1. az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés a)  pontja alapján, 

a  Vtv.  36.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a  magyar állam tulajdonában és a  Honvédelmi 
Minisztérium vagyonkezelésében álló, 1.  melléklet szerinti vagyonelemek magyar hozzájárulásként történő 
ingyenes átadásáról dönt a koszovói Abdyl Ramaj Szakközépiskola részére;
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 2. a Vtv. 36. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a magyar 
állam tulajdonában és a  Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, 2.  melléklet szerinti vagyonelemek 
magyar hozzájárulásként történő ingyenes átadásáról dönt a koszovói Stana Bacanin Általános Iskola részére;

 3. a Vtv. 36. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a magyar 
állam tulajdonában és a  Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, 3.  melléklet szerinti vagyonelemek 
magyar hozzájárulásként történő ingyenes átadásáról dönt az SOS Gyermekfalvak koszovói szervezete részére;

 4. a Vtv. 36. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a magyar 
állam tulajdonában és az  Országos Mentőszolgálat vagyonkezelésében álló, 4.  melléklet szerinti vagyonelem 
magyar hozzájárulásként történő ingyenes átadásáról dönt a Novo Brdo-i önkormányzat részére;

 5. felhívja
a) a honvédelmi minisztert, hogy az  1–3.  pont szerinti átadások megvalósításának céljából vegye fel 

a kapcsolatot a kijelölt átvevőkkel, és gondoskodjon az átadás-átvétel megvalósításáról,
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: azonnal

b) a belügyminisztert, hogy a  4.  pont szerinti átadás megvalósítása céljából vegye fel a  kapcsolatot a  kijelölt 
átvevővel, és tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  4.  melléklet szerinti állami vagyonelem 
vagyonkezelője, az Országos Mentőszolgálat felé az átadás végrehajtása érdekében.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1449/2022. (IX. 19.) Korm. határozathoz

Jegyzék 
a koszovói Abdyl Ramaj Szakközépsikola részére ingyenesen átadásra kerülő állami vagyonról

A B C D

Sorszám Megnevezés Mennyiség Mértékegység

1.
Ford Transit Custom Kombi 
(alvázszám: WF01XXTTG1NP87906)

1 db

2. melléklet az 1449/2022. (IX. 19.) Korm. határozathoz

Jegyzék 
a koszovói Stana Bacanin Általános Iskola részére ingyenesen átadásra kerülő állami vagyonról

A B C D

Sorszám Megnevezés Mennyiség Mértékegység

1.
Ford Transit Custom Kombi 
(alvázszám: WF01XXTTG1NP87812)

1 db
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3. melléklet az 1449/2022. (IX. 19.) Korm. határozathoz

Jegyzék 
az SOS Gyermekfalvak koszovói szervezete részére ingyenesen átadásra kerülő állami vagyonról

A B C D

Sorszám Megnevezés Mennyiség Mértékegység

1. Csőhajlító fogó 20 db

2. Csőhajlító készlet 20 db

3. Csősatu 20 db

4. Csővágó 20 db

5. Digitális multiméter 20 db

6. Fáziskereső ceruza 20 db

7. Kábelrögzítő tűzőgép 20 db

8. Kombináltfogó 20 db

9. Műanyagcső-vágó olló 20 db

10. Oldalcsípő fogó 20 db

11. Rádiósfogó egyenes 20 db

12. Svéd csőfogó 45°-os pofával 20 db

13. Szifonfogó 20 db

14. Szigetelt csavarhúzó 20 db

15. Vízpumpafogó 20 db

16. HP 250 laptop 37 db

17. Írószerek 37 db

18. Iskolai füzet 300 db

19. Iskolatáska 37 db

20. Ágvágó 20 db

21. Ásó 20 db

22. Fejsze 20 db

23. Gereblye 20 db

24. Háti permetező 20 db

25. Kapa 20 db

26. Kasza 20 db

27. Kézifűrész 20 db

28. Locsolócső szerelve 30 m 20 db

29. Metszőolló 20 db

30. Sarló 20 db

31. Taliga 20 db

4. melléklet az 1449/2022. (IX. 19.) Korm. határozathoz

Jegyzék 
a Novo Brdo-i önkormányzat részére ingyenesen átadásra kerülő állami vagyonról

A B C D

Sorszám Megnevezés Mennyiség Mértékegység

1.
Ford Transit Fafy
(alvázszám: WF0VXXTTFV5C03742)

1 db
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Magyarország honvédelmi miniszterének 5/2022. (HK 9.) HM határozata  
az egyes belső rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 45. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 112. § alapján,

az alábbi intézkedések megsemmisítéséről rendelkezem:

 1. M/1/2017. HM közigazgatási államtitkári és MH parancsnoki, vezérkari főnöki együttes intézkedés,
 2. M/3/2017. HM közigazgatási államtitkári és MH parancsnoki, vezérkari főnöki együttes intézkedés,
 3. M/4/2017. HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés, 
 4. M/5/2017. HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,
 5. a nemzeti, katonai és munkaszüneti nappá nyilvánított ünnepek megtartásáról szóló 72/2013. (HK 10.) 

HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés, 
 6. a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár gépjárműveinek üzemeltetési 

rendjéről szóló 70/2012. (HK 13.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,
 7. a Honvédelmi Szakpolitikai Programhoz kapcsolódó Fejlesztések Értékelési és Nyomon követési 

rendszerének működtetéséről szóló 40/2016. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

 8. a védelmi tervezésről szóló 29/1998. (HK 13.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

 9. a Tárca Védelmi Tervező Rendszer kidolgozásáról szóló 9/2003. (HK 5.) HM közigazgatási államtitkári és 
HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

10. a Tárca Védelmi Tervező Rendszer kísérleti bevezetéséről szóló 10/2004. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári 
és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

11. a honvédelmi tárca 2005-2014 közötti időszak terveinek kidolgozásával kapcsolatos védelmi tervezési 
feladatok meghatározásáról szóló 25/2004. (HK 10.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

12. a HM Védelmi Tervező Bizottság működési rendjéről a Tárca Védelmi Tervező Rendszer rendszerkísérletének 
végrehajtásáról és a rendszer továbbfejlesztéséről szóló 33/2004. (HK 13.) HM közigazgatási államtitkári és 
HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

13. a védelmi tervezésről szóló 71/2004. (HK 18.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

14. a Védelmi Tervezést Támogató Információs Rendszer fejlesztéséről és egyes részeinek kísérleti alkalmazásba 
vételéről szóló 77/2004. (HK 18.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

15. a védelmi tervezésről szóló 71/2004. (HK 18.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 
106/2004. (HK 26.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

16. a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezéshez kapcsolódó stratégiai tervdokumentumairól szóló 
106/2016. (HK 11.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

17. a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek hivatásos állománya szolgálati viszonyáról szóló törvénytervezettel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 55/1994. (HK 19.) HM közigazgatási államtitkári és 
MH parancsnoki együttes intézkedés,

18. a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium hivatalai és háttérintézményei, 
továbbá a miniszter közvetlen irányítása (felügyelete) alá tartozó szervezetek felülvizsgálatának 
végrehajtásáról szóló 63/1997. (HK 28.) HM közigazgatási államtitkári és MH parancsnoki, vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

19. a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 
(Hjt.) hatálybalépésével kapcsolatos egyes személyügyi és pénzügyi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2002. 
(HK 5.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

20. a választható béren kívüli juttatások rendszere bevezetésével összefüggő feladatokról szóló 59/2005. (HK 9.) 
HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

21. a Magyar Honvédség szolgálati feladatokat ellátó gépjárműveinek a díjfizetésre kötelezett autópályák, 
autóutak használatával összefüggő szabályairól szóló 3/2012. (HK 3.) HM közigazgatási államtitkári és 
HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

22. a pénzbeni juttatások folyósításának rendjéről és számviteli elszámolásuk egyes kérdéseiről szóló 30/2012. 
(HK 8.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,
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23. a pénzbeli juttatások folyósításának rendjéről és számviteli elszámolásuk egyes kérdéseiről szóló 30/2012. 
(HK 8.) HM KÁT–HVKF együttes intézkedés módosításáról szóló 30/2013. (HK 6.) HM közigazgatási államtitkári 
és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

24. a 2013. évi külön juttatásról szóló 87/2013. (HK 12.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

25. egyes munkavállalók, a honvéd tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek 2013. évi külön juttatásáról szóló 
91/2013. (HK 12.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

26. a 2014. évi külön juttatásról szóló 94/2014. (HK 12.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

27. 2016. évi külön juttatásról szóló 112/2016. (HK 12.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

28. a 2017. évi külön juttatásról szóló 116/2017. (HK 11.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki 
együttes intézkedés,

29. a honvédelmi szervezetek által lefolytatandó keretmegállapodásos eljárások szabályairól szóló 74/2014. 
(HK 10.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

30. a 15 M hadiruházattal és felszereléssel történő ellátás ideiglenes rendjéről szóló 5/2017. (HK 2.) 
HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés,

31. az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer érdekében feladatot ellátó állomány ideiglenes ruházati 
ellátási rendjéről szóló 4/2018. (HK 2.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes 
intézkedés,

32. a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátásának egyes kérdéseiről szóló 29/2012. (HK 8.) 
HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés, és

33. a szolgálati kiküldetéssel, a munkába járással, a helyi szolgálati utazással, valamint az egyéb utazással 
kapcsolatos költségtérítések elszámolásának eljárási szabályairól szóló 70/2018. (HK 12.) HM közigazgatási 
államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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Utasítások

A honvédelmi miniszter 35/2022. (VIII. 25.) HM utasítása  
miniszteri biztos kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a  következő 
utasítást adom ki:

1. §  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján Dallos Gyulát 2022. szeptember 1. napjától a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb két évre – a Kincsem 
Nemzeti Lovas Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos feladatkörében eljárva ellátja különösen a következő tevékenységeket:
a) a Kincsem Nemzeti Lovas Program megújításának és végrehajtásának koordinációját;
b) az állami ménesek fejlesztésének szakmai koordinációját;
c) a lovaskultúra-oktatás fejlődésének előmozdítását;
d) a  lovaságazathoz kapcsolódó, alap-, közép- és felsőfokú képzések fejlesztésére irányuló koncepció 

kidolgozását;
e) a lovas- és lósportokhoz kapcsolódó szakmai feladatok összehangolását.

 (2) A  miniszteri biztos tevékenységének ellátásáról rendszeresen tájékoztatja a honvédelmi minisztert, amelynek 
keretében havonta írásbeli beszámolót készít.

3. §  A miniszteri biztos tevékenységét a honvédelmi miniszter irányítja.

4. §  A  miniszteri biztos a  2.  § szerinti feladatainak ellátása érdekében a  honvédelmi miniszter alárendeltségébe, 
irányítása alá tartozó valamennyi szervezettel közvetlen kapcsolattartásra, egyeztetésre, adatok bekérésére jogosult.

5. § (1) A  miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdésére figyelemmel, a Kit. 1. mellékletében 
meghatározott helyettes államtitkári illetmény alsó határa 75%-ának megfelelő díjazásra jogosult.

 (2) A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért költségtérítésre nem jogosult.

6. §  A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a Kit. 22. § (3) bekezdése szerint 1 fős titkárság segíti.

7. §  Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  honvédelmi miniszter
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Államtitkári rendelkezések

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 51/2022. (HK.9.) HM KÁT intézkedése  
egyes belső rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (1) bekezdése alapján a következő intézkedést adom ki:

 1. Hatályát veszti
a) a hatályon kívül helyezésről szóló 40/1996. (HK 26.) HM közigazgatási államtitkári intézkedés,
b) a HM 2006–2015 közötti időszak 10 éves tervének, a HM szervek és alárendelt szervezetek 2006. (2007., 

2008.) évi terveinek kidolgozásáról, valamint a Tárca Védelmi Tervező Rendszer fejlesztéséről szóló 12/2005. 
(HK 6.) HM közigazgatási államtitkári intézkedés,

c) a HM 2006-2015 közötti időszak 10 éves tervének, a HM szervek és alárendelt szervezetek 2006. (2007., 
2008.) évi terveinek kidolgozásáról, valamint a Tárca Védelmi Tervező Rendszer fejlesztéséről szóló 77/2005. 
(HK 10.) HM közigazgatási államtitkári intézkedés,

d) a Magyar Honvédségnél foglalkoztatott köztisztviselők év végi megajándékozásáról szóló 178/2005. 
(HK 1/2006.) HM közigazgatási államtitkári intézkedés, és

e) az altiszti és a legénységi állomány részére biztosított kiegészítő juttatás megállapításáról és folyósításáról 
szóló 8/2014. (HK 3.) HM közigazgatási államtitkári intézkedés.

 2. Ez az intézkedés az aláírását követő napon lép hatályba.

  Dr. Vidoven Árpád s. k.,
  közigazgatási államtitkár

A Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkárának 52/2022. (HK 9.) HM KÁT szakutasítása  
a honvédelmi szervezetek pénzügyi és számviteli ellátási-utaltsági rendjéről szóló 25/2021. (HK 10.) HM KÁT 
szakutasítás módosításáról*

* A szakutasítást az érintettek külön kapják meg.
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Magyar Honvédség parancsnokának rendelkezései

A Magyar Honvédség parancsnokának 401/2022. (HK 9.) MH PK intézkedése  
az ejtőernyős szakszolgálati engedélyek meghosszabbításának és megújításának előírt szakmai feltételei 
a gyakorlati jártasság fenntartására, a kiesést követő helyreállítás szabályozására, valamint annak 
igazolásának kiállításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 406/2022. (HK 9.) MH PK parancsa  
a 2022/23. évi Országos Haditorna Verseny megyei fordulóinak megszervezésére**

** A parancsot az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 410/2022. (HK 9.) MH PK intézkedése  
a NATO Összhaderőnemi Doktrínafejlesztési Tanfolyam megrendezésére vonatkozó feladatok 
végrehajtásáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 49. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 
jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés d) – e) pontjaira, a következő intézkedést adom ki:

 1. Az intézkedés hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetekre (a továbbiakban: 
honvédségi szervezet) terjed ki.

 2. Felkérem a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) főigazgatóját a tanfolyam lebonyolításáért 
felelős szervezettel való együttműködésre.

 3. A NATO Összhaderőnemi Doktrínafejlesztési Tanfolyamot (Allied Joint Doctrine Development Course) 
(a  továbbiakban: AJDDC) a NATO Allied Command Transformation  (NATO Transzformációs Parancsnokság) 
(a  továbbiakban: ACT) felkérésére és a NATO Szabványosítási Irodával (NATO Standardization Office) 
(a  továbbiakban: NSO) együttműködésben a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) évente két alkalommal 
rendezi meg, melynek megszervezéséért az MH Transzformációs Parancsnokság (a továbbiakban: MH TP) 
parancsnoka felel.

 4. A tanfolyam résztvevők alatt az MH hivatásos, szerződéses és honvédelmi alkalmazott állományát, illetve a NATO 
tagországok által delegált külföldi, honvédségi szolgálati viszonnyal rendelkező, valamint civil szakértői személyi 
állományát kell érteni. 

 5. Az AJDDC tárgya: A NATO és az MH doktrinális szakemberek felsőszintű képzése a NATO doktrína fejlesztési ciklus, 
a  doktrínák felülvizsgálata és pontosítása, a NATO Doktrína Architektúra, a NATO Doktrína Fejlesztési Terv, 
a terminológiai harmonizáció, a NATO Védelmi tervezési folyamat doktrinális támogatása és a koncepció fejlesztési 
folyamat témakörökben.
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 6. Az AJDDC célja: A NATO és az MH doktrinális szakemberek egységes tudásszintjének kialakítása és a NATO 
tagországok doktrinális rendszerei kompatibilitásának támogatása. 

 7. Az AJDDC lebonyolításában résztvevő szervezetek:
a) MH Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SZCSF),
b) MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD),
c) MH Egészségügyi Központ (a továbbiakban: MH EK),
d) MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság,
e) MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH SZHTP),
f ) KNBSZ és
g) Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) Védelemgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HM VGH).

 8. Az MH TP parancsnoka eseti jelleggel további honvédségi szervezeteket kérhet fel az együttműködésre.

 9. Az AJDDC oktatóit az ACT és az NSO szakállománya biztosítja, az MH felkérés alapján egy előadót biztosít. 
Az  MH  előadói hányad növelésére törekedni kell annak érdekében, hogy az MH képes legyen a saját állomány 
részére saját doktrinális továbbképzés önálló lebonyolítására. 

 10. A tanfolyam szakmai kiszolgáló állományát az MH TP, a protokoll és logisztikai támogató állományt az MH BHD és 
az MH SZHTP, a pénzügyi támogatást a HM VGH biztosítja. Az MH TP tájékoztatja a KNBSZ-t a tanfolyam helyéről, 
idejéről és résztvevőiről.

 11. Az éves két AJDDC helyét és idejét az MH TP az ACT és NSO illetékes vezetőivel a tárgyévet megelőző évben 
koordinálja és bedolgozza a NATO, a HM és az MH rendezvényterveibe. 

 12. Az MHP SZCSF az AJDDC évente két alkalommal történő megrendezése érdekében betervezi a tanfolyamokat 
az éves külföldi képzési tervbe és  a „Külföldi képzési tervhez rendelt Nemzetközi tanfolyamok pénzügyi keret”-be.

 13. Az AJDDC önköltséges a NATO tagországok hallgatói számára, az MH hallgatók tanfolyami díja az MHP SZCSF, mint 
keretgazda által felügyelt, külföldi képzési tervhez rendelt Nemzetközi Tanfolyamok (CRK 502) nemzetközi 
költségvetés terhére kerül biztosításra. A nemzetközi hallgatók tanfolyam díjának kiegyenlítésére a HM VGH 
közreműködésével készpénzben vagy átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett HM VGH nemzetközi 
keretszámlára van lehetőség. A tanfolyamdíj az MHP SZCSF által keretgazdaként felügyelt nemzetközi tanfolyamok 
címrendkódra kerül bevételezésre. 

 14. Az MH TP parancsnoka az AJDDC lebonyolítása MH szintű feladatainak összehangolására és a magyar tanfolyam 
résztvevők vezénylésére a 7. pontban megjelölt szervezetekkel együttműködésben minden tárgyévben külön 
parancsot ad ki. 

 15. Az MH EK az MH TP igénye alapján és a COVID helyzet függvényében a tanfolyam résztvevők PCR tesztelését 
biztosítja.

 16. Ez az intézkedés az aláírását követő napon lép hatályba. 

  Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy s. k.,
  parancsnok
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A Magyar Honvédség parancsnokának 413/2022. (HK 9.) MH PK intézkedése  
a Magyar Honvédség 2022–2023. (2024–2025.) évi kiképzési feladatairól szóló 253/2021. MH PK intézkedés 
módosításáról*

* Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 414/2022. (HK 9.) MH PK intézkedése  
a „BIZTOS ALAPOK” gyakorlatsorozat keretében a tisztek harcvezetői felkészítésének megtervezéséről, 
megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 336/2022. MH PK intézkedés módosításáról**

** Az intézkedést az érintettek külön kapják meg.

A Magyar Honvédség parancsnokának 418/2022. (HK 9.) MH PK szakutasítása  
egyes NATO szabványosítási egyezmények nemzeti elfogadásáról

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi 
CXIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a következő szakutasítást adom ki:

 1. A szakutasítás hatálya a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 14. pontja szerinti honvédségi szervezetre terjed ki.

 2. STANAG 1493 (EDITION 1) – RIVERINE OPERATIONS – ATP-08 VOLUME III EDITION A, Version 1 / Folyami műveletek 
című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül bevezetéssel és fenntartással a következők 
szerint:
a) témafelelős: Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) Haderőnemi 

Szemlélőség (szárazföld) (a továbbiakban: MHP HSZ SZF),
b) témakezelő: MH 1. Honvéd Tűzszerész- és Hadihajós Ezred (a továbbiakban: MH 1. HTHE), MH 37. II. Rákóczi 

Ferenc Műszaki Ezred, MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár (a továbbiakban:  
MH 2. KRDD),

c) a bevezetés időpontja: ezen szakutasítás Honvédelmi Közlönyben (a továbbiakban: HK) történő közzétételét 
követően azonnal,

d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény az MH parancsnokának 
szakutasításával (a továbbiakban: MH PK szakutasítás), a fenntartásban részletezett nemzeti megkötésekkel, 
eredeti, angol nyelven a szárazföldi haderőnél kerül bevezetésre,

e) fenntartás: az MH a STANAG 1493-at kizárólag NATO műveletek során alkalmazza. A nemzeti hadihajós 
műveletek végrehajtása során továbbra is a hazai szabályzók kerülnek alkalmazásra, de a hazai szabályzók 
a  lehető legnagyobb mértékben harmonizálásra kerülnek a STANAG-el. The STANAG will be implemented 
during NATO-led operations only. During national riverine operations on homeland territory, the national 
regulations should be applied, but they will be harmonized as much as possible with the STANAG.

 3. STANAG 2020 (EDITION 4) – LAND OPERATIONAL REPORTS – ATP-105 Edition A, Version 1 / Szárazföldi műveleti 
jelentések című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Hadműveleti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP HDMCSF),
b) témakezelő: MHP HDMCSF,
c) a bevezetés időpontja: ezen szakutasítás HK-ban történő közzétételét követően azonnal,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti 

angol nyelven, teljes terjedelemben a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.
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 4. STANAG 2047 (EDITION 9) – EMERGENCY ALARMS OF HAZARD OR ATTACK (CBRN AND AIR ATTACK ONLY) – ATP-85 
Edition A, Version 1 / Riasztás és figyelmeztetés jelzései (ABV és légitámadás esetén) című NATO szabványosítási 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ SZF,
b) témakezelő: MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj,
c) a bevezetés időpontja: ezen szakutasítás HK-ban történő közzétételét követően azonnal,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 

angol nyelven a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 5. STANAG 2143 (EDITION 7) – EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL (EOD) PRINCIPLES AND MINIMUM STANDARDS 
OF PROFICIENCY – AEODP-10 EDITION C Version 1 / Tűzszerész alapelvek és minimális szakmai követelmények  című 
NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül bevezetéssel és fenntartással a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ SZF,
b) témakezelő: MH 1. HTHE,
c) a bevezetés időpontja: ezen szakutasítás HK-ban történő közzétételét követően azonnal,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény az MH PK szakutasítással, 

a  fenntartásban részletezett nemzeti megkötésekkel, eredeti, angol nyelven a szárazföldi haderőnél kerül 
bevezetésre,

e) fenntartás: az MH nem képez ki a „D” mellékletben felsorolt követelményeknek megfelelő képzettségű CBRN 
EOD szakállományt. Az MH tűzszerész-búvár állományának felkészítése csak belvizeken, EOR és EOC feladatok 
végrehajtását tartalmazza, haditengerészet által alkalmazott robbanószerkezetekre, valamint vízalatti 
hatástalanításra és megsemmisítésre nem terjed ki. The Hungarian Defence Forces (HDF) do not train CBRN 
EOD personnel according to „Annex D” of the STANAG. The HDF underwater EOD capability is limited to EOR 
and EOC tasks in inland waters. The training of the EOD divers of the HDF does not cover naval EO and 
the underwater RSP and disposal of any explosive ordnance.

 6.  STANAG 2221 (EDITION 4) – EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL (EOD) REPORTS AND MESSAGES AEODP 06 EDITION C, 
Version 1 / Tűzszerész jelentések és közlések  című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
bevezetéssel és fenntartással a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ SZF,
b) témakezelő: MH 1. HTHE,
c) a bevezetés időpontja: ezen szakutasítás HK-ban történő közzétételét követően azonnal,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, 

a  fenntartásban részletezett nemzeti megkötésekkel, eredeti, angol nyelven a szárazföldi haderőnél és 
a légierőnél kerül bevezetésre,

e) fenntartás: az MH a STANAG 2221-et kizárólag NATO műveletek során alkalmazza. A tűzszerészeti mentesítési 
feladatok ellátásról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 142/1999. Korm. rendelet) 
szabályozott hazai közszolgálati tűzszerész szakfeladatok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek során 
továbbra is a hazai szabályzók kerülnek alkalmazásra. The STANAG will be implemented during NATO-led 
operations only. During EOD operations governed by the 142/1999. Governement Regulation on homeland 
territory, the national regulations should be applied.

 7. STANAG 2287 (EDITION 2) – MISSION TASK VERBS FOR USE IN THE PLANNING AND DISSEMINATION OF ORDER – 
ATP-112 Edition A, Version 1 / A tervezés és parancsok kiadása során alkalmazandó feladatszabó kifejezések című 
NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HDMCSF,
b) témakezelő: MHP HDMCSF,
c) a bevezetés időpontja: ezen szakutasítás HK-ban történő közzétételét követően azonnal,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti 

angol nyelven, teljes terjedelemben a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 8. STANAG 2369 (EDITION 5) – NATO EOD PUBLICATIONS SET (NEPS) – IDENTIFICATION AND DISPOSAL OF SURFACE, 
AIR, AND UNDERWATER MUNITIONS – AEODP-14 EDITION B Version 1 / Szárazföldi, légi és víz alatti harcanyagok 
azonosítása és mentesítése – NATO Tűzszerész kiadványok című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti 
elfogadásra kerül bevezetéssel és fenntartással a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ SZF,
b) témakezelő: MH 1. HTHE,
c) a bevezetés időpontja: a NATO kihirdetéstől számított 9 hónapon belül,
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d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, 
a  fenntartásban részletezett nemzeti megkötésekkel, eredeti, angol nyelven a szárazföldi haderőnél és 
a légierőnél kerül bevezetésre,

e) fenntartás: az MH a STANAG 2369-et kizárólag NATO műveletek során alkalmazza. A 142/1999. Korm. rendelet 
alapján Magyarországon az MH végzi a fel nem robbant katonai eredetű robbanótestek mentesítését, amely 
során nem a NATO által használt tűzszerész jelentési formákat alkalmazza. Így az adatbázisba csak NATO 
vezette nemzetközi feladatvégrehajtás során, az MH tűzszerész alegysége által készített, a NATO STANAG 
2221 előírásának megfelelő adatokat képes feltölteni. The STANAG will be implemented during NATO-led 
operations only. In Hungary, according to the 142/1999. (IX.08.) Government decree, Hungarian Defence 
Forces (hereinafter referred as to HDF) execute the disposal of all unexploded military explosive ordnance, 
in which HDF does not use NATO EOD reporting system. So HDF are able to upload only the data that was 
created by EOD unit of HDF during NATO-led multinational operations and meets the NATO STANAG 2221 
requirements.

 9. STANAG 2370 (EDITION 4) – INTER-SERVICE IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DISPOSAL OPERATIONS ON 
MULTINATIONAL DEPLOYMENTS – AEODP-03, Edition D, Version 1 / Szolgálatok közötti improvizált 
robbanószerkezet-mentesítési tevékenységek többnemzeti műveletekben című NATO szabványosítási egyezmény 
nemzeti elfogadásra kerül bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HDMCSF,
b) témakezelő: MHP HDMCSF,
c) a bevezetés időpontja: ezen szakutasítás HK-ban történő közzétételét követően azonnal,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti 

angol nyelven, teljes terjedelemben a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 10. STANAG 2464 (EDITION 5) – MILITARY FORENSIC DENTAL IDENTIFICATION – AMedP-3.1 EDITION B / Katonai 
törvényszéki fogászati azonosítás című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül bevezetéssel és 
fenntartással a következők szerint:
a) témafelelős: MH Egészségügyi Központ,
b) témakezelő: MH fősztomatológus,
c) a bevezetés időpontja: ezen szakutasítás HK-ban történő közzétételét követően azonnal,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, 

a  fenntartásban részletezett nemzeti megkötésekkel, eredeti, angol nyelven a szárazföldi haderőnél és 
a légierőnél kerül bevezetésre,

e) fenntartás: Magyarország részéről nem kerül telepítésre önálló fogászati azonosító képesség, csak 
közreműködik azonosító csapatban. HUN will not deploy an independent dental identification capability, 
only can participate to an identification team.

 11. STANAG 2609 (EDITION 3) INTERSERVICE CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL AND NUCLEAR EXPLOSIVE 
ORDNANCE DISPOSAL OPERATIONS (CBRN EOD) ON MULTINATIONAL DEPLOYMENTS – AEODP-08 Edition  
C Version 1 / Szolgálatok közötti vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris robbanóanyag mentesítési tevékenységek 
tűzszerész többnemzeti műveletekben című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni 
bevezetéssel és fenntartással a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ SZF,
b) témakezelő: MH 1. HTHE,
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, 

a  fenntartásban részletezett nemzeti megkötésekkel, NATO vezette többnemzeti műveletek végrehajtása 
során eredeti, angol nyelven a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre,

e) fenntartás: az MH a STANAG 2609-et kizárólag NATO műveletek során alkalmazza. A STANAG bevezetésére 
a CBRN EOD képesség teljes kialakítását követően kerül sor és csak NATO vezette többnemzeti műveletekben 
alkalmazzuk. A 142/1999. Korm. rendeletben szabályozott hazai közszolgálati tűzszerész szakfeladatok 
végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek során továbbra is a hazai szabályzók kerülnek alkalmazásra. 
The STANAG will be implemented during NATO-led operations only. The STANAG will be implemented only 
after the CBRN EOD capability is fully developed within the Hungarian Defence Forces. During EOD 
operations governed by the 142/1999. Governement Regulation on homeland territory, the national 
regulations should be applied.
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 12. STANAG 2628 (EDITION 1) ALLIED JOINT DOCTRINE FOR EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL SUPPORT TO OPERATIONS 
– AJP-3.18 EDITION A Version 1 / Szövetséges összhaderőnemi doktrína a tűzszerész műveletek támogatására című 
NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül bevezetéssel és fenntartással a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ SZF,
b) témakezelő: MH 1. HTHE,
c) a bevezetés időpontja: ezen szakutasítás HK-ban történő közzétételét követően azonnal,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, 

a  fenntartásban részletezett nemzeti megkötésekkel, eredeti, angol nyelven a szárazföldi haderőnél és 
a légierőnél kerül bevezetésre,

e) fenntartás: az MH tűzszerész egységei nem hajtanak végre CBRN tűzszerész tevékenységet. HDF EOD units do 
not execute CBRN EOD activities.

 13. STANAG 2644 (EDITION 1) THE NATO COUNTER BATTERY FIRES DOCTRINE – AartyP-02 EDITION A / Tüzérségi elleni 
tevékenység doktrína című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP HSZ SZF,
b) témakezelő: MH 25. Klapka György Lövészdandár,
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 

angol nyelven a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 14. STANAG 4089 (EDITION 4) – UTILISATION OF SPECIFIED RANGE TARGETS FOR DIRECT FIRE ANTI-ARMOUR 
AMMUNITION TESTS – AEP-37 EDITION 1 / Meghatározott távolságban lévő célok felhasználása közvetlen irányzású 
páncéltörő lőszer tesztelése esetén című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni 
bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH Modernizációs Intézet (a továbbiakban: MH MI),
b) témakezelő: MH MI Kutatás-Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: MH MI KI) Lőkísérleti Vizsgáló Osztály 

(a továbbiakban: MH MI KI LVO),
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 

angol nyelven a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 15. STANAG 4144 (EDITION 3) – FIRING TECHNIQUES TO DETERMINE BALLISTIC DATA FOR FIRE CONTROL SYSTEMS –  
AOP-65 EDITION A / Tüzelési módszerek a tűzvezető rendszerek ballisztikai adatainak meghatározásához című 
NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH MI,
b) témakezelő: MH MI KI LVO,
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 

angol nyelven a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 16. STANAG 4147 (EDITION 2) – CHEMICAL COMPATIBILITY OF AMMUNITION COMPONENTS WITH EXPLOSIVES 
(NON-NUCLEAR APPLICATIONS) / A lőszer alkatelemek kémiai összeférhetősége robbanóanyagokkal című 
NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH TTP) Üzemeltetési Főnökség 

(a továbbiakban: MH TTP ÜF),
b) témakezelő: MH Anyagellátó Raktárbázis (a továbbiakban: MH ARB) Budapest (a továbbiakban: BP) 

Pusztavacs, 
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 

angol nyelven a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 17. STANAG 4340 (EDITION 2) – NATO STANDARD PACKAGING TEST PROCEDURES – AEPP-3 / NATO szabványos 
csomagolási teszt eljárások című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel 
a következők szerint:
a) témafelelős: MHP Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP LGCSF),
b) témakezelő: MH TTP ÜF,
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
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d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 
angol nyelven a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 18. STANAG 4355 (EDITION 4) – THE LIESKE MODIFIED POINT MASS AND FIVE DEGREES OF FREEDOM TRAJECTORY 
MODELS – AOP-4355 EDITION A / Lieske féle módosított ponthalmaz és 5 százalékos szabadságú röppálya modellek 
című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH MI,
b) témakezelő: MH MI KI LVO,
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 

angol nyelven a szárazföldi haderőnél kerül bevezetésre.

 19. STANAG 4360 (EDITION 4) (RATIFICATION DRAFT 1) – SPECIFICATION FOR PAINTS AND PAINT SYSTEMS, RESISTANT 
TO CHEMICAL AGENTS AND DECONTAMINANTS, FOR THE PROTECTION OF LAND MILITARY EQUIPMENT – AEP-64 
EDITION A & AEP-65 EDITION B / Vegyszerekkel és mentesítő anyagokkal szemben ellenálló, szárazföldi 
haditechnikai eszközök védelmére szolgáló festékek és festék rendszerek előírásai című NATO szabványosítási 
egyezmény nemzeti elfogadásra kerül bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MHP LGCSF,
b) témakezelő: MH TTP,
c) a bevezetés időpontja: a NATO kihirdetést követő 6 hónapon belül,
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti 

angol nyelven, teljes terjedelemben a szárazföldi haderőnél kerül bevezetésre.

 20. STANAG 4375 (EDITION 3) – SAFETY DROP, MUNITION TEST PROCEDURES / Lőszervizsgálati eljárások, Biztonsági 
leejtés című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel a következők 
szerint:
a) témafelelős: MH MI,
b) témakezelő: MH MI KI LVO,
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 

angol nyelven a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 21. STANAG 4540 (EDITION 1) – EXPLOSIVES, PROCEDURES FOR DYNAMIC MECHANICAL ANALYSIS (DMA) AND 
DETERMINATION OF GLASS TRANSITION TEMPERATURE / Robbanóanyagok, dinamikus elemzési eljárások és 
üvegesedési hőmérséklet meghatározása című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH TTP ÜF,
b) témakezelő: MH ARB BP Pusztavacs, 
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 

angol nyelven a szárazföldi haderőnél kerül bevezetésre.

 22. STANAG 4526 (EDITION 3) – SHAPED CHARGE JET MUNITION TEST PROCEDURE – AOP-4526 EDITION A / Eljárás 
alakos töltetű (kumulatív) lőszer teszthez című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül 
jövőbeni bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MH MI,
b) témakezelő: MH MI KI LVO,
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 

angol nyelven a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 23. STANAG 4593 (EDITION 1) – DESIGN REQUIREMENTS FOR INDUCTIVE SETTING OF LARGE CALIBRE GUIDED 
MUNITION FUZING SYSTEMS, INCLUDING COURSE CORRECTING FUZING SYSTEMS – AOP-60 EDITION A / Tervezési 
követelmények nagykaliberű irányított lövedékek indukciós gyújtó rendszereihez, beleértve a pályakorrekciós 
gyújtó rendszereket is című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni bevezetéssel 
a következők szerint:
a) témafelelős: MH MI,
b) témakezelő: MH MI KI LVO,
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c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 

angol nyelven a szárazföldi haderőnél és a légierőnél kerül bevezetésre.

 24. STANAG 7166 (EDITION 2) – ALLIED AIR FORCES DOCTRINE FOR LOGISTICS  ALP-4.3 Edition A, Version 1 / Szövetséges 
erők légierejének logisztikai doktrínája című NATO szabványosítási egyezmény nemzeti elfogadásra kerül jövőbeni 
bevezetéssel a következők szerint:
a) témafelelős: MHP LGCSF,
b) témakezelő: MHP LGCSF, MHP Haderőnemi Szemlélőség (légierő),
c) a bevezetés időpontja: a NATO szabványosítási egyezmény jövőbeni bevezetéssel kerül bevezetésre, 
d) a bevezetésre vonatkozó követelmények: a NATO szabványosítási egyezmény MH PK szakutasítással, eredeti, 

angol nyelven a légierőnél kerül bevezetésre.

 25. Ez a szakutasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy s. k.,
  parancsnok

Szervezeti hírek, információk

A Hadigondozottak Közalapítványa Alapító Okirata  
(a módosításokkal egységes szerkezetben)

amely abból a  célból készült, hogy az  1. pontban megjelölt alapító a  hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 25. § 
(3)  bekezdése alapján – figyelemmel a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre – jogi személyként működő 
közalapítványt hoz létre határozatlan időre az alábbiak szerint:

 1. Alapító:
Magyarország Kormánya
1014 Budapest, Színház utca 1.

 2. A Közalapítvány neve:
Hadigondozottak Közalapítványa

 3. A Közalapítvány székhelye:
1055 Budapest V., Balaton u. 7–11.

 4. A Közalapítvány célja:

4.1. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 9. és 25. §-a alapján a hadigondozottakról 
való állami, alanyi jogú gondoskodás megvalósítása, mely közfeladat ellátása közhasznú tevékenységnek minősül.
A  közalapítvány céljainak megvalósítása során közreműködik a  jelzett közfeladatok ellátásában, tevékenységét 
a közhasznú jogállású szervezet követelményeinek megfelelően végzi.

4.2. A jogosultak ellátásának megvalósítása, a kedvezmények realizálása.

4.3. A hadirokkantak gyógyászati segédeszközökkel való ellátásának biztosítása.
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4.4. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 57/A. § (2) bekezdése 
alapján a személyi kárpótlással kapcsolatos összegek kifizetésének teljesítése.

4.5. A közalapítvány politikai pártoktól független szervezet, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 
a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34. § (1) bekezdés d) pontjában 
foglalt közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, 
országgyűlési képviselőt, megyei fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít, továbbá nem támogat.

 5. Csatlakozás a Közalapítványhoz
A  Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel 
csatlakozhat. A közalapítvány kuratóriuma dönt a csatlakozási szándék elfogadásáról.
A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti 
az  a  jog, hogy javaslatot tegyen a  kuratórium részére a  vagyoni juttatásának – alapító okirat szerinti céloknak 
megfelelő – felhasználásra.

 6. A  Közalapítvány induló vagyona 1994. évtől 2000 millió forint, amelyet az  Alapító Okirat 4. pontjában 
megfogalmazott (személyi kárpótlás és hadigondozás) célokra használhat fel. 

 7. A Közalapítvány vagyona 1995-től
– induló vagyon,
– a mindenkori éves költségvetési támogatás,
– az előző évi maradványok,
– egyéb támogatások,
– saját bevételek.

 8. A Közalapítvány szervezete és szervei

8.1. Kuratórium 
A Közalapítvány ügyvezető szerve a 9 tagú kuratórium. A tagokat az alapító az alábbi szervezetek javaslata alapján 
jelöli ki:
Honvédelmi Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Pénzügyminisztérium, Miniszterelnökség, Vak 
Hadirokkantak Országos Egyesülete, Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 
(HONSZ), Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége (MAHONSZ), Magyar Államkincstár 
Nyugdíjfolyósító Igazgatósága, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.

A kuratórium tagjai:
– Dr. Mándoki Zoltán a Honvédelmi Minisztérium delegáltjaként,
– Dr. Kahlesz Tímea az Emberi Erőforrások Minisztériuma delegáltjaként,
– Dr. Nagy András a Pénzügyminisztérium delegáltjaként,
– Dörgönye Adrienn a Miniszterelnökség delegáltjaként,
– Kreisz Mihály a Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete delegáltjaként,
– Ipacs József a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége delegáltjaként,
– Vadai Mihály Zsolt a Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége delegáltjaként,
– Labancz Attila Béla, Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága delegáltjaként,
– Kisari Anita, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő delegáltjaként.

8.2. A kuratórium
– elnöke, a Közalapítvány képviselője, a Pénzügyminisztérium delegáltjaként: Dr. Nagy András 
– titkára, a Honvédelmi Minisztérium delegáltjaként: Dr. Mándoki Zoltán
A kuratóriumi tagság 3 év határozott időre szól, a tag tagságának megszüntetésére irányuló kérelmét (lemondását) 
az  alapítónak nyújtja be, az  alapító képviselője útján. A  kuratórium a  lemondás elfogadása tekintetében nem 
dönthet. A kuratóriumi tagok kijelölésére, visszahívására történő javaslattétel a 8.1. pont alatt felsorolt szervezetek 
vezetőjének jogkörébe tartozik.

8.2.1. A kuratóriumi tagság megszűnése
a) határozott idejű megbízatás esetén a  megbízás időtartamának lejártával, az  új kuratóriumi tag bírósági 

nyilvántartásba bejegyzésével egyidejűleg,
b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével, 
c) visszahívással,
d) lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba bejegyzésével egyidejűleg,
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e) a tag halálával,
f ) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával,
g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
h) a  tag megbízatásának lejárta előtt a  közalapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén 

az alapítói jogok gyakorlójának visszahívásával.

8.2.2. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok
a) Vezető tisztségviselő az  a  nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a  tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e  foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól 

jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az  eltiltás hatálya alatt az  ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 
személy vezető tisztségviselője nem lehet. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet 
hatálya alatt áll.

d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak 
a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

e) A Közalapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító 
okirat eltérő rendelkezése semmis.

f ) Az alapító, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 
Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.

g) A  közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az  a  személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –  

 ga) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki,

 gb) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
 gc) amellyel szemben az  állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
 gd) amelynek adószámát az  állami adó- és vámhatóság az  adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. A  vezető tisztségviselő, illetve az  ennek jelölt személy köteles 
valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

8.3. A kuratórium működése
a) A  kuratórium biztosítja a  Közalapítványnak az  alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos 

működését, gondoskodik a  Közalapítvány vagyonának az  alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő 
felhasználásáról. Meghatározza a  kitűzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, 
gondoskodik azok biztosításáról. 

b) A kuratórium ülésére meg kell hívni:
– a kuratórium tagjait és tisztségviselőit,
– a kezelő szervezet képviselőjét,
– a felügyelő bizottság tagjait,
– az elnök által esetenként megjelölt személyeket.

c) A  kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható 
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a  tagnak 
az  elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a  kézbesítés visszaigazolásra kerüljön 
(elektronikus tértivevény).

d) Az  ülést a  kuratórium elnöke hívja össze, meghívóval. A  meghívónak tartalmaznia kell a  kuratóriumi ülés 
helyét, időpontját és a  napirendi pontokat. A  meghívót a  kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan 
időben kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap 
elteljen.

e) A  kuratórium döntéseit nyilvános ülés tartásával, határozati formában hozza meg, amelyeket tartalmazó 
jegyzőkönyveket meg kell őrizni. A határozatokat határozatok tárában kell nyilvántartani.

f ) A  kuratórium akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. A  kuratórium határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza. A  kuratórium a  beszámoló és a  mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel 
egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt.
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g) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
ga) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Közalapítvány terhére másfajta 

előnyben részesít;
gb) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
gc) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
gd) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója;
ge) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
gf) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

h) A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik
– a  Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatának – az  alapító jóváhagyásával történő – 

meghatározása, módosítása,
– javaslat az  alapító felé a  Közalapítvány céljának teljesítéséhez szükséges pénzeszközökön felüli vagyon 

felhasználásáról,
– a  Közalapítvány éves költségvetési tervének, valamint törvényben meghatározott beszámoló és 

közhasznúsági melléklet elfogadása. A  kuratórium az  éves beszámolót az  éves mérleggel egyidejűleg 
fogadja el, és azt az elfogadást követő 15 napon belül írásban az alapítónak felterjeszti.

– döntés azokban a  kérdésekben, amelyeket a  Közalapítvány szervezeti és működési szabályzata 
a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és ami jogszabály szerint a kuratórium hatáskörébe tartozik.

8.4. Titkárság
A kuratórium adminisztratív feladatait a titkárság (a továbbiakban: titkárság) látja el.

8.5. A  titkárság alkalmazottainak létszámát, az  alkalmazhatóság feltételeit, működését, felépítését a  szervezeti és 
működési szabályzat rögzíti. A  Közalapítvány munkavállalói tekintetében a  munkáltatói jogokat a  kuratórium 
gyakorolja. A titkársági feladatokkal a Kezelő szerv is megbízható.

8.6. Vagyonkezelő szervezet
A  kuratórium a  Közalapítvány működésével kapcsolatos igazgatási és gazdálkodási feladatok ellátására 
az SZMSZ-ben rögzítve 
a) vagy vagyonkezelő szervezetet hoz létre, egyben a  szervezeti és működési szabályzatban meghatározza 

annak feladatait, szervezetét, működését és ellenőrzi tevékenységét, 
b) vagy a Közalapítvány vagyonkezelő szervezete feladatainak ellátásával külső szerv is megbízható.

8.7. A felügyelő bizottság
A  felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 3 év határozott időre szól. A  felügyelő bizottság határozatképes, 
ha tagjainak fele jelen van. A felügyelő bizottság határozatait egyhangú döntéssel hozza meg. 

8.7.1. A  Közalapítványnál az  Emberi Erőforrások Minisztériuma, a  Pénzügyminisztérium és a  Honvédelmi 
Minisztérium delegáltjaiból álló 3 tagú felügyelő bizottság működik.

A felügyelő bizottság
– elnöke: Dr. Kákai Csaba Szabolcs, Honvédelmi Minisztérium delegáltjaként,
– tagjai: dr. Horváth Anikó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma delegáltjaként,
– Németh Dániel, a Pénzügyminisztérium delegáltjaként.

8.7.2. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a tisztségviselőktől 
jelentést, a  munkavállalóktól tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, betekinthet a  Közalapítvány irataiba, azokat 
megvizsgálhatja. Tanácskozási joggal részt vehet a kuratóriumi üléseken.
A  felügyelő bizottság köteles a  kuratóriumot tájékoztatni és ülésének összehívását kezdeményezni, ha 
a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértést, vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő 
eseményt (mulasztást) észlel, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése 
a kuratórium döntését igényli, illetve a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
A  kuratóriumot a  felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül –  
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a felügyelő bizottság intézkedik.
Ha a  kuratórium a  törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
A  felügyelő bizottság köteles a  kuratórium elé kerülő előterjesztéseket (így különösen az  éves beszámolót és 
közhasznúsági melléklet) megvizsgálni, és az  ezekkel kapcsolatos álláspontját a  kuratórium ülésén ismertetni. 
Az előterjesztéseket a kuratórium elnöke küldi meg a felügyelő bizottságnak a tervezett ülés előtt 7 nappal.
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8.7.3. A felügyelő bizottság beszámoltatja a kuratóriumot tevékenységéről.

8.7.4. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

8.7.5. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok

8.7.5.1. A  felügyelő bizottság tagja az  a  nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a  tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a  felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a  vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a  hozzátartozója a  jogi személy vezető 
tisztségviselője.

8.7.5.2. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke, titkára vagy tagja,
b) a  Közalapítvánnyal e  megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

8.8. Hadirokkant Iroda

8.8.1. A  hadirokkantak térítésmentes gyógyászati segédeszközökkel, valamint egyéb eszközökkel való ellátását, 
végzi a  Hdt 18. §-a és a  hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) 
Korm. rendelet 11. §-a és 13/A. § (3) bekezdése alapján.

8.8.2. A  Hadirokkant Iroda működési (személyi, dologi, beruházási) költségeit a  Közalapítvány fedezi. 
A Hadirokkant Iroda feladataival a Kezelő szerv is megbízható.

 9. A Közalapítvány gazdálkodása

9.1. A  Közalapítvány vagyonát az  alapítói célokban meghatározott feladatok ellátására, illetve a  kuratórium, 
a  titkárság, a vagyonkezelő szervezet, a  felügyelő bizottság és a Hadirokkant Iroda működésének finanszírozására 
kell fordítani.
Vállalkozási tevékenysége a  Közalapítvány közhasznú céljait nem veszélyezteti és gazdálkodása eredményét 
kizárólag az alapító okiratban megjelölt tevékenységre fordítja. A közalapítvány az alapítványi cél megvalósításával 
közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

9.2. A  közalapítványi pénzeket a  vagyonkezelő szervezet a  Közalapítvány saját pénzforgalmi jellegű bankszámláin 
tartja.

9.3. A  Közalapítvány nevében aláírásra jogosult az  elnök. A  bankszámlákról való utalványozáshoz, 
készpénzfelvételhez a Kuratórium által megbízott személyek aláírása szükséges.

9.4. A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek az alábbiak szerint: 
– a kuratórium elnöke:  bruttó  150.000,- Ft havonta,
– a kuratórium titkára:  bruttó 150.000,- Ft havonta,
– a kuratórium tagjai:  bruttó  75.000,- Ft havonta,
– a felügyelő bizottság elnöke: bruttó 112.500,- Ft havonta,
– a felügyelő bizottság tagjai:  bruttó   56.250,- Ft havonta.
A  kuratórium a  kuratóriumi tagok (beleértve a  kuratórium elnökét és titkárát is) tiszteletdíját a  jelen pontban 
meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. A  kuratórium és a  felügyelő bizottság tagjai 
lemondhatnak tiszteletdíjukról. A kuratórium és a felügyelő bizottság tagjai költségtérítésben részesülhetnek. 

9.5. Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi irányítást biztosító 
befolyással rendelkezik, és amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. Közalapítvány 
által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben 
részesedést nem szerezhet.

9.6. A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerződés 
alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és 
módját.

9.7. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen 1 millió Ft 
(közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az alapító Okiratban foglalt célokra.



2022. évi 9. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  1319

9.8. A  Közalapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Ebben az  esetben a  pályázat nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy 
a  pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a  cél szerinti juttatás alapjául 
nem szolgálhat.

9.9. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. A vállalkozásának 
fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az  államháztartás 
alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

9.10. A Közalapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és 
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

9.11. A Közalapítvány az adományokat az alapító okiratban foglalt célok elérése érdekében használhatja fel.

9.12. A  Közalapítvány a  gazdálkodás során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az  alapító okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

9.13. A  Közalapítvány tisztségviselői az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek. Ennek elmulasztása esetén megbízatásuk az e pontban 
említett törvény 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszűnik.

 10. A Közalapítvány képviselete
A  Közalapítvány képviselője a  kuratórium elnöke, tartós akadályoztatása esetén a  kuratórium kijelölt tagja. 
A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti és működési szabályzat határozza meg.

 11. Beszámolás a Közalapítvány működéséről, az éves közhasznú beszámoló jóváhagyása
A  kuratórium köteles évente beszámolni a  Közalapítvány működéséről az  alapítónak. Ennek keretében 
–  a  kuratórium által elfogadott – éves közhasznú beszámolóját az  elfogadást követő 15 napon belül írásban, 
két  példányban jóváhagyásra az  alapítónak felterjeszti. Az  alapító a  jóváhagyott beszámoló egy példányát saját 
irattárába helyezi, a  másik példányt visszaküldi a  kuratóriumnak. A  kuratórium tevékenysége és gazdálkodása 
legfontosabb adatait a www.hadigondozottak.hu honlapon is nyilvánosságra hozza.

 12. A Közalapítvány megszűnése
A Közalapítvány megszűnik a Ptk.-ban és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvényben meghatározott esetekben.

 13. Záró rendelkezések

13.1. A Közalapítvány létrejöttéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.

13.2. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg a Közalapítvány tevékenységére vonatkozó 
mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

13.3. Az  alapítónak jogában áll jelen alapító okirat módosítása, amennyiben az  alapító okiratban lefektetett 
alapítványi célok elérése érdekében, megítélése szerint, ez szükséges. 

13.4. Megszűnés esetén a  Közalapítvány kötelezettségei teljesítése után fennmaradó vagyonát az  alapító 
– a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása mellett – az alapító okiratban meghatározott célra köteles fordítani.

13.5. A közalapítvány szervezeti és működési szabályzatában kell rendelkezni:
– olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a  kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve 

a döntést támogató és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapíthatók,
– a kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,
– a közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,
– a közalapítvány működésének, beszámolói közzétételének nyilvánosságáról.

Budapest, 2022. július 18.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  az alapító képviseletében
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Záradék: Az  egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton igazolom, hogy a  létesítő okirat egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2022. július 18.

  Szalay-Bobrovniczky Kristóf s. k.,
  az alapító képviseletében

Az  egységes szerkezetű alapító okirat elkészítésére az  alapító okirat 8.1.; 8.7.1. és 8.8. pontjainak változása adott 
okot.

Az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár dandárparancsnokának pályázati felhívása  
az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár állományában lévő beosztások betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek és altisztek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. szeptember 30.
A pályázatot közvetlenül az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: MH BHD) 
dandárparancsnokának, Mudra József ezredesnek címezve, zárt borítékban, „Pályázat – MH BHD” megjelöléssel, 
ügyviteli vagy postai úton (1118 Budapest, Budaörsi út 49–53., 1885 Budapest, Pf. 25) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte,
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól),

– hadműveleti tanfolyam megléte (a Vhr. 26/D §-ában foglaltak alapján mentesíthető a tanfolyam elvégzése alól).
Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– állományilletékes parancsnok javaslatát Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a benyújtott pályázati anyag, valamint személyes meghallgatás alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság 
javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által 
javasolt személy nem rendelkezik nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági 
szakvéleménnyel, a munkáltatói döntésre csak a kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény 
meglétét követően kerülhet sor. A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban 
tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a Vhr. 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt. 
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.
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A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– foglalkoztatási jogviszonyt érintően: Szoták Róbert alezredes, MH BHD, személyügyi főnök, 
 HM telefon: 02-2-38-040
– beosztásokhoz tartozó feladatokat érintően: Varga István alezredes, MH BHD, HM Objektumok Üzemeltetési 

Igazgatóság, mb. igazgató, HM telefon: 02-2-22-996

A beosztások betöltésének várható időpontja: 
A pályázat elbírálása után, a munkáltatói döntést követően. 

A pályázatban szereplő beosztások szolgálatteljesítésének helye: 
Honvédelmi Minisztérium, 1055. Budapest Balaton utca 7-11.

1. Beosztás megnevezése: 
MH BHD, HM támogató szervezeti elemek, Üzemeltetési feladatokat ellátó alegység, HM Objektumok Üzemeltetési 
Igazgatóság, 1. Objektum Üzemeltető Osztály (Balaton utca), osztályvezető
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:   egyetem
Illetménykategória:   IV/15
Előmeneteli rend:   általános
Munkaköri azonosító kód:  04Ad14EZRKK
Pozícióazonosító:   11370561
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
Vagyonnyilatkozat-tételre: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének követelményei:
– Katonai mesterfokozatú MSc (katonai egyetemi) vagy polgári mesterfokozatú MSc/MA (polgári egyetemi) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy francia vagy német középfokú komplex nyelvvizsga.
– Hadműveleti tanfolyam.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalat.
– Üzemeltetési feladatokban szerzett tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: rendszerszemléletű gondolkodásmód, kezdeményező hozzáállás, 

proaktivitás, precizitás.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az Osztály részére érkezett ügydarabok feldolgozása, az előírt nyilvántartások vezetésének koordinálása.
– Részvétel az időszakos és az év végi leltár koordinálásában.
– Objektumok üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása.
– Részvétel az Igazgatóság éves beszerzésének tervezésében.
– HM szervezetekkel kapcsolatos kommunikáció.

2. Beosztás megnevezése: 
MH BHD, HM támogató szervezeti elemek, Üzemeltetési feladatokat ellátó alegység, HM Objektumok Üzemeltetési 
Igazgatóság, Logisztikai és Gazdálkodó Osztály, osztályvezető
Rendszeresített rendfokozat: alezredes
Előírt iskolai végzettség:   egyetem
Illetménykategória:   IV/15
Előmeneteli rend:   általános
Munkaköri azonosító kód:  04Ad14EZRKK
Pozícióazonosító:   12016510
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Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
Vagyonnyilatkozat-tételre: kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének követelményei:
– Katonai mesterfokozatú MSc (katonai egyetemi) vagy polgári mesterfokozatú MSc/MA (polgári egyetemi) 

végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol vagy francia vagy német középfokú komplex nyelvvizsga.
– Hadműveleti tanfolyam.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalat.
– Üzemeltetési feladatokban szerzett tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: rendszerszemléletű gondolkodásmód, kezdeményező hozzáállás, 

proaktivitás, precizitás.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Az Osztály részére érkezett ügydarabok feldolgozása, az előírt nyilvántartások vezetésének koordinálása.
– Részvétel az időszakos és az év végi leltár koordinálásában.
– Objektumok üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása.
– Részvétel az Igazgatóság éves beszerzésének tervezésében.
– HM szervezetekkel kapcsolatos kommunikáció.

3. Beosztás megnevezése: 
MH BHD, HM támogató szervezeti elemek, Üzemeltetési feladatokat ellátó alegység, HM Objektumok Üzemeltetési 
Igazgatóság, Logisztikai és Gazdálkodó Osztály, Anyagfelelősi Részleg, részlegvezető zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
Előírt iskolai végzettség:   középfokú
Illetménykategória:   IV/08
Előmeneteli rend:   általános
Munkaköri azonosító kód:  04Ad07ZKRZZ
Pozícióazonosító:   12060127
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
Vagyonnyilatkozat-tételre: nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalat.
– Hasonló részlegvezetői beosztásban szerzett tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: rendszerszemléletű gondolkodásmód, kezdeményező hozzáállás, 

proaktivitás, precizitás.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A részleg működésének irányítása, a felmerült problémák a hatáskörében rendezése.
– Az osztály és az utaltságába tartozó szervek szakanyagokkal történő ellátása.
– Részvétel az időszakos és az éves leltározási feladatok előkészítésében, végrehajtásában.
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– Az anyagigénylések elkészítése.
– Beszámoló jelentések összeállítása és határidőre történő felterjesztése a szakmai elöljáró felé.

4. Beosztás megnevezése: 
MH BHD, HM támogató szervezeti elemek, Üzemeltetési feladatokat ellátó alegység, HM Objektumok Üzemeltetési 
Igazgatóság, Logisztikai és Gazdálkodó Osztály, Anyagfelelősi Részleg, beosztott altiszt
Rendszeresített rendfokozat: törzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:   középfokú
Illetménykategória:   I/06
Előmeneteli rend:   pályakezdő
Munkaköri azonosító kód:  64Ae05ZKRZZ
Pozícióazonosító:   12016686, 12016722
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: nem előírt
Vagyonnyilatkozat-tételre: nem kötelezett
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– A szolgálati beosztásnak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Logisztikai területen szerzett szakmai tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.
– A beosztás ellátásához előnyös kompetenciák: rendszerszemléletű gondolkodásmód, kezdeményező hozzáállás, 

proaktivitás, precizitás.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A rábízott szervezetek szakanyagokkal történő ellátása és nyilvántartása.
– Az átvett eszközök és anyagok személyhez kötésének elvégzése.
– Részvétel az időszakos egyeztetéseken és leltározási feladatokban.
– Az adategyeztetés végrehajtása negyedévi rendszerességgel.

  Mudra József ezredes s. k.,
  dandárparancsnok

Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, 
 cím: 1118 Budapest, Budaörsi út 49–53., levelezési cím: 1885 Budapest, Pf. 25, 
 tel.: +36-1-474-1111, e-mail: mh.bhd@hm.gov.hu, honlap: www.bhd.honvedseg.hu 
b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Mudra József ezredes, dandárparancsnok, 
 HM tel.: 02-2-38-020,
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: dr. Jakabné dr. Hirsch Ildikó őrnagy, 
 HM tel.: 36-1-474-1111/38-075, e-mail: jakabné.hirsch@mil.hu 

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

mailto:mh.bhd@hm.gov.hu
http://www.bhd.honvedseg.hu
mailto:jakabn�.hirsch@mil.hu
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III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A Haktv. 23.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati eljárás lezárását követően az adatok 

a  nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az Ön jogai:

A) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

B) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

C) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400;  
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu ).

http://www.naih.hu
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Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis bázisparancsnokának pályázati felhívása  
az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis állományában lévő beosztások betöltésére

Pályázatot nyújthatnak be korlátozás nélkül a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állományába 
tartozó hivatásos és szerződéses tisztek, altisztek és tisztesek.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. szeptember 15.
A pályázatokat közvetlenül az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis (a továbbiakban: MH 86. SZHB) bázisparancsnokának, 
Dr. Koller József dandártábornoknak címezve zárt borítékban „Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton 
(5008 Szolnok, Kilián György út 1., 5008 Szolnok Pf. 5) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:
A megpályázott beosztás követelményeinek való megfelelés.

A pályázat benyújtásának nem feltétele:
– a beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági szakvélemény megléte;
– a beosztáshoz kapcsolódó idegennyelv-ismereti követelménynek való megfelelés (a honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 
(a  továbbiakban: Vhr.) 28. §-ában foglaltak alapján az áthelyezésre/kinevezésre tervezett személy mentesíthető 
az idegennyelv-ismereti követelmények alól);

– harcászati törzstiszti tanfolyam megléte (a Vhr. 26/D §-ában foglaltak alapján mentesíthető a tanfolyam 
elvégzése alól).

Amennyiben a pályázó a pályázati feltételeknek nem felel meg, a pályázata érvénytelennek minősül.
A megpályázott szolgálati beosztás áthelyezéssel és kinevezéssel is betölthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes szakmai önéletrajz;
– állományilletékes parancsnoka javaslata Személyi javaslati lapon, nemleges vélemény esetén is.

A pályázat elbírálásának módja és időpontja:
A beérkezett pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 10 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás 
a pályázati anyag alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz a munkáltatói jogkört gyakorló 
részére, aki a pályázat nyerteséről dönt. Amennyiben a bizottság által javasolt személy nem rendelkezik 
nemzetbiztonsági szempontból kockázati tényezőt nem tartalmazó biztonsági szakvéleménnyel, a munkáltatói 
döntésre csak a kockázatot nem tartalmazó nemzetbiztonsági szakvélemény meglétét követően kerülhet sor. 
A munkáltatói döntésről a pályázók és állományilletékes parancsnokaik írásban tájékoztatást kapnak.
Amennyiben a fogadó honvédelmi szervezet vezetője az állományilletékes parancsnok nemleges javaslata ellenére 
is fenntartja áthelyezési szándékát, az áthelyezésről a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes 
rendelkezéseiről szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet 39. § (4) bekezdésében foglaltak szerint szolgálati 
alá-fölérendeltség esetén a szolgálati elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró parancsnok dönt.
A pályázat elnyerése esetén az áthelyezés a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 
42. § (1) bekezdés b) pontja, a kinevezés a Hjt. 42. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül végrehajtásra.

A pályázatban szereplő beosztásokkal kapcsolatban további felvilágosítást ad:
– Kovács Krisztián alezredes, MH 86. SZHB, Különleges Légi Műveleti Osztag, parancsnok, 
 HM telefon: 02-43/71-61; mobil: +36-70/397-3886, e-mail: kovacs.krisztian5@mil.hu

A beosztás betöltésének várható időpontja:
A pályázat elbírálása után, a munkáltató döntést követően.

A pályázatban szereplő beosztások szolgálatteljesítési helye:
5008 Szolnok, Kilián György út 1.

mailto:kovacs.krisztian5@mil.hu
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1. Beosztás megnevezése: 
MH 86. SZHB, Végrehajtó alegységek, Különleges Légi Műveleti Osztag, beosztott tiszt 
Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/13
Előmeneteli rend:  kettős rendfokozattal rendszeresített
Munkaköri azonosító kód: 18Be12EZRAK
Pozícióazonosító:  12151888
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA, (polgári főiskolai) végzettség.
– Felsőfokú szakképzettség vagy adott beosztás ellátásához előírt, a kijelölt honvédelmi szervezet által 

végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga.
– Szakterületen szerzett 5 év szakmai tapasztalat.
– Missziós tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Közreműködés a KLMO hazai és nemzetközi gyakorlatain, valamint külföldi műveletekben résztvevő vagy 

készenlétben álló erők támogatásában.
– A légi és földi műveletek összehangolásának segítése.
– Részvétel a KLMO parancsnoki döntések előkészítésében, együttműködve a KLMO beosztott tisztjeivel.
– A hadműveleti tiszt koordinálása mellett, együttműködve a repülésirányító tiszttel a KLMO törzsének folyamatos 

működésének biztosítása.
– Részvétel a KLMO gyakorlásai, gyakorlatai tervének kidolgozásában, a gyakorlatok ellenőrzésében, 

értékelésében, illetve jelentések elkészítésében.
– A KLMO készültségi, készenléti szolgálatainak tervezése, szervezése, az osztag szolgálatvezénylésének 

elkészítése, együttműködve a beosztott tisztekkel.
– Javaslattétel a KLMO általános katonai és különleges műveleti kiképzését illetően.
– A KLMO általános katonai kiképzési tervének kialakítása, felterjesztése a KLMO parancsnok részére.
– A KLMO általános katonai és különleges műveleti kiképzésének szervezése és ellenőrzése.

2. Beosztás megnevezése: 
MH 86. SZHB, Végrehajtó alegységek, Különleges Légi Műveleti Osztag, kiképző tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/13
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 20Gg12EZRAF
Pozícióazonosító:  12151899
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskolai) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA, (polgári főiskolai) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol felsőfokú komplex nyelvvizsga.
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– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, ROB vizsgálat 

(Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STANAG 3.3.3.3. nyelvvizsga.
– Szakterületen szerzett 5 év szakmai tapasztalat.
– Helikoptervezetői kiképzettség.
– Érvényes helikoptervezető oktatói szakszolgálati engedély.
– Missziós tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Közreműködés a KLMO hazai és nemzetközi gyakorlatain, valamint külföldi műveletekben résztvevő vagy 

készenlétben álló erők támogatásában.
– A KLMO repülőkiképzésének tervezése, szervezése és végrehajtása a KLMO parancsnok irányítása, valamint 

a KLMO parancsnok-helyettes vezetése mellett.
– A KLMO-nál rendszeresített helikoptertípusok földi és légi üzemeltetése.
– A KLMO parancsnoki döntések előkészítése, együttműködve a KLMO beosztott tisztjeivel.
– A KLMO éves kiképzési tervének kialakítása.
– A KLMO műveleti képességének emeléséhez szükséges repülési eljárások kidolgozása, azokkal kapcsolatban 

javaslattétel a KLMO parancsnok felé.
– A hadműveleti tiszt koordinálása mellett a KLMO hajózó állományának repüléssel kapcsolatos, nem személyi 

okmányrendszerének kialakítása, naprakészen tartása.
– A hadműveleti tiszt koordinálása mellett, együttműködve a beosztott tisztekkel a KLMO törzs folyamatos 

működésének biztosítása.
– Részvétel a KLMO gyakorlásai, gyakorlatai tervének kidolgozásában, a gyakorlatok ellenőrzésében, 

értékelésében, illetve jelentések elkészítésében.
– A KLMO készültségi, készenléti szolgálatainak tervezése, szervezése, az osztag szolgálatvezénylésének 

elkészítése, együttműködve a beosztott tisztekkel.

3. Beosztás megnevezése: 
MH 86. SZHB, Végrehajtó alegységek, Különleges Légi Műveleti Osztag, személyügyi tiszt
Rendszeresített rendfokozat: százados
Előírt iskolai végzettség:  főiskola
Illetménykategória:  I/13
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 86Ce12EZRAK
Pozícióazonosító:  12151861
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Katonai alapfokozatú BSc (katonai főiskola) vagy polgári alapfokozatú BSc/BA, (polgári főiskola) végzettség.
– Szakirányú felsőfokú szakképzettség.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– Harcászati törzstiszti tanfolyam.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga.
– Szakterületen szerzett 5 év szakmai tapasztalat.
– Missziós tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– Közreműködés a KLMO hazai és nemzetközi gyakorlatain, valamint külföldi műveletekben résztvevő vagy 

készenlétben álló erők támogatásában.
– A KLMO parancsnoki döntések előkészítése, együttműködve a KLMO beosztott tisztjeivel.
– A KLMO személyügyi munkájának koordinálása és szervezése, együttműködve a katonai szervezet Személyügyi 

Főnökségével, valamint szükség esetén más szervezetek személyügyi szerveivel.
– A KLMO-t érintő képzések, tanfolyamok, kiképzések azonosítása, javaslattétel az azokon való részvételre a KLMO 

parancsnok felé.
– A KLMO személyügyi okmányrendszerének kialakítása és naprakészen tartása.
– A szakmai alárendeltségébe tartozó személyügyi altiszt szakmai tevékenységének irányítása és ellenőrzése.

4. Beosztás megnevezése: 
MH 86. SZHB, Végrehajtó alegységek, Különleges Légi Műveleti Osztag, beosztott zászlós 
Rendszeresített rendfokozat: törzszászlós
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/09
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 20He08EZRAK
Pozícióazonosító:  12151702
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, ROB vizsgálat 

(Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent: 
– Angol STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga.
– Missziós tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A Különleges Légi Műveleti feladatokra történő felkészülés és azok végrehajtása a KLMO parancsnok irányítása 

alatt.
– A KLMO-nál rendszeresített helikopter földi és légi üzemeltetése fedélzeti rendszerkezelő tekintetben.
– A KLMO altiszti állománya munkájának koordinálása.
– A fedélzeti rendszerkezelő állomány repülőszakmai képzésének koordinálása. 
– A repülési feladatokra történő felkészülés, a repülési feladat, valamint annak értékelésének végrehajtása.
– Hajózó szaktevékenység végzése képzettségének megfelelően a helikopter teherterében.
– A KLMO törzsbe beosztott tisztek tevékenységének támogatása.

5. Beosztás megnevezése: 
MH 86. SZHB, Végrehajtó alegységek, Különleges Légi Műveleti Osztag, adatfeldolgozó zászlós 
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/08
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 14Lj07EZRAK
Pozícióazonosító:  12151867
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.



2022. évi 9. szám H O N V É D E L M I  K Ö Z L Ö N Y  1329

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga.
– Szakterületen szerzett 5 év szakmai tapasztalat.
– Missziós tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A KLMO felderítői információigényeinek beszerzése és feldolgozása a katonai szervezet és más szervezetek 

felderítő szerveinek támogatásával, a bázis felderítő tiszt szakmai irányítása mellett.
– A KLMO állománya számára felderítői eligazítások, tájékoztatók megtartása, együttműködve a katonai szervezet 

Felderítő Főnökségével, valamint szükség esetén más szervezetek felderítő szerveivel.
– A KLMO parancsnoki döntések előkészítése, együttműködve a KLMO beosztott tisztjeivel.
– Javaslattétel a KLMO általános katonai és különleges műveleti kiképzését illetően.
– A KLMO törzsének folyamatos működésének biztosítása a hadműveleti tiszt koordinálása mellett, 

együttműködve a beosztott tisztekkel.
– Részvétel a KLMO gyakorlásai, gyakorlatai tervének kidolgozásában, a gyakorlatok ellenőrzésében, 

értékelésében, illetve jelentések elkészítésében.
– A KLMO készültségi, készenléti szolgálatainak tervezése, szervezése, az osztag szolgálatvezénylésének 

elkészítése, együttműködve a beosztott tisztekkel.

6. Beosztás megnevezése: 
MH 86. SZHB, Végrehajtó alegységek, Különleges Légi Műveleti Osztag, beosztott zászlós
Rendszeresített rendfokozat: zászlós
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/08
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 20Ao07EZRAK
Pozícióazonosító:  12151871
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy zászlós, törzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztásokra 

felkészítő, a kijelölt honvédelmi szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, ROB vizsgálat 

(Személyi javaslati lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga.
– Szakterületen szerzett 5 év szakmai tapasztalat.
– Missziós tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.
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A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A KLMO felderítői információigényeinek beszerzése és feldolgozása a katonai szervezet és más szervezetek 

felderítő szerveinek támogatásával, a bázis felderítő tiszt szakmai irányítása mellett.
– A KLMO parancsnoki döntések előkészítése, együttműködve a KLMO beosztott tisztjeivel.
– A KLMO-nál rendszeresített helikoptertípusok földi és légi üzemeltetése.
– A KLMO állománya számára felderítői eligazítások, tájékoztatók megtartása, együttműködve a katonai szervezet 

Felderítő Főnökségével, valamint szükség esetén más szervezetek felderítő szerveivel.
– A KLMO készültségi, készenléti szolgálatainak tervezése és szervezése, az osztag szolgálatvezénylésének 

elkészítése, együttműködve a beosztott tisztekkel.
– A repülési feladatokra történő felkészülés és a repülési feladat végrehajtása, valamint annak értékelése.
– Hajózó szaktevékenység folytatása képzettségének megfelelően a helikopter teherterében.

7. Beosztás megnevezése: 
MH 86. SZHB, Végrehajtó alegységek, Különleges Légi Műveleti Osztag, technikus altiszt
Rendszeresített rendfokozat: főtörzsőrmester
Előírt iskolai végzettség:  középfokú
Illetménykategória:  I/07
Előmeneteli rend:  speciális
Munkaköri azonosító kód: 39At06EZRAK
Pozícióazonosító:  12151897
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
A munkakör képernyős eszköz használatát igényli.

A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Érettségi.
– Szakirányú középfokú szakképzettség vagy az első altiszti beosztás ellátására felkészítő, a kijelölt honvédelmi 

szervezet által végrehajtott tanfolyamrendszerű képzés sikeres elvégzése.
– Angol középfokú komplex nyelvvizsga.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– Felhasználói szintű informatikai ismeretek.

Előnyt jelent:
– Angol STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga.
– Szakterületen szerzett 5 év szakmai tapasztalat.
– Missziós tapasztalat.
– ECDL bizonyítvány.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A KLMO informatikai és minősített informatikai rendszerének kialakítása és üzemeltetése a katonai szervezet és 

más szervezetek híradó-informatikai szerveinek támogatásával, a híradó beosztott tiszt szakmai irányítása 
mellett.

– A vezetés-irányítás informatikai hátterének biztosítása.
– KLMO parancsnoki döntések előkészítése, együttműködve az osztag beosztott tisztjeivel.

8. Beosztás megnevezése: 
MH 86. SZHB, Végrehajtó alegységek, Különleges Légi Műveleti Osztag, gépkocsivezető I.
Rendszeresített rendfokozat: őrvezető
Előírt iskolai végzettség:  alapfokú
Illetménykategória:  I/02
Előmeneteli rend:  általános
Munkaköri azonosító kód: 77Bv01ESRZZ
Pozícióazonosító:  12151859
Nemzetbiztonsági ellenőrzés: előírt
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A beosztás betöltésének általános követelményei:
– Alapfokú iskolai végzettség.
– A beosztás betöltéséhez előírt nemzetbiztonsági követelményeknek való megfelelés.
– A szolgálati beosztásnak és életkornak megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság (Személyi javaslati 

lapon rögzítve).
– „B” kategóriájú gépjármű vezetői engedély.

Előnyt jelent:
– „C”, „E” kategóriájú gépjármű vezetői engedély.
– Szakterületen szerzett 5 év szakmai tapasztalat.
– Missziós tapasztalat.

A beosztás főbb tevékenységi köre (munkaköri leírásból adódó feladatok):
– A KLMO-nál rendszeresített gépjárműtechnikai eszközök üzemeltetése, technikai kiszolgálása, a KLMO 

parancsnok által kijelölt személyi állomány és anyagok szállítása.
– A KLMO-nál rendszeresített gépjárműtechnikai eszközök szerkezeti felépítésének, működésének, technikai-

kiszolgálási szabályainak elsajátítása, begyakorlása, szinten tartása.
– Gépjárműtechnikai eszközöknél alkalmazott hajtó- és kenőanyagok, egyéb vegyi anyagok kezelése, használatára 

vonatkozó biztonsági rendszabályok elsajátítása, betartása.
– A gépjármű menetokmányainak szabály szerinti vezetése.

  Rolkó Zoltán ezredes s. k.,
  bázisparancsnok-helyettes

Adatkezelési tájékoztató

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

I. Az adatkezelő:
a) Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis, cím: 5008 Szolnok, Kilián György út 1., tel.: +36-56-505-100, 

e-mail: szerv.mh.86szhb@mil.hu,
b) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetősége: Dr. Koller József dandártábornok, bázisparancsnok, 

HM tel.: 02-43-71-20,
c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Dr. Szabó Dezső alezredes, tel.: +36-56-505-100/71-70, 

e-mail: szabo.dezso@mil.hu 

II. Az adatkezelés, a személyes adatok forrása:
a) Az adatkezelés a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából történik. 
b) Adatkezelésünk jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a honvédségi adatkezelésről, az egyes 

honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi 
XCVII. törvény (a továbbiakban: Haktv.) 23. §-a.

c) Az adatkezelés során kezelt adatokat Ön biztosítja számunkra.

III. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatkezelés időtartama:
a) Jogszabályon alapuló kötelezettség esetén adatot közlünk az illetékes szervek részére.
b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani.
c) A Haktv. 23.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a pályázati eljárás lezárását követően az adatok a 

nyilvántartásból törlésre kerülnek, kivéve, ha Ön az adatai további kezeléséhez írásban hozzájárul annak 
érdekében, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon.

IV. Az Ön jogai:

A) Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően 
tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja.

mailto: szerv.mh.86szhb@mil.hu
mailto:szabo.dezso@mil.hu
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B) Ön kérelmezheti tőlünk az alábbiakat:
– az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
– az Önre vonatkozó adatok helyesbítését,
– az adatkezelés korlátozását

a) ha Ön vitatja az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által 
kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok 
pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség 
tisztázásának időtartamára. Az ilyen adatkezelési korlátozás megszüntetéséről Önt előzetesen tájékoztatni 
fogjuk,

b) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Ön írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló 
információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Ön jogos érdekeit, 
a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy 
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen 
büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás 
végleges, illetve jogerős lezárásáig,

d) ha az adatok törlésének lenne helye, de az adatkezelő dokumentációs kötelezettségének teljesítése céljából 
az adatok megőrzése szükséges, 10 évig,

e) az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az adatkezelő, 
illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési 
műveletet kizárólag az Ön jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi 
szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

– személyes adatainak törlését az alábbi esetekben:
a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

aa) az Infotv.-ben rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának 

megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott 

időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, 
kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján 
alapul,

c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
d) az Infotv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

C) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi 
rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
(1055  Budapest, Falk Miksa utca 9–11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9, telefon: +36 (1) 391-1400; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

http://www.naih.hu
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