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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 311/2013. (VIII. 21.) Korm. rendelete
a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 30. pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. §		
A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 16. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nitrátérzékeny területeken üzemelő vagy engedéllyel rendelkező állattartó telepek trágyatároló, feldolgozó
műtárgyainak kialakítására a cselekvési programban meghatározott helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó
követelmények végrehajtásának határideje:)
„b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetekben a 2011. december 31-i határidőt elmulasztók részére
2014. december 31.”
2. §		
A Kr. 17. § a) pontjában a „2014. január 1-jéig” szövegrész helyébe a „2014. december 31-ig” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 47/2013. (VIII. 21.) BM rendelete
a világörökségi területen működő egyes vendéglátó üzletek nyitva tartásának engedélyezésével összefüggő
szakhatósági közreműködés szabályairól
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §
n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. § (8) bekezdésében meghatározott
engedély iránti kérelem elbírálására irányuló hatósági eljárás során az üzlet működési helye szerint illetékes
rendőrkapitányság szakhatóságként jár el.
2. §

(1) A rendőrkapitányság a szakhatósági eljárás során a közbiztonságra gyakorolt hatás körében vizsgálja,
értékeli különösen a jogellenes cselekményként figyelembe veendő bűncselekmények vagy szabálysértések
(a továbbiakban együtt: jogsértések) történeti tényállása körében
a)
az elkövetést könnyítő, az elkövetés helyéből fakadó okokat és körülményeket,
b)
az elkövetési mód és az elkövetés időpontja kapcsán különösen az ittasságot, a kábítószer-fogyasztást,
az éjszakai, csoportos, illetve garázda jellegű elkövetést,
c)
az elkövetők számát, csoportos elkövetés esetén a csoportképző tényezőt,
d)
az elkövetők alanyi körét, így különösen az életkor és a nem szempontjából,
e)
az okozott kárt,
f)
a jogsértésekkel összefüggésben bekövetkezett személyi sérülések fokát,
g)
a sértettek jellemzőit, valamint
h)
a jogsértések kapcsán tett, további jogsértés megelőzését célzó egyéb intézkedést.
(2) A rendőrkapitányság a szakhatósági eljárás során a személy- és vagyonbiztonsággal összefüggő kockázati tényezők
értékelése kapcsán vizsgálja különösen az üzlettel összefüggésben tervezett, személy- és vagyonbiztonságot
szolgáló berendezések, intézkedések meglétét, védelmi képességét és az elérni kívánt célra való alkalmasságát és
arányosságát.
(3) A szakhatósági állásfoglalás – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben
meghatározott adatok mellett – tartalmazza
a)
az üzlet elnevezését és címét,
b)
az üzlet működése közbiztonságra gyakorolt hatásának, valamint a személy- és vagyonbiztonsággal
összefüggő kockázati tényezőknek, körülményeknek az indokolással ellátott részletes bemutatását,
c)
a Kertv. 2. § 31. pontjában meghatározott jogellenes cselekmények felsorolását, azok elkövetésének idejét,
helyét, a cselekmény jogi minősítését és az ügy állását,
d)
a Kertv. 2. § 31. pontjában meghatározott jogellenes cselekmények megismétlődésének veszélyére
vonatkozó értékelést, valamint
e)
a Kertv. 2. § 31. pont a) és b) alpontjában foglaltakat alátámasztó körülményeket.

3. §

(1) Amennyiben a szakhatósági állásfoglalás kialakításához szemle szükséges, a szakhatóság erről soron kívül értesíti
a jegyzőt.
(2) A szemle során a szakhatóság – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvényben meghatározottakon túlmenően –
a)
a helyszínen megvizsgálja a személy- és vagyonbiztonsággal összefüggő veszélyforrásokat, továbbá
b)
megvizsgálja a már meglévő személy- és vagyonvédelmi, valamint biztonsági intézkedések, követelmények
teljesülését, azok használatának előírásait.
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4. §		
A szakhatóságnál rendelkezésére álló adatok és a szemle során beszerzett adatok alapján a szakhatósági
állásfoglalásban rögzíteni kell a személy- és vagyonbiztonsággal összefüggésben érvényesíthető feltételeket, egyedi
előírásokat, kockázati tényezőket és azok részletes indokolását.
5. §		
A szakhatósági állásfoglalást két példányban kell elkészíteni és iktatószámmal, keltezéssel, aláírással, valamint
bélyegző-lenyomattal kell ellátni. A szakhatósági állásfoglalás egyik példányát meg kell küldeni az engedélyező
hatóságnak, míg a másik példányt – a felülvizsgálati kötelezettségre figyelemmel – 3 évig meg kell őrizni.
6. §		
Amennyiben az üzlet működése során a szakhatóság kiadására jogosult szerv észleli, hogy a korábban kiadott
szakhatósági állásfoglalásában meghatározott körülmények megváltozása folytán a korábban kiadott engedélyhez
szükséges feltételek már nem állnak fenn, úgy erről 15 napon belül írásban értesíti a jegyzőt, a szakhatósági
állásfoglalás tartalmára vonatkozó szempontok alapján megjelölve a körülmények megváltozásának okait.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A belügyminiszter 48/2013. (VIII. 21.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek
kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a fegyveres szervekre és
b)
a fegyveres szervek állományának a hivatásos állományú, kormányzati szolgálati, közszolgálati,
közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló tagjaira
terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában fegyveres szerv:
a)
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv,
b)
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv,
c)
a terrorizmust elhárító szerv,
d)
a büntetés-végrehajtási szervezet,
e)
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
f)
az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint
g)
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat.
3. §		
A rendeletben előírt tilalom és korlátozás nem érinti a jogszabályban meghatározott érdekből és célból elrendelt
dohányzási és a nyílt láng használatára vonatkozó tilalmat és korlátozást.
4. §

(1) Tilos a dohányzás
a)
a fegyveres szervek használatában lévő zárt légterű objektumban és területen – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel –,
b)
a fegyveres szervek által használt közúti gépjárművek utasterében, továbbá vízi és légi járműveken.
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(2) Dohányozni – a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvényben foglalt kivételektől eltekintve – csak a fegyveres szervek elhelyezésére
szolgáló épületek, használatukban álló létesítmények nyílt légterű udvarán, az 5. § szerint kijelölt dohányzóhelyen
szabad.
5. §

(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény szerinti szervezeti egység
vezetője vagy az objektumparancsnok – az Alkotmányvédelmi Hivatal tekintetében az országos parancsnok
– a dohányzóhelyeket a helyi sajátosságokra tekintettel, a közegészségügyi-járványügyi, a munkavédelmi és
tűzvédelmi előírások betartásával jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy gondoskodik
a)
a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről,
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm.
rendelet 11. §-ában, 20. § (2) bekezdésében, valamint 7. mellékletében foglaltak figyelembevételével
a dohányzási tilalomra vonatkozó – a kijelölt dohányzóhelyeket is feltüntető – tájékoztató tábláknak
a fegyveres szerv használatában lévő objektum területén jól látható helyeken történő elhelyezéséről,
b)
a kijelölt dohányzóhelyek tájékoztató táblával történő megjelöléséről.
(3) A dohányzóhely területe nagyságának megállapításánál figyelemmel kell lenni az azt igénybe vevők számára,
figyelembe véve az objektumban tartózkodó fogvatartottakat és a fegyveres szerv állományába nem tartozó más
személyeket is.
(4) A dohányzóhelyet az udvaron úgy kell kijelölni, hogy az az épület ablakához és bejáratához képest merőlegesen
mérve legalább 5 m távolságban legyen.

6. §		
Új létesítmény (objektum) építése, illetve épület felújítása, korszerűsítése, átalakítása esetén a dohányzóhely
kijelölésére a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvényben, valamint az e rendeletben meghatározott előírásokat már a tervezés során
figyelembe kell venni.
7. §

(1) A fegyveres szervek használatában lévő objektum területén – a büntetés-végrehajtási intézetek területén történő
kiskereskedelmi értékesítés kivételével – dohányterméket forgalmazni tilos.
(2) Büntetés-végrehajtási egészségügyi intézetben és büntetés-végrehajtási intézet egészségügyi osztályán
dohánytermék nem árusítható.

8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
9. §		
Hatályát veszti
a)
a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek működési területén a dohányzás és
a dohánytermékek forgalmazásának szabályairól szóló 36/1999. (X. 22.) BM rendelet,
b)
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának szabályairól a büntetésvégrehajtási szervezetnél című 17/1999. (XI. 18.) IM rendelet, valamint
c)
a dohányzásról, a dohányzóhelyek kijelöléséről és a dohánytermékek forgalmazásáról szóló 7/1999. (XI. 10.)
TNM rendelet 1. §-ában az „a Nemzetbiztonsági Hivatal,” szövegrész, az „és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat”
szövegrész, valamint az „együtt” szövegrész.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A honvédelmi miniszter 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelete
a kondicionáló-kiképzési, valamint a katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényekről, továbbá
a regeneráló pihenés és a rekreáció rendjéről
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 27. pontjában, a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(2) bekezdés f ) pontjában és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (5) bekezdés q) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, 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 2. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
családtag: az igényjogosult közös háztartásban élő házastársa, valamint vérszerinti, nevelt és örökbefogadott
gyermeke 18. életévének betöltéséig, vagy ha közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali oktatás
keretében tanulmányokat folytat, tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 23. életéve betöltéséig,
vagy életkorától függetlenül, ha az egészségi állapota miatt munkaképtelen, feltéve, hogy tartásáról
az igényjogosult gondoskodik, vagy akiknek tartásához az igényjogosult igazoltan hozzájárul,
2.
előszezon: a naptári év kezdetétől az iskolai tanév befejezését követő első turnusváltásig terjedő, naptári
napban meghatározott időszak,
3.
főszezon: az iskolai tanév befejezését követő első turnus első napjától az iskolai tanév kezdetét megelőző
utolsó turnus utolsó napjáig terjedő, naptári napban meghatározott időszak,
4.
honvédelmi szervezet: a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 2. §
13. pontja szerinti honvédségi szervezet, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, illetve jogelődje,
5.
honvédségi nyugdíjas: a honvédelmi szervezettől nyugállományba vonult korábbi kormánytisztviselő,
köztisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló, vagy polgári alkalmazott, kinevezett polgári alkalmazott,
6.
pótágy: 90x190 cm-nél kisebb vagy több fekvőfelületi elemből álló ágy,
7.
szolgáltatást nyújtó szervezet: a 2–11. §, a 16. § (1) bekezdés a) pontja, a 17. és a 18. § szerinti szolgáltatások
esetén a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) regenerálódást és kiképzést segítő szervezete, a 6. §
(4) bekezdése, a 12–15. §, a 16. § (1) bekezdés b) pontja és a 18. § szerinti szolgáltatások esetén az MH
rekreációt végző szervezete, a 19. § szerinti szolgáltatások esetén az MH szolgáltatásokat koordináló
szervezete,
8.
utószezon: a főszezon végétől a naptári év utolsó turnusának utolsó napjáig terjedő, naptári napban
meghatározott időszak,
9.
vendégéjszaka: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 30. pontja szerinti időtartam.
(2) Ahol e rendelet családtagot említ, azon érteni kell az igényjogosult élettársát is, ha élettársi viszonyát ügyvéd által
ellenjegyzett vagy közjegyzői okirattal igazolja, valamint az igényjogosult bejegyzett élettársát is.

2. A missziós regeneráló pihentetés
2. §

(1) Fokozott megterheléssel járó külföldi szolgálatot követően egészségi, pszichikai és fizikai állapota helyreállításának
elősegítése, fenntartása érdekében az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezeténél a műveleti területről
történő hazatérést követő 3 hónapon belül missziós regeneráló pihentetésen vesz részt az állomány tagja, ha
műveleti területen teljesített szolgálatának időtartama eléri vagy meghaladja a 4, vagy 6 hónapot. A missziós
regeneráló pihentetés alatt az állomány tagja mentesül a szolgálatteljesítési kötelezettség alól.
(2) A missziós regeneráló pihentetés időtartama 5 vendégéjszaka, amely lehetőség szerint kötelékben, elő- vagy
utószezonban, indokolt esetben főszezonban a turnusváltásokhoz igazodva kerül végrehajtásra.

3. §

(1) A missziós regeneráló pihentetésen a 2. § (1) bekezdése szerinti igényjogosult térítési díj nélkül, és családtagjai
pedig az 1. melléklet 2. pontja szerinti térítési díj ellenében vehetnek részt.
(2) Az 1. melléklet 2. pontja szerinti térítési díj teljes panziós éttermi étkezéssel biztosított elhelyezésre jogosít. A teljes
panziós szolgáltatás vendégéjszakánként ebédet, vacsorát és reggelit tartalmaz.
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(3) A térítési díjat a turnus első napját megelőző 15. napig postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással
kell megfizetni az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezete részére.
(4) Amennyiben a beutaló kézbesítésére a (3) bekezdés szerinti időtartamon belül kerül sor, az igényjogosult a térítési
díjat a szolgáltatás igénybe vételének helyszínén, készpénzben, vagy kézpénz-helyettesítő fizetési eszközzel is
megfizetheti.

3. A kondicionáló-kiképzési rendezvény
4. §

(1) Egészségi állapotának megóvása, pszichikai és fizikai képességeinek, erőnlétének, mozgáskultúrájának fenntartása,
fokozása érdekében kondicionáló-kiképzési rendezvényen vesz részt az állomány
a)
harcászati repülőhajózó,
b)
szállító repülőhajózó,
c)
kiképző repülőhajózó,
d)
harci- és szállító helikopterhajózó,
e)
fedélzet-technikus,
f)
ejtőernyős, és
g)
búvár
beosztást betöltő tagja, a Hjt. 109. § (4) bekezdése szerinti pótszabadság alatt, térítési díj nélkül, az MH
regenerálódást és kiképzést segítő szervezetének mátraházai telephelyén, elő- vagy utószezonban, egybefüggő
13 vendégéjszaka időtartamban.
(2) A kondicionáló-kiképzési rendezvény a harcászati repülőhajózó állomány részére évente, a szállító repülőhajózó,
a harci- és a szállító helikopterhajózó, a kiképző repülőhajózó, a fedélzet-technikus, az ejtőernyős, valamint a búvár
állomány részére 2 évente, és lehetőség szerint téli időjárási viszonyok között kerül végrehajtásra, az (1) bekezdés
a)–f ) pontja szerinti állomány esetén az állami célú légiközlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység
repülőegészségi feltételeiről szóló 22/2005. (VI. 14.) HM–EüM együttes rendeletben meghatározott, érvényes
repülőorvosi szakvélemény függvényében.
(3) A kiképzést az MH kiképzésért felelős szerv vezetője által jóváhagyott kiképzési terv alapján kell végrehajtani.

5. §

(1) A megrendelő honvédelmi szervezet a kondicionáló-kiképzési rendezvény férőhelyére vonatkozó kérelmét
a kiképzési-oktatási és regeneráló központok működési rendjéről, valamint a rekreációra és a regenerálódásra
vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri utasítás (a továbbiakban: miniszteri utasítás) szerinti
nyomtatványon a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig – indokolt esetben a rendezvény előtt legalább
1 hónappal – a szolgálati út betartásával küldi meg az MH szolgáltatásokat koordináló szervezetének.
(2) Az igénybevételről az MH központi személyügyi szerv vezetője dönt az MH szolgáltatásokat koordináló szervezete
által a férőhely-gazdálkodási és igénybevételi tervek alapján összeállított tájékoztató alapján.
(3) Az MH szolgáltatásokat koordináló szervezete az engedélyezett igényeket a kiképzési időszak kezdete előtt 6 héttel
– indokolt esetben legalább 1 héttel – megküldi a megrendelő honvédelmi szervezetnek.

4. A katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény
6. §

(1) Szakmai felkészítés, képzés, továbbképzés, a parancsnoki állomány vezetői ismereteinek bővítése, fejlesztése,
kiemelt hazai és nemzetközi gyakorlatok előkészítése és végrehajtása, valamint hazai és nemzetközi konferenciák
lebonyolítása érdekében az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezeténél, elő- vagy utószezonban, térítési
díj nélkül, katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényen való részvételre jogosult
a)
a hivatásos és a szerződéses katona,
b)
a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
c)
a honvéd tisztjelölt,
d)
a honvéd altiszt-jelölt,
e)
a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló, és
f)
azon gazdálkodó szervezet munkavállalója, amely állami tulajdonú részesedése felett az államot megillető
tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a honvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)
gyakorolja.
(2) A katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényen részt vevő igényjogosult a szolgálat-teljesítési helyén vagy
a munkahelyén mentesül a szolgálatteljesítési és a munkavégzési kötelezettség alól.
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(3) A miniszter által vezetett minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) együttműködési megállapodást
kötött érdekvédelmi, valamint országos hatáskörű honvédségi civil szervezetek (a továbbiakban: honvédségi
érdekvédelmi- és civil szervezetek) elő- vagy utószezonban a tagok részére szervezett, MH működését segítő
katonai kiképzési és oktatási célú rendezvényeit az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti térítési díj ellenében a Honvéd
Vezérkar főnöke engedélyezi.
(4) A Honvéd Vezérkar főnöke az (1) bekezdés szerinti katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény megtartását térítési
díj nélkül, a (3) bekezdés szerinti katonai kiképzési és oktatási célú rendezvény megtartását az 1. melléklet 1. pontja
szerinti térítési díj ellenében, elő- vagy utószezonban az MH rekreációt végző szervezetében is engedélyezheti.
(5) A (3) bekezdés szerinti katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények térítési díjára a 3. § (2) és (3) bekezdését is
alkalmazni kell.
7. §		
A katonai kiképzési és oktatási célú rendezvények férőhelyének megrendelésére az 5. §-t alkalmazni kell azzal, hogy
a)
a 6. § (3) bekezdése esetén megrendelőnek minősül a honvédségi érdekvédelmi és civil szervezet is,
b)
a 6. § (3) bekezdése esetén a kérelmet a miniszteri utasítás szerinti nyomtatványon az MH központi
személyügyi szerve részére a tárgyévet megelőző év szeptember 30-ig kell megküldeni, és
c)
a 6. § (4) bekezdése esetén az engedélyezett igényeket az MH rekreációt végző szervezetének és
a megrendelőnek kell megküldeni.

5. A regeneráló pihenés
8. §

(1) Az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezeténél egészségi, pszichikai és fizikai állapotának fenntartása,
helyreállítása érdekében, kérelemre regeneráló pihenésre jogosult
a)
az állomány tagja, feltéve, hogy legalább 1 év szolgálati viszonnyal rendelkezik,
b)
a legalább 6 hónap tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, feltéve, hogy legalább 1 év
önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkezik, és
c)
az a) és a b) pont szerinti igényjogosult által történő igénybevételt követően fennmaradó szabad férőhely
terhére a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, közalkalmazott és munkavállaló.
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti igényjogosult a regeneráló pihenést az éves alap- és pótszabadsága terhére,
a b) pont szerinti igényjogosult a katonai szolgálat teljesítését követő 3 hónapon belül, a rendelkezésre állás
időszakában veheti igénybe.
(3) Az (1) bekezdésen túl regeneráló pihenésre jogosult az állomány tagja akkor is, ha tartósan fennálló fokozott
szolgálati megterhelésből eredő kimerüléses állapota, vagy az emberi szervezet jelentős és tartós zavarát
jelző tünetek észlelésekor, a súlyos állapot kifejlődésének megelőzése érdekében – a parancsnok, vagy vezető
javaslatára – annak szükségességét a csapatorvos igazolja, és az állomány tagja legalább 1 év szolgálati viszonnyal
rendelkezik. A csapatorvos igazolása alapján az állomány tagja – egészségi állapotának javítása érdekében –
köteles részt venni a regeneráló pihenésen. A regeneráló pihenés időtartamára az állomány tagja mentesül
a szolgálatteljesítési kötelezettség alól.
(4) Az (1) bekezdés szerinti regeneráló pihenés az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti térítési díj ellenében, a szabad
férőhelyek számától függően, elsődlegesen főszezonban vehető igénybe. A (3) bekezdés szerinti regeneráló pihenés
térítési díj nélkül, elő- és utószezonban, vagy főszezonban szabad férőhely terhére is igénybe vehető.
(5) A regeneráló pihenésen az igényjogosulttal együtt, az 1. melléklet 2. és 3. pontja szerinti térítési díj ellenében
családtagjai is részt vehetnek.
(6) A regeneráló pihenés térítési díjára a 3. § (2)–(4) bekezdését is alkalmazni kell.

9. §

(1) A regeneráló pihenés időtartama 5 vendégéjszaka.
(2) A 8. § (1) bekezdése szerinti regeneráló pihenést az igényjogosult évente 1 alkalommal veheti igénybe. Ha
az igényjogosult a 8. § (3) bekezdése szerinti regeneráló pihenésen vett részt, ugyanabban az évben főszezonban
nem jogosult az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díjjal rekreációs szolgáltatás igénybe vételére.
(3) Nem vehet részt regeneráló pihenésen, aki fertőző betegségben szenved. A mozgásában korlátozott családtag csak
akkor veheti igénybe a regeneráló pihenést, ha ellátásáról, mozgatásáról családja gondoskodik.

10. §

(1) A főszezoni regeneráló pihenésre igénybe vehető férőhely-kereteket az MH központi személyügyi szerve határozza
meg az MH szolgáltatásokat koordináló szervezete által a férőhely-gazdálkodási és igénybevételi terv alapján
összeállított tájékoztató alapján.
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(2) A fel nem használt férőhelyekkel az MH központi
az MH szolgáltatásokat koordináló szervezete gondoskodik.
11. §

személyügyi

szerve

rendelkezik,

leosztásukról

(1) Az igényjogosult a 8. § (1) bekezdése szerinti regeneráló pihenés főszezonban történő igénybevétele iránti
kérelmét, valamint a 8. § (3) bekezdése szerinti regeneráló pihenésre vonatkozó igényét a honvédelmi szervezetnél
a 23. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt személyhez, a miniszteri utasítás szerinti nyomtatványon nyújthatja be
a tárgyévben a szabad férőhelyek honvédelmi szervezetnél történő közzétételét követő március 20-ig.
(2) A regeneráló pihenés elő- és utószezonban történő igénybevétele esetén az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy az igényjogosult a 8. § (1) bekezdése szerinti regeneráló pihenés iránti kérelmét, valamint a 8. §
(3) bekezdése szerinti regeneráló pihenésre vonatkozó igényét a jogosultság megszerzését követően nyújthatja be.
(3) Amennyiben az igényjogosult a férőhelyek közzétételét követő időpontban válik jogosulttá a 8. § (3) bekezdése
szerinti regeneráló pihenés igénybe vételére, az erre vonatkozó igényét az (1) bekezdés szerint, a jogosultság
megszerzését követő bármely időpontban benyújthatja.
(4) Az igényjogosult részére a beutalót az MH szolgáltatásokat koordináló szervezete küldi meg.

6. A rekreációs szolgáltatások
12. §

(1) Az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díj ellenében rekreációs szolgáltatás igénybe vételére jogosult
a)
az állomány tagja, ha legalább 1 év szolgálati viszonnyal rendelkezik,
b)
a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, ha legalább 3 év önkéntes tartalékos szolgálati
viszonnyal rendelkezik,
c)
a honvéd tisztjelölt és a honvéd altiszt-jelölt, az utolsó tanévük megkezdése évének július 1-jétől,
d)
a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, közalkalmazott, munkavállaló, ha
a honvédelmi szervezetnél legalább 1 év kormányzati szolgálati jogviszonnyal, közalkalmazotti jogviszonnyal,
illetve munkaviszonnyal rendelkezik,
e)
azon gazdálkodó szervezet munkavállalója, amely állami tulajdonú részesedése felett az államot megillető
tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a miniszter gyakorolja, feltéve, hogy legalább 1 év munkaviszonnyal
rendelkezik,
f)
a Köztársasági Elnöki Hivatalnál foglalkoztatottak,
g)
a nyugállományú katona, kivéve, ha a Hjt. 223. § (1) bekezdése szerint az egyenruha viselésére és
a rendfokozat használatára méltatlanná válik,
h)
a honvédségi nyugdíjas,
i)
az MH nemzeti gondozottja,
j)
az állomány szolgálatteljesítés során elhunyt tagjának és a nyugállományú katona özvegye és árvaellátásra
jogosult családtagja, és
k)
az állomány volt tagja, akit a miniszter rehabilitált, és erre külön határozatban igényjogosultságot szerzett.
(2) A rekreációs szolgáltatáson az (1) bekezdés szerinti igényjogosult és családtagja, valamint unokája a 16. életévének
betöltéséig az 1. melléklet 1. pontja szerinti térítési díj ellenében vehet részt.
(3) A rekreációs szolgáltatás az MH rekreációt végző szervezetében elő-, utó- és főszezonban vehető igénybe,
időtartama az igényjogosult kérelme alapján 6 vagy 13 vendégéjszaka.
(4) A (3) bekezdést az (1) bekezdés g)–k) pontjai szerinti igényjogosultak esetén azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
főszezonban csak a szabad férőhely terhére jogosultak rekreációs szolgáltatás igénybe vételére.

13. §

(1) A 3. § (2) és (3) bekezdését a rekreációs szolgáltatás térítési díjára is alkalmazni kell azzal, hogy az 1. melléklet
1. pontja szerinti térítési díj főszezoni félpanziós szolgáltatás esetén vendégéjszakánként vacsorát és reggelit
tartalmaz. Az igényjogosult kérelmére az MH rekreációt végző szervezete térítés ellenében ebédet biztosít.
(2) Amennyiben az igényjogosult egyedül vesz igénybe több ágyas szobát, a térítési díj az 1. melléklet 1. pontja szerinti
térítési díj 140%-a.
(3) A térítési díjat a turnus első napját megelőző 15. napig postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással
kell megfizetni az MH rekreációt végző szervezete részére. A térítési díjra a 3. § (4) bekezdését is alkalmazni kell.
(4) A 10. §-t a rekreációs szolgáltatásra igénybe vehető férőhely-keretekre, és a fel nem használt férőhelyekkel való
rendelkezésre is alkalmazni kell.
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14. §

(1) A 12. § (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti igényjogosult a főszezoni rekreáció igénybevétele iránti kérelmét
a honvédelmi szervezetnél a 23. § (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt személyhez nyújthatja be, a miniszteri
utasítás szerinti nyomtatványon, a tárgyév április 10-ig.
(2) A 12. § (1) bekezdés g)–k) pontja szerinti igényjogosult a rekreáció igénybevétele iránti kérelmét a tárgyévet
megelőző év november 1-jéig, a miniszteri utasítás szerinti nyomtatványon, a lakóhely szerint illetékes katonai
igazgatási szervhez, a 12. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti igényjogosult a tárgyév április 10-ig, a miniszteri utasítás
szerinti nyomtatványon, az MH központi személyügyi szervéhez nyújthatja be.
(3) Az igényjogosult részére a beutalót az MH rekreációt végző szervezete küldi meg.
(4) A 9. § (3) bekezdését a rekreáció igénybe vételére is alkalmazni kell.

15. §

(1) A belföldi gyermek rekreációt (a továbbiakban: gyermek rekreáció) az 1. melléklet 4. pontja szerinti térítési díj
ellenében a 12. § (1) bekezdése szerinti igényjogosult vonatkozó jogszabályok szerint egészségileg alkalmas
minősítéssel rendelkező gyermeke a 16. életévének betöltéséig veheti igénybe, első alkalommal abban az évben,
amelyben a 8. életévét betölti.
(2) A gyermek rekreáció az MH rekreációt végző szervezetében, pedagógusok felügyeletével főszezonban vehető
igénybe, időtartama az igényjogosult kérelme alapján évente 6 vagy 13 vendégéjszaka.
(3) A gyermek rekreációra a 13. § (3) bekezdését, valamint a 14. § (1), (3) és (4) bekezdését is alkalmazni kell.

7. A hétközi és a hétvégi pihenés
16. §

(1) Az 1. melléklet 1–3. pontja szerinti térítési díj ellenében, kérelemre, egyénileg vagy csoportosan, hétközi vagy
hétvégi pihenést vehet igénybe
a)
az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetében a 12. § (1) bekezdés a)–d), f )–h) és j) pontja szerinti
igényjogosult és családtagjai, elő- és utószezonban, vagy főszezonban szabad férőhely terhére,
b)
az MH rekreációt végző szervezetében a 12. § (1) bekezdése szerinti igényjogosult és családtagjai, elő- és
utószezonban, vagy főszezonban szabad férőhely terhére.
(2) A hétközi és a hétvégi pihenés időtartama alkalmanként legfeljebb 4 vendégéjszaka.
(3) A hétközi és a hétvégi pihenés térítési díjára a 3. § (2)–(4) bekezdését, az MH rekreációt végző szervezetében
igénybe vett pihenés esetén a 13. § (2) bekezdését is alkalmazni kell. A térítési díjat legkésőbb a szolgáltatás igénybe
vételének utolsó napján, készpénzben, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kell megfizetni.
(4) Az igényjogosultak hétközi vagy hétvégi pihenés igénybevétele iránti kérelmüket a miniszteri utasítás szerinti
nyomtatványon az (1) bekezdés a) pontja esetén az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetét üzemeltető
honvédségi szervezetnek, az (1) bekezdés b) pontja esetén az MH rekreációt végző szervezetének küldik meg.
(5) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti szolgáltatást nyújtó szervezetek a hétközi vagy a hétvégi pihenés kezdő
napjáig nem tájékoztatják az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó szervezetet a szolgáltatás
igényjogosult által történő igénybe vételének kezdő napjáról, az igényjogosult a szolgáltatás igénybe vételére
vonatkozó, a 12. § (1) bekezdés a)–d), f )–h) és j) pontja szerinti jogosultságát a hétközi vagy a hétvégi pihenés kezdő
napján, a szolgáltatást nyújtó szervezetnél is igazolhatja.

8. Heti pihentetés
17. §

(1) A 12. § (1) bekezdés a)–e) és g)–k) pontja szerinti igényjogosult és családtagjai az MH regenerálódást és kiképzést
segítő szervezetében, annak szabad kapacitása terhére, elő-, utó- és főszezonban heti pihentetésre jogosultak
az 1. melléklet 2. pontja szerinti térítési díj ellenében.
(2) A heti pihentetés időtartama az igényjogosult kérelme alapján 6 vagy 13 vendégéjszaka.
(3) A heti pihentetés térítési díjára a 3. § (2) és (3) bekezdését is alkalmazni kell. A térítési díjat a szolgáltatás igénybe
vételének utolsó napján, készpénzben, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel kell megfizetni.

9. A napi pihenés és intézménylátogatás
18. §

(1) A 12. § (1) bekezdés a)–e) és g)–k) pontja szerinti igényjogosult és családtagjai az MH rekreációt végző
szervezetében és az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetében, azok szabad kapacitása terhére, napi
pihenésre és intézménylátogatásra jogosultak.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultság szállás igénybevétele nélkül az MH rekreációt végző szervezete és
az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezete területére történő belépésre, és az általuk nyújtott
szolgáltatások térítés ellenében történő igénybe vételére terjed ki.
(3) Az MH rekreációt végző szervezete és az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezete a területén történő
parkolásért térítési díjat nem számít fel.

10. A külföldi üdülési szolgáltatások
19. §

(1) Külföldi csoportos csereüdülés, valamint nemzetközi csoportos üdülés igénybe vételére jogosult
a)
a 12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti igényjogosult, és családtagjai, és
b)
a fel nem használt férőhelyekre a 12. § (1) bekezdés e) és g)–k) pontja szerinti igényjogosult és családtagjai
a minisztérium által kötött megállapodás alapján, külföldi katonai üdülőben. A nemzetközi csoportos üdülés
igénybe vételére a Katonai Szociális Intézmények Szervezetének (a továbbiakban: CLIMS) keretében kerül sor.
(2) Külföldi egyéni üdülés igénybe vételére jogosult
a)
a 12. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti igényjogosult, és családtagjai,
b)
a fel nem használt férőhelyekre a 12. § (1) bekezdés c), e) és g)–k) pontja szerinti igényjogosult és családtagjai
a külföldi féllel kötött megállapodásban meghatározott időtartamban.
(3) Külföldi gyermek üdülésen való részvételre jogosult – pedagógus felügyeletével –
a)
a 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti igényjogosult, és
b)
a fel nem használt férőhelyekre a 12. § (1) bekezdés d) és g)–k) pontja szerinti igényjogosult
gyermeke. A résztvevők életkorát és az üdülés időtartamát nemzetközi keretszerződés határozza meg. A gyermek
igényjogosultságát azon honvédelmi szervezet igazolja, amellyel az igényjogosult szülő szolgálati viszonyban,
kormányzati szolgálati és közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll.
(4) Az (1) bekezdés szerinti üdülés térítési díját a 2. melléklet határozza meg, a (2) és a (3) bekezdés szerinti üdülés
térítési díját a fogadó ország üdültetési szervezete állapítja meg.
(5) Az (1) és a (3) bekezdés szerinti szolgáltatások térítési díját a turnus első napját megelőző 15. napig postai készpénzátutalási megbízással vagy banki átutalással az MH szolgáltatásokat koordináló szervezete részére kell megfizetni,
a (2) bekezdés szerinti szolgáltatás térítési díjának megfizetésével kapcsolatos szabályokat a fogadó ország
üdültetési szervezete állapítja meg.

11. A térítési díj
20. §

(1) Az igényjogosult évente az 1. melléklet 1–4. pontja és a 2. melléklet szerinti térítési díj ellenében legfeljebb
13 vendégéjszaka időtartamban vehet igénybe rekreációs, regeneráló és üdültetési szolgáltatást.
(2) A 2–7. §, a 8. § (3) bekezdése és a 19. § (2) bekezdése szerinti szolgáltatások a 13 vendégéjszaka időtartamba nem
számítanak bele.
(3) Nem kell térítési díjat fizetni az igényjogosult gyermeke 3 éves koráig, míg a 3–12 éves gyermekek esetén
az igényjogosult a térítési díj 60%-át köteles fizetni.
(4) Az 1. melléklet 1–4. pontjában és a 2. mellékletben szereplő térítési díjak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

21. §

(1) A szolgáltatást nyújtó szervezet a befizetett térítési díjat – az a) pont szerinti lemondó nyilatkozat, illetve a b) pont
szerinti igazolás kézhezvételét követő 20 napon belül – teljes összegben visszatéríti, ha
a)
az igényjogosult az általa befizetett szolgáltatást annak igénybevétele előtt a szolgáltatást nyújtó
szervezetnél legkésőbb 15 nappal lemondja, vagy
b)
az állományilletékes parancsnok, illetve az orvos igazolja, hogy a befizetett szolgáltatás igénybe vételére
az igényjogosult szolgálati feladata, megbetegedése, vagy családtagjának betegsége, halála miatt nem
került sor.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérő esetekben a szolgáltatást nyújtó szervezet a befizetett térítési díjat – az igénybe nem vett
szolgáltatásról való tudomásszerzést követő 20 napon belül – 20%-kal csökkentett összegben fizeti vissza.
(3) Ha a térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatást az igényjogosult nem veszi igénybe, azt nem mondja vissza, és
korábban térítési díjat nem fizetett, a szolgáltatást nyújtó szervezet felhívásától számított 20 napon belül köteles
az 1. melléklet 1–4. pontja és a 2. melléklet szerinti térítési díj 20%-át megfizetni a szolgáltatást nyújtó szervezet
számlájára.
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22. §

(1) Amennyiben az igényjogosult a missziós regeneráló pihenés, a kondicionáló-kiképzési rendezvény, valamint
a regeneráló pihenés első napján az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetében nem jelenik meg,
a szolgáltatást nyújtó szervezetek tájékoztatják az MH központi személyügyi szervét, amely az erről való
tudomásszerzéstől számított 20 napon belül javaslatot tesz az állományilletékes parancsnok részére annak
érdekében, hogy az igényjogosult 1 évre a regeneráló pihenésből és a rekreációs szolgáltatásból kizárásra kerüljön.
(2) Amennyiben az igényjogosult a 2–7. § szerinti szolgáltatások esetén a turnus első napján önhibáján kívül nem
jelenik meg a szolgáltatást nyújtó szervezetnél, és azt a parancsnoka, vagy az orvos igazolja, mentesül a kizárás alól.

12. A férőhelyek elosztása
23. §

(1) A regenerálódási, a rekreációs és az üdültetési szolgáltatás igénybe vételéről az állományilletékes parancsnok dönt.
(2) A regenerálódással, a rekreációval és az üdültetéssel kapcsolatos koordinációs és adminisztratív feladatok
végrehajtására
a)
a miniszter Keretgazda Rekreációs Szervezeteket,
b)
az állományilletékes parancsnok munkaköri leírásban rekreációért felelős személyt
jelöl ki.
(3) A rekreációért felelős
a)
a honvédelmi szervezetnél közzéteszi az igénybe vehető regenerálódási, rekreációs és üdültetési
lehetőségeket, az azokra történő jelentkezés, illetve – amennyiben lehetséges – azok visszamondásának
határidejét,
b)
nyilvántartásba veszi a regenerálódási, a rekreációs és az üdültetési szolgáltatások igénybe vételére
jelentkező igényjogosultakat,
c)
előterjesztést készít a férőhely-keretek igénylők szerinti elosztására a honvédelmi szervezetnél működő
Szociális Munkacsoport részére és
d)
a miniszteri utasítás szerinti nyomtatványon nyilvántartja a regenerálódási, a rekreációs és az üdültetési
szolgáltatások igénybevételét.
(4) A Szociális Munkacsoport a (3) bekezdés c) pontjára figyelemmel javaslatot tesz az állományilletékes parancsnok
részére a férőhelyek elosztására. A Szociális Munkacsoport a javaslat kialakításánál figyelembe veszi az igényjogosult
által előző évben igénybe vett szolgáltatás formáját, mértékét.

24. §		
Az igényjogosult által visszamondott szolgáltatás megüresedett férőhelyeinek elosztására az MH regenerálódást és
kiképzést segítő szervezetét üzemeltető honvédelmi szervezet, és az MH szolgáltatásokat koordináló szervezetének
parancsnoka tesz javaslatot.

13. Záró rendelkezések
25. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
26. §

(1) A rendeletet a hatálybalépését követő utószezonban induló első turnustól kell alkalmazni.
(2) A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendeletet az utószezonban induló első turnusig kell
alkalmazni.

27. §		
Hatályát veszti a kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet.
		
		

Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelethez
1. Belföldi egyéni, családos igényjogosulti térítési díjak a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) rekreációt végző
szervezeténél
A

1.

B

C

D
Elő- és utószezoni

Elő- és utószezoni teljes

Intézmény

Szoba kategória

megnevezése

E

félpanzió nettó

panzió nettó térítési díja

térítési díja (Ft/fő/

(Ft/fő/ vendégéjszaka)

Főszezoni félpanzió
nettó térítési díja (Ft/fő/
vendégéjszaka)

vendégéjszaka)

I., V., VI. villa

3940

3260

4760

3.

II., III. villa

3150

2470

3500

Hotel Platán apartman

3150

2470

3500

Faház

2680

2000

3100

Hotel Napfény
lakosztály

2680

2000

3100

Hotel Napfény
fürdőszobás szoba

2440

1760

2470

Hotel Sirály, Aranyhíd,
IV. villa, fürdőszobás
szoba

2280

1610

2240

Hotel Sirály,
fürdőszobás szoba, WC
nélkül

1970

1290

1690

Hotel Sirály, folyóvizes
szoba, WC nélkül

1810

1140

1370

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

MH rekreációt végző szervezete (Balatonkenese)

2.

2. Belföldi egyéni, családos igényjogosulti térítési díjak az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetének egész
évben működő intézményeinél

1.

A

B

C

D

Elő- és utószezoni teljes

Főszezoni teljes panzió

Intézmény megnevezése

Szoba kategória

panzió nettó térítési díja

nettó térítési díja

(Ft/fő/vendégéjszaka)

(Ft/fő/vendégéjszaka)

fürdőszobás szoba
(regeneráló pihenés
családtagja)

2000

2200

lakosztály (regeneráló
pihenés családtagja)

2250

2400

fürdőszobás szoba
(hétközi és hétvégi
pihenés)

2600

2860

lakosztály (hétközi és
hétvégi pihenés)

2925

3125

2.

3.
4.

5.

MH regenerálódást
és kiképzést segítő
szervezete (Buják)
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6.

7.
8.

MH regenerálódást
és kiképzést segítő
szervezete (Mátraháza)

9.

fürdőszobás szoba
(regeneráló pihenés
családtagja)

2000

2200

lakosztály (regeneráló
pihenés családtagja)

2250

2400

fürdőszobás szoba
(hétközi és hétvégi
pihenés)

2600

2860

lakosztály (hétközi és
hétvégi pihenés)

2925

3125

3. Belföldi egyéni, családos igényjogosulti térítési díjak az MH regenerálódást és kiképzést segítő szervezetének
szezonálisan működő intézményeinél
A

1.
2.

3.

B

D
Főszezoni teljes panzió

panzió nettó térítési díja

nettó térítési díja

(Ft/fő/vendégéjszaka)

(Ft/fő/vendégéjszaka)

ház, vagy szoba
(regeneráló pihenés
családtagja)

1700

1900

ház, vagy szoba (hétközi
és hétvégi pihenés)

2000

2200

Intézmény megnevezése

Szoba kategória

MH regenerálódást
és kiképzést
segítő szervezete
(Badacsonylábdi-hegy,
Csopak, Mályi)

C
Elő- és utószezoni teljes

4. Belföldi gyermek rekreáció térítési díjai hazai gyermeküdülőben

1.

A

B

Rekreáció formája

Nettó térítési díja (Ft)

2.

Balatonkenese gyermektábor (1 hét/6 éjszaka)

12 200

3.

Balatonkenese gyermektábor (2 hét/13 éjszaka)

27 100

2. melléklet a 13/2013. (VIII. 21.) HM rendelethez
Külföldi csoportos üdülés térítési díjai
A

B

1.

Üdülés formája

Nettó térítési díj (Ft/fő/éjszaka)

2.

Külföldi csoportos csereüdülés

3.

Nemzetközi – CLIMS – csoportos csereüdülés

9000
9000+utazási költség
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2013. (VIII. 21.) KIM rendelete
az MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiről
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint 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 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
Az MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeit az 1. melléklet
határozza meg.
2. §		
Az MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok mesterképzési szakon az 1. mellékletben meghatározott képzési
követelményeken túl az elsajátítandó kompetenciák részét képezi a szaknak megfelelő informatikai írástudás
(személyi számítógép, operációs rendszer, szövegszerkesztő, táblázatkezelő, internet és az elektronikus levelezés
használatával kapcsolatos ismeretek), továbbá egészségfejlesztési alapismeretek, amelyek magukban foglalják
a környezet-, baleset- és fogyasztóvédelem alapismereteit is.
3. §		
Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 1. §-ában,
valamint 1. számú melléklet 2. pontjában foglaltakat e rendeletre is alkalmazni kell.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 22/2013. (VIII. 21.) KIM rendelethez
Az MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei
1. A mesterképzési szak megnevezése: MA Nemzetközi Közszolgálati Kapcsolatok.
2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
–
végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA)
–
szakképzettség:
•
nemzetközi közszolgálati szakértő, nemzetközi közigazgatási szakirányon
•
nemzetközi közszolgálati szakértő, biztonsági tanulmányok szakirányon
•
nemzetközi közszolgálati szakértő, rendészeti szakirányon
•
nemzetközi közszolgálati szakértő, Európa-tanulmányok szakirányon
–
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:
•
MA International Relations in Public Service, International Public Administration Studies
Specialization
•
MA International Relations in Public Service, Security Studies Specialization
•
MA International Relations in Public Service, Policing Studies Specialization
•
MA International Relations in Public Service, European Studies Specialization
–
választható szakirányok:
Nemzetközi közigazgatási tanulmányok
Biztonsági tanulmányok
Rendészeti tanulmányok
Európa-tanulmányok
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választható szakirányok angolul:
International Public Administration Studies
Security Studies
Policing Studies
European Studies
Képzési terület: KRK (közigazgatási, rendészeti, katonai)
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
4.1. A bemenethez feltétel nélkül elfogadott szakok: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és jogelőd intézményeinek
bármely főiskolai képzésében, egyetemi képzésében, alapképzési szakán, mesterszakán szerzett felsőfokú
végzettség.
4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető
a Magyarországon akkreditált vagy azzal egyenértékű főiskolai képzésben, egyetemi képzésben, alapképzési
szakon, mesterszakon szerzett felsőfokú végzettség.
A képzési idő félévekben: 4 félév (3 félév oktatás és egy félév gyakorlat)
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 7-15 kredit
6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 32-37 kredit
6.3. A differenciált szakmai anyaghoz/szakirányhoz rendelhető kreditek száma: 25-40 kredit
6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 14 kredit
6.5. A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 12 kredit
6.6. Szakmai gyakorlat: 15 kredit
6.7. A gyakorlati ismeretek aránya: (az intézményi tanterv szerint legalább) 30%
A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan szakértők képzése, akik megszerzett ismereteik birtokában képesek a nemzetközi és az európai
uniós szervezeteknél, a hazai központi és helyi közigazgatásban, a külügyi, védelmi és rendvédelmi igazgatásban
a nemzetközi vonatkozású feladatokat ellátni.
a)
A mesterképzési szakon végzettek ismerik:
–
a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok történeti, jogi és politikai vonatkozásait,
–
az Európai Unió politikáit, illetve közjogi és intézményi rendszerét,
–
nemzetközi rendszer működésének regionális dimenzióit,
–
a válságkezelés nemzetközi és hazai rendszerét,
–
a közigazgatási, rendészeti, katonai terület alapvető nemzetközi ismeretköreit,
–
a magyar állam és államigazgatás nemzetközi kapcsolatrendszerét,
–
a magyar kül- és biztonságpolitikát, fejlődésének irányait,
–
a biztonsági rendszer stratégiai tervezését és elemzését,
–
a rendészet és rendvédelem hazai és nemzetközi összefüggéseit,
–
a közszolgálati rendszerek nemzetközi modelljeit, továbbá
–
a feladat ellátásához szükséges szaknyelvet.
b)
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:
–
a nemzetközi, illetve európai integrációs és döntéshozatali folyamatok értelmezésére és formálására,
–
a közszolgálat nemzetközi kapcsolataiban döntések előkészítésére és meghozatalára,
–
integrált ismeretek széles körű alkalmazására a közigazgatási, rendészeti és honvédelmi komplex
területeken,
–
a biztonságot fenyegető kihívások, veszélyek és kockázatok elemzésére és értékelésére,
–
a nemzetközi szervezetek és intézmények tevékenységében való részvételre,
–
az európai és a hazai közpolitikai és kodifikációs folyamatokban való közreműködésre,
–
konfliktushelyzetek kezelésére, eredményes tárgyalási és együttműködési technikák alkalmazására,
továbbá
–
végrehajtó és irányító feladatkörök ellátására.
c)
A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
–
a közszolgálat iránti elkötelezettség, felelősségteljes, toleráns magatartás, mások véleményének
tiszteletben tartása,
–
elemzőkészség, probléma-felismerő és -megoldó készség,
–
információ-feldolgozási képesség, módszertani tudatosság,
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–
kezdeményezés, személyes felelősségvállalás, döntéshozatali képesség,
–
csoportmunkára való alkalmasság, továbbá
–
kommunikációs ismeretek, viselkedéskultúra és kapcsolatteremtő képesség.
8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:
8.1. A már megszerzett ismereteket tovább bővítő, a mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:
7–15 kredit
•
Közjogi és közigazgatási ismeretek,
•
Nemzetközi közszolgálati kapcsolatok jogi, politikai és gazdasági dimenziói,
•
Nemzetközi politikai gazdaságtan,
•
Nemzetközi szervezetek.
8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 32-37 kredit
•
Nemzetközi és európai kormányzati és közszolgálati modellek, döntéshozatali eljárások,
•
Európai Uniós közpolitika és közjog,
•
Regionális tanulmányok, az EU globális szerepe,
•
Biztonsági tanulmányok,
•
Magyar külpolitika és külszolgálat,
•
Diplomáciai kapcsolatok joga,
•
A rendészet, rendvédelem nemzetközi kapcsolatai,
•
Vezetés- és szervezéselmélet,
•
Protokoll és tárgyalástechnika,
•
A diplomáciában elvárt jelentéskészítő munka minőségi feltételei és gyakorlata (magyar és angol
nyelven).
8.3. Differenciált szakmai ismeretek. 25–40 kredit
–
Nemzetközi közigazgatási tanulmányok szakirányon:
•
Összehasonlító közigazgatástan,
•
Közigazgatás-fejlesztés nemzetközi irányai,
•
EU közigazgatási tér fejlődése,
•
EU jogharmonizáció,
•
EU döntéshozatal, nemzeti és EU kapcsolatok,
•
Külügyi igazgatás és konzuli ismeretek,
•
Külgazdasági kapcsolatok,
•
Nemzetközi közjog és alapjogvédelem.
–
Biztonsági tanulmányok szakirányon:
•
21. századi biztonsági kihívások,
•
Biztonságelméletek,
•
Katonai diplomácia,
•
Nemzetközi biztonsági szervezetek,
•
EU közös biztonság- és védelempolitika,
•
Nemzetközi és hadijog,
•
Stratégiai tanulmányok,
•
Nemzetközi és hazai válságkezelés,
•
Államépítés és nemzetközi kapcsolatok,
•
Regionális biztonság.
–
Rendészeti tanulmányok szakirányon:
•
Rendészet és rendészeti közigazgatás,
•
Rendészeti szervek vezetési és irányítási rendszere,
•
Nemzetközi és európai rendészeti együttműködés,
•
Nemzetközi bűnügyi együttműködés,
•
A szabadság, biztonság és jog térsége,
•
Európai határrendészeti együttműködés,
•
Európai rendőrségi képzési együttműködés
•
Migráció.
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Európa-tanulmányok szakirányon:
1.
Az EU jogrendszere,
2.
Az EU alapintézményeinek működése és kooperációja, az EU döntéshozatalának
működési rendje,
3.
Az EU közigazgatási szabályrendszere,
4.
EU-tagországok EU-ügyekért felelős közigazgatási rendszerei,
5.
Az európai integráció története és legfontosabb politikai vívmányai,
6.
Az EU-ban való nemzeti érdekérvényesítés mechanizmusa,
7.
Gazdasági integráció fejlődése, a Gazdasági és Monetáris Unió, euró,
8.
Az EU kül- és biztonságpolitikája, Európai Külügyi Szolgálat, EU nemzetközi
segélypolitika, EU kereskedelempolitika,
9.
EU bel- és igazságügyi politika, vízum- és bevándorlási politika,
10.
Az EU diplomáciában és az EU intézményeiben elvárt jelentéskészítő munka (magyar és
angol nyelven),
11.
Az EPSO vizsga követelményei.
8.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek száma minimálisan: 14 kredit
•
A magyar külpolitika és diplomácia aktuális kérdései,
•
Kisebbségi jogok és esélyegyenlőség,
•
Közszolgálati és civil kapcsolatok,
•
Politikai erőszakformák,
•
Katasztrófavédelmi szervek nemzetközi együttműködése,
•
Adó- és vámszervek nemzetközi együttműködése,
•
Informatikai biztonság,
•
Az EU gazdaságpolitikai reformja, a gazdasági válságkezelés politikai következményei,
•
A többéves költségvetési keret (MFF) és az EU éves költségvetése,
•
EU agrár-, regionális és támogatáspolitika,
•
EU pályázati ismeretek,
•
EU versenypolitika, közbeszerzés,
•
EU szakpolitikák (környezetvédelmi, klíma- és energiapolitika),
•
Speciális idegen nyelvi képzés (francia, német, spanyol, orosz, kínai, arab és egyéb nyelvek).
Továbbá a hallgatók – szabadon választott tárgyként – felvehetik a más szakirányokhoz tartozó tárgyakat is.
8.5. Diplomamunka: 12 kredit
8.6. Szakmai gyakorlat: 15 kredit
9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:
A képzés negyedik szemeszterében kerül végrehajtásra az egy félévet lefedő szakmai gyakorlat – 12 hét.
10. Idegen nyelvi követelmények:
A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert angol felsőfokú komplex nyelvvizsga (C1 szintű) mellett
egy államilag elismert komplex felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsga az EU bármely hivatalos nyelvéből vagy azzal
egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.
11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei
A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben
meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi
ismeretkörökben:
•
politikatudományi ismeretek,
•
nemzetközi jogi és közjogi ismeretek,
•
az Európai Unióra és a nemzetközi szervezetekre vonatkozó ismeretek,
•
stratégiai és biztonságpolitikai ismeretek,
•
hadtörténelmi és hadtudományi ismeretek,
•
szociológia,
•
pszichológia,
•
filozófia,
•
antropológia,
•
közjogtudomány,
•
alkotmánytan,
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közigazgatástan,
közpolitika,
gazdasági jog,
közgazdaságtan,
makro- és mikroökonómia, vállalatgazdaságtan,
pénzügytan,
politikai gondolkodás, politikatörténet,
nemzetközi tanulmányok,
társadalomtudományi alapismeretek,
jogtudományi ismeretek, igazgatástörténeti ismeretek, (alkotmány- és közigazgatás-történet),
általános igazgatási ismeretek (a közigazgatás szervezete, a közigazgatási jog alapintézményei),
szakigazgatási ismeretek (a szakigazgatások rendszere, különös tekintettel a nemzetközi
igazgatásra),
•
pénzügyi jogi és pénzügytani ismeretek (belföldi és nemzetközi adójog, nemzetközi pénzügyek,
államháztartástan alapismeretek),
•
közszolgálati és munkajogi ismeretek,
•
általános igazgatási ismeretek,
•
szakigazgatási ismeretek,
•
pénzügyi-közgazdasági ismeretek,
•
közszolgálati és munkajogi ismeretek.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen
a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási
intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
Különleges esetben a szakfelelős a kreditátviteli bizottság javaslata alapján dönthet egyéb ismeretkörök
befogadásáról, kreditjeinek elismeréséről.
A képzésre történő bemeneti feltétel egy államilag elismert komplex felsőfokú nyelvvizsga az EU bármely hivatalos
nyelvéből vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 357/2013. (VIII. 21.) KE határozata
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111/A. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Karas Monika
Zsuzsannát 2013. augusztus 19-ei hatállyal kilenc évre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökévé kinevezem.
Budapest, 2013. augusztus 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/04266/2013.

A köztársasági elnök 358/2013. (VIII. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 204. § (4) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára –
Simon Géza nyugállományú rendőr ezredest 2013. augusztus 20-ai hatállyal nyugállományú rendőr
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 8.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04034/2013.
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A köztársasági elnök 359/2013. (VIII. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 204. § (4) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára –
dr. Végh Zsuzsanna nyugállományú rendőr ezredest 2013. augusztus 20-ai hatállyal nyugállományú rendőr
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 8.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04036/2013.

A köztársasági elnök 360/2013. (VIII. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 204. § (4) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Gagyi Miklós
nyugállományú dandártábornokot 2013. augusztus 20-ai hatállyal nyugállományú vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2013. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 8.

		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04037/2013.
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A köztársasági elnök 361/2013. (VIII. 21.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Boda József
dandártábornokot 2013. augusztus 20-ai hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2013. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 8.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04038/2013.

A köztársasági elnök 362/2013. (VIII. 21.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Tarcsa Csaba
rendőr ezredest 2013. augusztus 20-ai hatállyal rendőr dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2013. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 8.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04039/2013.

66030

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 138. szám

A köztársasági elnök 363/2013. (VIII. 21.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 4. § (3) bekezdése alapján – a belügyminiszter javaslatára – Papp Károly
rendőr vezérőrnagyot 2013. augusztus 20-ai hatállyal rendőr altábornaggyá előléptetem.
Budapest, 2013. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 8.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/04040/2013.

A köztársasági elnök 364/2013. (VIII. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
minden idők legsikeresebb magyar női sportolójaként nyújtott teljesítményéért, a magyar nemzet kivételes és
példamutató képviseletéért
Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok, többszörös magyar, Európa- és világbajnok úszó részére a
MAGYAR SZENT ISTVÁN REND
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2013. augusztus 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04221/2013.
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A köztársasági elnök 365/2013. (VIII. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
kiemelkedő, nemzetközileg elismert tudományos, közgazdasági és a bankszakmában végzett tevékenységéért,
az Európai Monetáris Intézet megalapításáért és vezetéséért, az euró bevezetésének előkészítéséért
dr. Lámfalussy Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Magyar Corvin-lánc tulajdonosa, az európai
értékpapírpiacokat szabályozó „bölcsek bizottságának” volt elnöke, közgazdász, professor emeritus részére a
MAGYAR SZENT ISTVÁN REND
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2013. augusztus 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04274/2013.

A köztársasági elnök 366/2013. (VIII. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
több évtizedes tudományos, tudományszervezői, széles körű oktatói és publicisztikai tevékenysége, a Hispanisztikai
Tanszék létrehozása érdekében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
dr. Anderle Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Kara Hispanisztika Tanszékének professor emeritusa részére,
több évtizedes, határon túl is számon tartott tudományos és kutatómunkássága, szakmai-közéleti tevékenysége,
a gyógyszerészképzésben végzett sokoldalú munkája elismeréseként
dr. Barthó Loránd, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, orvos, farmakológus, a Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanára részére,
az agrár-felsőoktatásban végzett rendkívül színvonalas oktatói és vezetői tevékenysége, nemzetközileg is nagyra
becsült zoológiai, állatökológiai, méhészeti és növényvédelmi tudományos munkássága, ismeretterjesztői
szaktanácsadó munkája elismeréseként
dr. Benedek Pál, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Kara Környezettudományi Intézetének egyetemi tanára részére,
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a régi magyar irodalom kutatása, nemzeti kultúránk megőrzése és gyarapítása érdekében végzett négy évtizedes
tudományos, oktatói, tudományszervezői munkássága, példaértékű életpályája elismeréseként
Bitskey István, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának
professor emeritusa részére,
több évtizedes oktató-nevelő munkája, a család intézményének védelme érdekében végzett kitartó és áldozatos
tevékenysége elismeréseként
Blanckenstein Miklós, a Szent István Királyról és a Boldogságos Szűzről Nevezett Érseki Ősrégi Papnevelő Intézet
rektora, kanonok részére,
a rendszerváltozás utáni demokratikus és a minőségi magyar sajtó helyreállítása érdekében végzett tevékenysége,
példaértékű újságírói, oktatói, szerkesztői munkája elismeréseként
dr. Borókai Gábor Tamás újságíró, a Heti Válasz főszerkesztője részére,
a lézeres méréstechnika területén elért, a műszerfejlesztés terén hasznosított eredményeiért, szabadalmaiért,
a nemzetközi tudományos közéletben való tevőleges részvételéért
dr. Czitrovszky Aladár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai
Kutatóközpontja Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézetének osztályvezetője, tudományos tanácsadó részére,
kiemelkedő sporteredményeiért, a magyar sport érdekében végzett sokoldalú tevékenysége, életpályája
elismeréseként
Dömötör Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó, úszó, edző részére,
több évtizedes kimagasló újságírói, szerkesztői és szépírói tevékenységéért, példaértékű életpályája elismeréseként
Fábián Gyula író, újságíró, szerkesztő részére,
a napenergia-hasznosítás területén végzett kiemelkedő, nemzetközileg is elismert iskolateremtő tevékenységéért,
a Szent István Egyetemen kialakított oktatási-kutatási és demonstrációs célú fotovillamos naperőmű tervezése,
megépítése és üzemeltetése során végzett kimagasló munkájáért, valamint a hazai és nemzetközi megújuló
energetikai közéletben betöltött aktív szerepéért
dr. Farkas István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Egyetem Környezetmérnöki Intézetének
igazgatója, egyetemi tanára részére,
az oktatás-nevelés megújításáért és a nehézsorsú fiatalok érdekében végzett sokirányú áldozatos munkájáért
Forrai Tamás jezsuita szerzetes, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya tartományfőnöke részére,
több évtizedes áldozatos oktató-nevelő munkájáért és lelkészi szolgálatáért, példaértékű életpályája elismeréseként
dr. Frajka J. Félix, a Budapest Rózsadombi Kapisztrán Szent János Templomigazgatóság igazgatója részére,
a magyar képzőművészetet gazdagító irodalmi illusztrációiért, sajátos hangulatú, bravúros technikai tudásról
számot adó alkotásaiért
Gyulai Líviusz, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Kossuth-díjas festő- és grafikusművész, érdemes művész
részére,
több évtizedes régészeti és építés- valamint településtörténeti kutatásaiért, gazdag publikációs tevékenységéért,
műemlékeink védelme érdekében végzett példás munkájáért
dr. Horváth István régész, a Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálint Múzeumának címzetes igazgatója részére,
a magyar energia területén végzett eredményes szakmai, illetve vezetői tevékenysége elismeréseként
Horváth Péter, a Magyar Energia Hivatal volt elnöke részére,
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jelentős oktatási, tudományos kutatási eredményeiért, a műszaki felsőoktatás és innováció regionális
megerősítéséért, az ipari együttműködések kiszélesítéséért végzett eredményes munkája elismeréseként
dr. Jereb László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki
Karának egyetemi tanára, volt dékán részére,
több évtizedes, az alkaloidkémia területén elért, nemzetközileg is számon tartott tudományos eredményeiért,
kiemelkedő oktatói, publikációs és szakmai, közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Kalaus György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
professor emeritusa részére,
a funkcionálanalízisben elért – nemzetközi mércével mérve is – kiváló eredményeiért, oktatói és tudományos
közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Kérchy László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Kar Matematikai Tanszékcsoportja Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a finnugor nyelvtudományban végzett, határainkon túl is elismert munkásságáért, jelentős, iskolateremtő
tudomány- és oktatásszervezői tevékenységéért
dr. Keresztes László Pál, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyelvész, a Debreceni Egyetem nyugalmazott
egyetemi tanára részére,
a fordítástudomány magyarországi meghonosítása érdekében végzett sokoldalú tevékenysége, eredményes oktatói
munkája, a tudományos közéletben betöltött szerepe elismeréseként
dr. Klaudy Kinga, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, nyelvész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kara Fordító- és Tolmácsképző Tanszékének egyetemi tanára részére,
több évtizedes nemzetközileg is számon tartott, sokoldalú művészi munkássága elismeréseként
Kovács László Liszt Ferenc-díjas karnagy, érdemes művész, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője
részére,
az új Polgári Törvénykönyv kodifikációjával összefüggő másfél évtizedes tevékenysége elismeréseként
dr. Menyhárd Attila PhD, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének
tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont
Jogtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
a közelmúlt és a jelenkor emberi történéseit feltáró regényeiért és esszéírói munkásságáért
Mohás Lívia József Attila-díjas író, pszichológus részére,
a járműiparban elért kiemelkedő kutatási eredményeiért, számos fiatal szakmai pályafutását elindító, oktatói-nevelői
tevékenységéért
Palkovics László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas gépészmérnök, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára részére,
a kvantumelmélet matematikai megalapozásában végzett úttörő munkásságáért, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Matematikai Intézetének fejlesztésében és a szakmai utánpótlás nevelésében játszott
kiemelkedő szerepéért
dr. Petz Dénes, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Kara Analízis Tanszékének egyetemi tanára részére,
demográfiai és családszociológiai kutatásaiért, érdemdús munkássága elismeréseként
dr. Pongrácz Tiborné, a szociológiai tudomány kandidátusa, demográfus, a Központi Statisztikai Hivatal
Népességtudományi Kutató Intézetének igazgatóhelyettese részére,
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a magyar és nemzetközi marketing, a marketingstratégia, a termék- és árpolitika területén végzett, határainkon túl is
nagyra becsült tudományos kutatói munkássága, szakmai-közéleti és oktatói tevékenysége elismeréseként
dr. Rekettye Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Karának professor emeritusa részére,
nemzetközileg is nagyra becsült építészettörténeti tudományos és kutatói munkássága, publikációs és oktatói
tevékenysége elismeréseként
dr. Sisa József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi
Kutatóközpontja Művészettörténeti Intézetének igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki
Informatikai Karának egyetemi tanára részére,
a középkori magyar királyság írásos dokumentumai, az egyháztörténet terén végzett tudományos kutatásai, annak
eredményei, szakmai-közéleti és oktatói tevékenysége elismeréseként
Solymosi László, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara
Történelmi Intézetének egyetemi tanára részére,
a szőlészet és a borászat területén hosszú időn át végzett elméleti és gyakorlati oktatói munkája elismeréseként
dr. Sz. Nagy László mezőgazdasági mérnök, a Budapesti Corvinus Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa
részére,
a magyar tanyavilág és a vidék értékeinek megőrzését, ápolását, a vidék felemelkedését szolgáló több évtizedes
kiemelkedő munkája, egyetemi oktatói, településtervezési és településrendezési tevékenysége, életpályája
elismeréseként
Szendrőné dr. Font Erzsébet építészmérnök, címzetes egyetemi docens részére,
a magyar büntetőjog és büntető eljárásjog magas szintű elméleti és gyakorlati műveléséért, iskolateremtő,
nemzetközileg is nagyra értékelt tudományos tevékenységéért, széles körű graduális és posztgraduális oktatási
tevékenységéért
dr. Tóth Mihály, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara
Büntetőjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi
Kutatóközpontja Jogtudományi Intézetének tudományos tanácsadója részére,
nemzetközileg is számon tartott biokémiai és tudományos kutatómunkájáért, példaértékű oktatói és szakmaiközéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Tőzsér József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centruma Általános Orvostudományi Karának dékán-helyettese, egyetemi tanára részére,
több mint négy évtizedes példaértékű elhivatott oktató-nevelő munkája elismeréseként
Varga Lászlóné dr. Geresits Gizella nyugalmazott pedagógus részére,
nemzetközi hírű gerincgyógyítói munkássága, tudományos eredményei, sikeres újításai és a sportegészségügyért
végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgatója, gerincsebész, ortopéd szakorvos részére,
a hazai haltermelés és akvakultúra fejlesztésében, a magyar halászati kutatás területén és nemzetközi
kapcsolatainak kiépítésében végzett négy évtizedes munkája elismeréseként
dr. Váradi László PhD, a Halászati és Öntözési Kutatóintézet nyugalmazott főigazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
polgári tagozata;
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a rendőrség állományában végzett több mint négy és fél évtizedes eredményes szakmai tevékenysége, életpályája
elismeréseként
Horváth András nyugállományú rendőr dandártábornok, a Nemzeti Védelmi Szolgálat szakmai főtanácsadója,
miniszteri biztos részére,
gazdasági területen végzett több mint három évtizedes szakmai tevékenysége, vezetői munkája elismeréseként
dr. Tollár Tibor tűzoltó dandártábornok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának
gazdasági igazgatója, főigazgató-helyettese részére a
MAGYAR ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE
katonai tagozata;
világszínvonalú fejlesztésekben való aktív szerepvállalásáért, a magyar tudásalapú ágazatokhoz kapcsolódó
munkahelyteremtésben végzett közreműködéséért, továbbá a vállalati és oktatási szektor közötti együttműködés
összehangolásában végzett kimagasló munkájáért
dr. Ábrahám László PhD, a National Instruments Europe Hungary Kft. ügyvezetője részére,
az erdészeti fajtakísérlet és fajtaelismerés terén hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Bach István, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának nyugalmazott osztályvezetője, a Nyugat-magyarországi Egyetem
óraadó tanára részére,
a daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyítása érdekében végzett példaértékű, áldozatos munkája
elismeréseként
dr. Bakos-Tóth Márta a „Második Otthon” Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona klinikai gyermekszakpszichológusa részére,
a nagy rendszerek dinamikus viselkedésének meghatározásában és ezen alapuló irányításában, a járművek mozgási
problémáinak megoldásában elért nemzetközileg is elismert eredményeiért
dr. Bányász Csilla, a műszaki tudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa részére,
a műszaki tudományok, a környezetvédelem és a szabványosítás területén végzett több évtizedes munkásságáért és
a határainkon átnyúló nemzetpolitikai tevékenysége elismeréseként
dr. Báthory Katalin vegyészmérnök, a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat nyugalmazott tudományos főmunkatársa
részére,
a kémiailag stabilizált gumibitumen termék- és technológiafejlesztésben vállalt úttörő tevékenységéért, valamint
a műanyaghulladékok kémiai újrahasznosításának területén elért kutatási eredményeiért
dr. Bartha László, a kémiai tudomány kandidátusa, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara Vegyész- és Folyamatmérnöki
Intézetének egyetemi tanára részére,
a hidegháborús időszak politikai- és diplomáciatörténetének nemzetközileg is elismert kutatásáért, publikációs
tevékenységéért
dr. Békés Csaba PhD, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos
főmunkatársa részére,
a magánjog területén végzett eredményes oktató és kutató munkásságáért, publikációs és vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Bíró György Balázs, az állam- és jogtudomány kandidátusa, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara
Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára részére,
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az agrokémia és talajtan területén végzett tudományos munkásságáért, a tehetséggondozásban, a tudományos
utánpótlás nevelésében és a Georgikon Kara angol nyelvű képzései terén elért eredményeiért, szakfelelősi
munkájáért
Bizóné dr. Sárdi Katalin PhD, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Pannon Egyetem Georgikon Kara
Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
több mint öt évtizedes identitás- és magyarságtudatot őrző művészeti munkásságáért
Blaskó János szobrászművész, nyugalmazott főiskolai tanár részére,
a társaság működtetése, profiljának bővítése, egyben a munkahelyek megőrzése, fejlesztése érdekében végzett
közel két és fél évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként
Bokros Zsigmond mezőgazdasági üzemgazdász, agrármérnök, a Gyermelyi Holding Zrt. Igazgatóságának
nyugalmazott elnöke, címzetes egyetemi docens részére,
a topográfia és a térképészet területén végzett több mint négy és fél évtizedes példaértékű szakmai és vezetői
munkájáért, a tudományág fejlesztéséért, a nemzeti kataszteri program megvalósításához való tevőleges
hozzájárulásáért
Cseri József térképész, a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. igazgatója részére,
igényes, értékteremtő újságírói és szerkesztői tevékenysége elismeréseként
Csermely Péter újságíró, a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese részére,
hét évtizedes alkotói munkássága elismeréseként
Csonka Ernő festőművész részére,
több évtizedes kutatómunkája, a csonthéjas gyümölcsfák védelmét szolgáló, betegségekkel szembeni rezisztenciatolerancia kérdések vizsgálata terén elért eredményei elismeréseként
dr. Dancs Károlyné dr. Rozsnyay Zsuzsanna, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, az Állami Gyümölcs- és
Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos tanácsadója részére,
a környezet védelme érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Dolla Eszter Ráhel, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Budapest)
igazgatója részére,
közel négy évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, a meteorológiai szolgáltató tevékenység fejlesztése, megújítása,
a lakossági és szakmai tájékoztatás minél szélesebb körű igénybevételének biztosítása érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
dr. Dunkel Zoltán Árpád, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi
docense részére,
a vidékfejlesztés és a magyar agrárium szolgálatáért
dr. Elek Sándor, a szociológiai tudomány kandidátusa, agrár-közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem
Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszékének egyetemi docense, címzetes egyetemi tanára részére,
elkötelezett, alázatos hitéleti és oktatói tevékenysége, egyházi vezetői munkája, a térségben élők életminőségének
javítása, a vidéki épített örökség értékeinek megőrzése és felújítása területén végzett kiemelkedő tevékenysége
elismeréseként
Fazakas Zoltán Márton, a Csornai Premontrei Kanonokrend prelátusa, kormányzó perjel részére,
a település érdekében végzett munkája elismeréseként
Frankó Tamás, Mikóháza község polgármestere részére,
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kiemelkedően végzett oktatói, tanszékvezetői, szakmai könyv- és folyóirat- kiadó munkájáért, a magyar anglisták
országos konferenciájának magas színvonalú megrendezéséért
dr. Friedrich Judit, az irodalom- és kultúratudomány kandidátusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézete Anglisztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense
részére,
a Nemzeti Park hatékony és színvonalas működtetéséért, a környezeti nevelési, az ökoturisztikai és a társadalmi
kapcsolatépítésért, a sokszínű védett természeti értékek megőrzése érdekében végzett kiemelkedő szakmai és
vezetői tevékenységéért
Füri András, a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának igazgatója részére,
a magyar vállalkozások fejlesztése érdekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként
Gém Erzsébet, a Magyar Fejlesztési Bank vezető közgazdásza részére,
több évtizedes szakmai munkássága, közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Goda Gyula ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja részére,
több évtizedes eredményes és áldozatos gyógyító munkája, közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Hencz Péter nyugalmazott főorvos, intenzívterápiás, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvos részére,
a közjóért tevékenykedő, a megújuló civil szféra érdekében végzett önzetlen szakmai munkája elismeréseként
dr. Herczegh Margit ügyvéd részére,
több évtizedes kutatómunkája, publikációs, oktatói, vezetői és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Hetesi Erzsébet PhD, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának intézetvezető egyetemi docense
részére,
eredményes oktatói és szakmai tevékenysége, sokoldalú fegyvertörténeti munkássága elismeréseként
dr. Hidán Csaba régész, történész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi
adjunktusa részére,
a pénzügyi ellenőrzés területén, a zárszámadás ellenőrzésében, továbbá a költségvetés véleményezésében végzett
kiemelkedő tevékenységéért, módszertani újításaiért
dr. Horváth Margit, az Állami Számvevőszék felügyeleti vezetője részére,
a magyar informatikai felsőoktatás nemzetközi dimenzióinak kiszélesítéséért, az EIT ICT Labs infokommunikációs
tudásközösség magyar nemzeti csomópontjának felállításáért, a határon túli magyar nyelvű informatikai
képzést folytató felsőoktatási intézményekkel való intenzív együttműködés kiépítéséért és fáradhatatlan oktatói
tevékenységéért
dr. Horváth Zoltán PhD, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi
tanára, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem vendégprofesszora részére,
jelentős prózaírói, képzőművészeti és kultúraszervezői tevékenységéért
Jámborné Balog Tünde író, grafikusművész részére,
három évtizedes számítástechnikai oktatói, oktatás-korszerűsítési, vezetői, különösen tízéves dékáni tevékenysége
elismeréseként
dr. Jánosa András PhD, a Budapesti Gazdasági Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára részére,
több évtizedes műemlékvédelmi és kulturális diplomáciai tevékenységéért, európai uniós integrációnk kulturális
területen való elősegítéséért, az Emberi Erőforrások Minisztériumában és jogelődeiben végzett két évtizedes
kiemelkedő munkájáért
Jékely Zsolt nyugalmazott főosztályvezető részére,
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a vízgazdálkodásban és a környezetvédelemben végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Juhász István vízkészlet-gazdálkodási szakmérnök, az Országgyűlés Hivatalának főtanácsadója részére,
a hazai bányászat területén végzett elkötelezett, magas színvonalú szakmai, illetve vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Káldi Zoltán, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányságának bányakapitánya,
főosztályvezetője részére,
eredményes és népszerű rendezői és színművészi munkája, a magyarság szolgálatában végzett sokoldalú művészi
pályája elismeréseként
Kátó Sándor színművész, rendező, az Algyői Móra Ferenc Népszínház alapítója, művészeti vezető részére,
a környezet védelme érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként
Kelemen Béla, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Debrecen) igazgatója
részére,
több évtizedes eredményes munkája, kultúrtörténeti értékek gyűjtése és megőrzése, azok közkinccsé tétele
érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Kovács Gergelyné kultúrtörténész részére,
az állattenyésztés területén végzett öt évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, oktatói és kutatói tevékenysége,
a szakmai szervezetekkel és a termelőkkel való kapcsolattartás terén elért eredményei, életútja elismeréseként
dr. Kovács József, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Pannon Egyetem professor emeritusa részére,
a gazdasági életben végzett innovatív tevékenységéért, illetve a civil szervezetek és a kulturális élet támogatásában
betöltött jelentős szerepéért
Kukoda Nándor, a SÉD-COOP 2000 Zrt. elnök-igazgatója részére,
a magyar föld védelmét szolgáló új földtörvény előkészítése, kidolgozása és társadalmi vitájának lebonyolítása során
végzett kiemelkedő színvonalú munkája, több évtizedes szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Kurucz Mihály, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi docense részére,
a kortárs magyar irodalomban betöltött hiánypótló szerepéért, sokoldalú munkássága elismeréseként
dr. Laczkó András irodalomtörténész, a Népi Írók Baráti Társaságának társelnöke részére,
nemzeti és szakrális jelentőségű szobrász és éremművészi alkotásai elismeréseként
Lebó Ferenc érem- és szobrászművész részére,
kiemelkedő zeneművészeti tevékenységéért, Magyarország egyik vezető szereppel bíró, közel hetvenéves
kultúramegőrző és kultúrateremtő múlttal rendelkező együttesének sikeres irányításáért, az ifjúság zenei
nevelésének előtérbe helyezéséért
Lendvai György hegedűművész, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója részére,
a Nemzeti Park hatékony és színvonalas működtetéséért, a zsebszerződések felszámolásával a vidéki lakosság
megtartása, a helyi értékek megőrzése, őshonos lóállományok tenyésztése, a természetközeli erdőgazdálkodás
bevezetése, turisztikai fejlesztések megvalósítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkájáért
dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, címzetes egyetemi docens részére,
magas színvonalú szakmai tudása, kiemelkedő gyógyító, a betegellátás minőségét javító tevékenysége és
példaértékű pályafutása elismeréseként
dr. Mosonyi Attila PhD, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézet SzülészetNőgyógyászati Osztályának főorvosa részére,
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több évtizedes papi szolgálatáért, a magyar kultúrát gyarapító művészettörténeti és teológiai munkássága
elismeréseként
dr. Nagymihályi Géza görög katolikus lelkész, művészettörténész részére,
a hazai könnyűzenei életben betöltött meghatározó szerepéért, több évtizedes, nagy népszerűségnek örvendő
előadóművészi tevékenységéért
Németh Alajos előadóművész, zeneszerző, a Bikini Együttes vezetője részére,
az Állami Számvevőszék kommunikációs és intézményi kapcsolatainak szakszerű, hatékony irányításáért,
továbbfejlesztéséért, módszertani újításaiért, a szervezet korszerűsítési programjához való tevőleges
hozzájárulásáért
dr. Németh Erzsébet PhD, az Állami Számvevőszék Kommunikációs és Intézményi Kapcsolatok Osztályának
osztályvezetője részére,
fél évszázados szakmai tevékenységéért, a testnevelés és sport terén elért eredményeiért
Nyulászi András nyugalmazott testnevelő tanár, öttusaedző részére,
a pünkösdi közösségben, a hazai médiában, a pünkösdi mozgalom magyarországi történetének kutatása terén
végzett áldozatos és kimagasló munkája elismeréseként
Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke, az Evangéliumi Szabadegyházak Szövetségének elnöke,
a Magyarországi Evangéliumi Aliansz elnökhelyettese részére,
a pénzügyi ellenőrzés területén, a költségvetés ellenőrzésében, illetőleg véleményezésében végzett kiemelkedő
tevékenységéért, módszertani újításaiért
Pongrácz Éva Márta, az Állami Számvevőszék számvevője részére,
az állami állategészségügyi szolgálat területén végzett közel négy évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Simor Ferenc, a Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott főosztályvezetője, nyugalmazott országos főállatorvos
részére,
zenetudományi, zenepedagógusi munkásságáért, a kulturális ifjúsági és gyermekprogramok példamutató
szervezéséért és megvalósításáért, a magyar zenei nevelés eredményeinek széles körű megismertetéséért
Solymosi Tari Emőke, a budapesti Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény zeneirodalom-tanára részére,
négy évtizedes gyógyító munkássága, eredményes településfejlesztő és közéleti tevékenysége, valamint
példamutató életútja elismeréseként
dr. Somogyi Tivadar, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere részére,
három évtizedes tudományszervező, oktató munkásságáért, valamint a magyarországi reneszánsz
művelődéstörténet
külföldön
történő
megismertetésében
és
az
antikvitás
interdiszciplináris
tudománytörténetében elért nemzetközileg elismert kutatásaiért
dr. Stirling János PhD, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi tanára részére,
a hazai klinikai pszichológia létrehozásában betöltött meghatározó szerepéért, az egyetemi szintű posztgraduális
szakpszichológus-képzés megszervezése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
dr. Szakács Ferenc PhD pszichológus, az Általános Vállalkozási Főiskola rector emeritusa, professor emeritusa részére,
a katonák és a civil társadalom kapcsolatának erősítéséhez, a fiatalok hazafiasságra nevelésének elmélyítéséhez,
valamint a nemzeti történelmi hagyományok megőrzéséhez és ápolásához való tevőleges hozzájárulásáért
Szelekovszky Ernő, a Honvédelmi Minisztérium volt főosztályvezetője, a Honvédség és Társadalom Baráti Körök
Országos Szövetségének elnöke részére,
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a hazai könnyűzenei életben betöltött meghatározó szerepéért, rendkívül népszerű zeneszerzői és előadóművészi
munkásságáért, közösségteremtő és karitatív tevékenysége elismeréseként
Szikora Róbert zeneszerző, előadóművész, az R-GO Együttes vezetője részére,
klasszikus grafikai hagyományokat követő alkotóművészeti munkássága elismeréseként
Szilágyi Imre Csokonai Vitéz Mihály-díjas grafikusművész részére,
fél évszázados népi iparművészi munkásságáért, a népi használati tárgyak és hagyományok megőrzéséért
Szűcs Imre fazekasmester részére,
az agrárium területén végzett négy évtizedes szakmai munkája, a Mátra vidéke gabonatermesztésének fejlesztése
érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként
dr. Tajthy József, a Mátravidéki Gabonatermesztők Szövetkezetének és a Mátravidéki Olajosmag Termelők
Szövetkezetének ügyvezető igazgatója részére,
a magyar könyvtárügyben, különösen a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában és az Elektronikus
Információszolgáltatás nemzeti programban végzett stratégiai jelentőségű, kiemelkedő teljesítményéért
dr. Téglási Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának főigazgató-helyettese
részére,
a civil, az önkormányzati és egyházi együttműködés példamutató segítéséért, valamint kulturális örökségápolói
tevékenységéért
dr. Tóth Gábor Sándor magánorvos részére,
a jövő műszaki értelmiségének nevelésében vállalt szerepe, több évtizedes oktató-nevelő munkája elismeréseként
Tóth Lajosné dr. Tuzson Ágnes PhD, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának dékánhelyettese,
egyetemi docens részére,
négy évtizedes aktív honismereti-helytörténeti munkája elismeréseként
dr. Tölgyesi József, a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola főiskolai docense, a Veszprém Megyei Honismereti
Egyesület elnökségi tagja részére,
több évtizedes ügyvédi munkája, közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Török Ferenc, a Zala Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a Magyar Ügyvédi Kamara titkára részére,
a versenyképes, magyar tulajdonú mezőgazdálkodás, a vidék népességmegtartó képessége, az európai uniós
agráregzisztencia kialakítása, a növénytermesztésben dolgozók érdekképviselete területén végzett tevékenysége
elismeréseként
Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke, a Felsőbácskai Agrár Zrt. nyugalmazott
elnöke részére,
ásványtani tudományszervezői tevékenységéért, a magyar ásványtan nemzetközi kapcsolatainak elmélyítése és
elismertségének növelése érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként
dr. Weiszburg Tamás Gábor PhD mineralógus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara
Ásványtani Tanszékének egyetemi docense részére,
a környezet védelme érdekében végzett kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Zay Andrea, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Székesfehérvár)
igazgatója részére,
széles körű és sokoldalú írói, újságírói és szerkesztői tevékenysége elismeréseként
Zelei Miklós író, újságíró, szerkesztő részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
polgári tagozata;
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a katasztrófavédelem állományában végzett, több évtizedes kimagasló szolgálatellátása, vezetői tevékenysége
elismeréseként
Csepely Zsigmond József tűzoltó ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója részére,
a rendőrség állományában végzett, több mint három évtizedes kimagasló szolgálatellátása, vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Gyurosovics József László rendőr dandártábornok, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya
részére,
a rendőrség állományában végzett, több mint két évtizedes eredményes szakmai munkája, vezetői tevékenysége
elismeréseként
Horváth Csaba rendőr ezredes, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Győri Rendőrkapitányságának
kapitányságvezetője részére,
a védelmi felkészítéssel és a válságkezeléssel kapcsolatos, a honvédelem érdekében a közigazgatás területén
végzett magas színvonalú, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Nagy Zoltán nyugállományú ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatalának vezető főtanácsosa,
közigazgatási tanácsadó részére,
a honvédség érdekében végzett eredményes szolgálatteljesítése elismeréseként
Nyers József ezredes, a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezredének (Szentes) parancsnoka részére,
a rendőrség állományában végzett kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
dr. Pozsgai Zsolt rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási
szolgálatvezetője részére,

Szolgálatának

több mint két évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége, vezetői munkája elismeréseként
Szatmári Imre tűzoltó ezredes, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója részére,
a rendőrség állományában végzett, több mint két évtizedes kimagasló szolgálatellátása, vezetői tevékenysége
elismeréseként
dr. Töreki Sándor rendőr dandártábornok, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya részére a
MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2013. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 12.
		
		

KEH ügyszám: VIII-1/04092/2013.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök 367/2013. (VIII. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
a vízügyi igazgatás területén végzett több mint három évtizedes kimagasló szakmai, vezetői tevékenysége
elismeréseként
Bak Sándor, a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója részére,
több évtizedes műemlékvédelmi és veszprémi helytörténeti munkája, gazdag publikációs tevékenysége
elismeréseként
Balassa László nyugalmazott építész, műemlékes szakmérnök, az Országos Műemléki Felügyelőség
Műemlékvédelmi Hivatalának volt területi felügyelője részére,
Magyarország 1945–1956 közötti történetének valósághű megismertetése érdekében végzett munkája
elismeréseként
Bank Barbara történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának levéltárosa részére,
városüzemeltetési területen végzett több mint három évtizedes eredményes szakmai tevékenysége elismeréseként
Baranyi Tamás Péter, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályának
csoportvezetője részére,
a magyar postagalamb mozgalomban végzett áldozatos munkája elismeréseként
Bárdos István, a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöke részére,
a roma kisebbség érdekeinek védelme és képviselete, a cigányság közéleti szerepvállalásának segítése érdekében
végzett sokoldalú munkája elismeréseként
Bordás Andrásné, az Országos Roma Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és Kiállítási Galéria intézményvezetője részére,
több mint fél évszázados példaértékű papi és szerzetesi szolgálata, a hazai és a felvidéki magyarság körében végzett
kiemelkedő lelkipásztori munkája, a pálos rend diktatúra alatti titkos működésének a fenntartása, a rendszerváltás
utáni újraindulása és megerősítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Borsos János, a Magyar Pálos Rend volt tartományfőnöke, nyugalmazott plébános részére,
négy évtizedes kiemelkedő hatósági állatorvosi, illetve kerületi főállatorvosi munkájáért, az uniós állatvédelmi
előírások jogharmonizációjában és bevezetésében végzett tevékenységéért
dr. Bóné László, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóságának nyugalmazott hatósági állatorvosa részére,
az édesvízi halak kereskedelmének fejlesztése és a magyar tógazdasági haltermelés technológiájának megújítása
terén elért eredményeiért
Czikk László, a Czikkhalas Halastavai Kft. nyugalmazott ügyvezető igazgatója részére,
a magyar díszítőművészet hírnevét öregbítő tevékenysége elismeréseként
Debreczeni Sándor késes népi iparművész részére,
Nógrád megye közegészségügyi és járványügyi helyzetének folyamatos javítása érdekében végzett sokoldalú
munkája, szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Dömsödy Péter, az ÁNTSZ Nógrád Megyei Intézetének nyugalmazott megyei tisztifőorvosa részére,
a gyermekvédelem, valamint a közoktatás területén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
Fazekas László, a budapesti Farkasréti Általános Iskola igazgatója részére,
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keresztény értékeket képviselő elhivatott művészi tevékenysége elismeréseként
Fazekas Magdolna festőművész részére,
a nők elleni erőszak felszámolása, az emberi élet védelme érdekében végzett sokoldalú tevékenysége
elismeréseként
Frivaldszky Edit, az Együtt az Életért Közhasznú Egyesület elnöke részére,
az önkéntesség magyarországi elterjesztéséért végzett munkájáért, az Önkéntesség Európai Éve során kifejtett
tevékenységéért
F. Tóth András Tibor, az Önkéntes Központ Alapítvány ügyvezető igazgatója részére,
a szociális területen végzett példamutató szakmai és vezetői munkája elismeréseként
dr. Gallóné Nagy Judit, Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatala Szociális Szolgáltató Főosztályának
vezetője részére,
a mezőgazdaság területén hosszú időn át végzett munkája, egyetemi oktatói tevékenysége, az agrárgazdálkodók
érdekvédelme területén kifejtett tevékenysége elismeréseként
dr. Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy megyei szervezetének elnöke, a Kaposvári Egyetem
címzetes egyetemi docense részére,
az állategészségügy érdekében végzett több mint hat évtizedes sikeres és eredményes állatorvosi munkája, életútja
elismeréseként
dr. Gubicz Pál, Nyíregyháza város nyugalmazott városi főállatorvosa részére,
a felsőoktatásban végzett több évtizedes munkája és magas színvonalú vezetői tevékenysége elismeréseként
Gyetvai Anna Zsuzsanna, az egri Eszterházy Károly Főiskola Humán Erőforrás Irodájának igazgatója részére,
négy és fél évtizedes eredményes oktatói és egyetemi közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Hegedűs Jenő, a matematikai tudomány kandidátusa, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Kara Matematikai Tanszékcsoportjának egyetemi docense részére,
a kortárs magyar és egyetemes színház- és képzőművészet több évtizedes, magas színvonalú és értékcentrikus
szervezése, bemutatása érdekében végzett munkájának elismeréseként
id. Hegyeshalmi László, a Mestermű Galéria alapító vezetője részére,
több évtizedes eredményes és példamutató településvezetői tevékenysége, életpályája elismeréseként
Hornyák Sándor, Szentistvánbaksa község nyugalmazott önkormányzati képviselője, nyugalmazott polgármester
részére,
az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság területén végzett több mint három évtizedes munkája, hatósági
tevékenysége elismeréseként
Horváthné dr. Sélley Erzsébet, a Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóságának igazgatója, főállatorvos részére,
két és fél évtizedes önkéntes ifjúságnevelő tevékenysége elismeréseként
Irsay-Nagy Dénes, a Csodaszarvas 2002 Bt. ügyvezető igazgatója részére,
az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenysége elismeréseként
Jaczkó György, a Szolnoki Görög Katolikus Egyházközség parókusa részére,
az elesettek, rászorulók, idősek és gyermekek érdekeit szem előtt tartó munkája, karitatív tevékenysége, életútja
elismeréseként
Jéger Károly Ferenc, a mezőkövesdi Szent László plébánia nyugalmazott pápai prelátusa részére,
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kimagasló művészi, szakmai-közéleti munkássága, a magyar kultúrát több múzeum alapításával gazdagító
tevékenysége elismeréseként
Joseph Kádár festő-, grafikus- és szobrászművész, művészeti író részére,
a magyar föld védelmét szolgáló új földtörvény előkészítése, kidolgozása és társadalmi vitájának lebonyolítása során
végzett kiemelkedő színvonalú munkája, több évtizedes szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Jójárt László Attila, a Vidékfejlesztési Minisztérium nyugalmazott helyettes államtitkára részére,
kiváló oktatói és vezetői munkájáért, a külföldi hallgatók nyelvi képzésének megtervezéséért
dr. Király Zsolt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Angol–Amerikai Intézete Angol
Nyelvpedagógiai Tanszékének egyetemi adjunktusa részére,
a MATIAS rendszer fejlesztésében hosszú ideje végzett elkötelezett tevékenységéért, a hazai légiforgalmi irányítást
támogató technikai rendszerek folyamatos megújításában szerzett elévülhetetlen érdemeiért, valamint a FAB CE és
az EUROCONTROL munkacsoportjaiban való hatékony és aktív vezetői szintű részvételéért
Kis Barnabás, a HungaroControl Zrt. ANS tervezési és fejlesztési igazgatója részére,
az ügyfélorientált és egyénközpontú közigazgatás mint közszolgáltatás óbudai megvalósításában elért
eredményeiért, kiemelkedő szakmai tevékenységéért
Kiss Anita, Budapest Főváros III. kerületi Polgármesteri Hivatalának jegyzője részére,
kiemelkedő művészeti tevékenységéért, a magyar népi kultúrának, népzenének, és a táncházmozgalomnak
alkalmazott grafikusi munkájával történő támogatásáért, több évtizedes kulturális és társadalmi tevékenysége
elismeréseként
Klebercz Gábor grafikusművész, a KG Grafikai Stúdió művészeti vezetője részére,
kimagasló és eredményes közszolgálati munkája elismeréseként
dr. Koczka Károly Attila, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetője részére,
a hazai víziközmű-ellátás és környezetvédelem, valamint ezek ipari, illetve közéleti hátterének szakmai, módszertani
fejlesztésében, szervezésében, hazai és nemzetközi képviseletében végzett tevékenysége elismeréseként
Kovács Károly, a Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke, a BDL Környezetvédelmi Kft. ügyvezető igazgatója
részére,
több évtizedes eredményes és lelkiismeretes pedagógiai és intézményvezetői munkája elismeréseként
Kovács Kolosné, a Budapest XII. kerületi Arany János Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott címzetes
igazgatója részére,
a hazai útügyi műszaki szabályozás korszerűsítésében, kidolgozásában való aktív részvételéért, a közúti biztonsági
auditorképzés magyarországi meghonosítása érdekében végzett eredményes munkájáért
Kovácsné Németh Klára, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Út- és Hídügyi
Főosztályának vezetője részére,
a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház munkahelyi és szakmai közösségéért, szakmai fejlesztésekért és a patológiai
osztály működtetése érdekében végzett több évtizedes munkássága elismeréseként
dr. Liechtenstein-Zábrák József, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Patológiai Osztályának osztályvezető főorvosa
részére,
több évtizedes eredményes szakmai munkája elismeréseként
Molnár Ilona, a Győri Balett igazgatóhelyettese részére,
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az országos mentesítési programok szervezésében és irányításában, a haszonállatokat érintő, fertőző betegségekkel
kapcsolatos diagnosztikai és epidemiológiai munkában, valamint a graduális és posztgraduális képzésben közel öt
évtizeden át végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Molnár Tamás, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyugalmazott osztályvezetője, címzetes egyetemi
docens részére,
az idős emberekért végzett önzetlen, áldozatos tevékenysége, példamutató munkája elismeréseként
Müller Istvánné, az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény intézményvezetője részére,
a református felsőoktatásban és lelkészképzésben végzett értékteremtő és értékmegőrző tevékenységéért,
hitoktatói és igehirdetői, valamint tudományos munkája elismeréseként
dr. Nagy István PhD, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi docense részére,
példamutató igazgatói és pedagógusi munkája elismeréseként
Nagyné Bitter Ilona, a budapesti Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola igazgatója részére,
az élelmiszerbiztonság és az állategészségügy területén a megyében végzett közel négy évtizedes munkája
elismeréseként
dr. Nedeczky Árpád, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóságának igazgatója, főállatorvos részére,
évtizedeken át végzett kimagasló közéleti munkájáért, a felvidéki kitelepítettek emlékének ápolásáért
Nemes Andrásné, a Kecskés László Társaság kuratóriumi elnöke részére,
a magyar röplabda sportágban, valamint a hazai egyetemi oktatásban és sportéletben végzett kimagasló munkája
elismeréseként
Németh Lajos, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának tanszékvezető egyetemi
mestertanára részére,
a közigazgatásban végzett, példaértékű, magas színvonalú köztisztviselői szakmai munkája elismeréseként
Pappné Gyulai Katalin, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Megyeközponti Tankerületének
igazgatója részére,
az agrárium jövőjének meghatározása érdekében végzett tevékenységéért, a MAGOSZ Vas megyei elnökeként
végzett munkájáért
dr. Póczik István családi gazdálkodó részére,
a magyar népdalkincs és táncházi muzsika megőrzéséért, a hazai citerajáték megújítása, a klasszikus népzene
felhasználásával létrehozott új zenei stílus kialakítása területén elért eredményei, továbbá kiemelkedő színvonalú
családorvosi és háziorvosi tevékenysége elismeréseként
dr. Rácz Antal citeraművész, a Gereben Együttes vezetője, mezőcsáti háziorvos részére,
kiemelkedő művészi munkája elismeréseként
Róka István, a Magyar Állami Operaház magánénekese részére,
Veszprém város településszerkezetének és településképének kialakításáért végzett munkásságáért, valamint több
évtizedes építészeti tevékenysége elismeréseként
Ruttkay Miklián Gyula, a Közép-Dunántúli Területi Főépítészi Iroda nyugalmazott építésze részére,
a hulladékgazdálkodás területén, az új típusú termékdíj- szabályozási rendszer végrehajtása érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Sebestyén Gyula, az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. kabinetvezetője, ügyvezető általános
helyettese részére,
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a Herendi Porcelánmanufaktúra magyarságának, önállóságának, kulturális missziójának megőrzése, kiterjesztése
érdekében végzett áldozatos, eredményes, kitartó munkája elismeréseként
dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi docense
részére,
példaértékű és mértékadó alkotóművészeti tevékenysége elismeréseként
Simon Ferenc Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész részére,
a magyar néptáncművészet hazai és határon túli magas színvonalú képviseletéért és oktatásáért, valamint Nógrád
megye és kiemelten Salgótarján város kulturális, néptánc- és művészeti életében betöltött szerepe, sikeres
néptáncos pályája, koreográfusi és vezetői munkája elismeréseként
Szabó János, a Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány táncház és művészeti vezetője részére,
a Szolgálatnál negyedszázadon át végzett egyedülálló matematikusi tevékenységéért, a meteorológiai folyamatok
modellezésének terén végzett kiemelkedő, nemzetközileg is elismert munkájáért
dr. Szentimrey Tamás, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológiai fejlesztője részére,
sportolói, edzői és a sportközéletben betöltött szerepe elismeréseként
Szigeti Csaba golfedző részére,
a gyógyítás és a hazai egészségügy érdekében végzett példaértékű, kiemelkedő szakmai munkássága, valamint
közérdekű tevékenysége elismeréseként
dr. Szilágyi György, a Semmelweis Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Intézetének igazgatója részére,
a kisgyermekek és kisgyermekes családok igényeihez igazodó, magas szakmai színvonalú napközbeni ellátás
biztosításának területén végzett munkásságáért, az elveiben és módszereiben egységes gondozó-nevelő munka
kialakításáért, a bölcsődei ellátásában megvalósított új ötletek és módszerek bevezetéséért
Tárnoki Erzsébet, az Óbudai Egyesített Bölcsődék intézményvezetője részére,
magas szintű pedagógiai és oktatói munkájáért, a szakképzés fejlesztéséért, a keresztény értékrend ápolásáért és
megőrzéséért
Téglás László, a kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola igazgatója, tanára részére,
a gyermekek és a fiatalok érdekeinek képviselete érdekében végzett sokoldalú munkája, példaértékű nevelőszülői
tevékenysége elismeréseként
Tolnai Péter, Pusztaottlaka Község Önkormányzatának munkatársa, a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
térségi tanácsnoka részére,
a hazai szlovákság kulturális és önkormányzati önszerveződése, tudományos kutatása, felsőoktatása, a magyar–
szlovák tudományos és közgyűjteményi kapcsolatok fejlesztése és a szegedi nemzetiségek koordinációja terén
végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Tóth István, a szegedi Móra Ferenc Múzeum gyűjteményvezetője részére,
önzetlen kultúra- és hagyományápoló tevékenysége elismeréseként
Tóth Kálmán, a ludasszállási kápolna felújítója részére,
a Veszprémi Állatkert és ezzel Veszprém város turisztikai vonzerejének növelése érdekében végzett sokoldalú
munkája elismeréseként
Török László, a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója részére,
edzői és a sportközéletben betöltött szerepe elismeréseként
Tringer László golfedző, a Magyar Golf Club igazgatója részére,
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magas színvonalú intézményvezetői tevékenysége elismeréseként
Ungvölgyi János András, a LIA Alapítványi Óvoda és Szakközépiskola Szolnoki Tagintézményének igazgatója részére,
három évtizedes agrárgazdasági kutatói munkája, a mezőgazdasági kockázatelemzés terén elért eredményei
elismeréseként
dr. Varga Tibor PhD, az Agrárgazdasági Kutató Intézet tudományos főmunkatársa részére,
a költségvetési szervek gazdálkodásában érvényesülő belső kontrollok és a belső ellenőrzési tevékenység területein
végzett kiemelkedő szakmai tevékenységéért
Vas Lajos, az Állami Számvevőszék számvevője részére,
a bányászat területén több éven át végzett elkötelezett, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Veréb László, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányságának bányafelügyeleti főmérnöke
részére,
a táncházmozgalom érdekében végzett tanító, gyűjtő-lejegyző, kiadványszerkesztő tevékenysége elismeréseként
Virágvölgyi Márta, az Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára részére,
több évtizedes kutatói munkája, a gyümölcs- és szőlőtermesztés rovarkártevőinek rajzásmegfigyelésen alapuló
környezetkímélő növényvédelmi technológiája kidolgozása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Voigt Erzsébet, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, az Állami Gyümölcs- és Dísznövény-termesztési
Kutató-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. tudományos tanácsadója részére,
három évtizedes közszolgálati munkája, Szolnok város közbiztonsági helyzetének javítása érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Vörös Miklós, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kabinetvezetője részére,
földművelésügyi szakterületen, a hatósági és igazgatási feladatok ellátásában, az eljárások egyszerűsítésében,
valamint az egységes országos adatbázisrendszer kialakításában végzett tevékenysége elismeréseként
Zsigmond Richárd, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal földművelésügyi igazgatója részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
több mint három évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Gyenei Zoltán rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok
Igazgatósága Légirendészeti Parancsnokságának parancsnok-helyettese részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;
a hazai távérzékelés fejlesztése és nemzetközi szintű elismertetése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége,
űrkutatási programok előkészítése során végzett munkája elismeréseként
Büttner György, a Földmérési és Távérzékelési Intézet osztályvezetője részére,
orvosi, gyógyítói és igazgatói munkája, a szociális ellátó hálózat gyermekotthoni ágazatában végzett példaértékű
tevékenysége elismeréseként
dr. Czimbalmos Istvánné dr. Fehér Edit, a balassagyarmati Reménysugár Otthon igazgatója részére,
több mint két évtizedes eredményes közigazgatási tevékenysége elismeréseként
Csanádi Frigyesné, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Iktató Csoportjának ügykezelője részére,
a növényvédelem területén végzett több évtizedes lelkiismeretes munkájáért
Dormannsné Simon Erzsébet, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának
nyugalmazott növényvédelmi mikológusa részére,
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a vízügyi ágazatban végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége, az észak-dunántúli térség
vízgazdálkodásának fejlesztése, tervezői munkája elismeréseként
Dunai Ferenc László, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi és Folyamszabályozási Osztályának
vezetője részére,
közel három évtizedes szakmai munkája, az árvízi védekezés és árvízi veszélyhelyzetek elhárítása során tanúsított
helytállása, a Tisza-tó üzemeltetése, jövő nemzedékeknek való megőrzése érdekében kifejtett tevékenysége
elismeréseként
Fejes Lőrinc, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Kiskörei Szakaszmérnökségének vezetője részére,
közel három évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
Fekete Józsefné, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal békéscsabai Menekültügyi Őrzött Befogadó Központjának
osztályvezetője részére,
az európai szabványok, minőségvizsgálati módszerek bevezetésével és alkalmazásával ellátott, a közúti kivitelezési
munkavégzések szakmai színvonalának minőségbiztosítását, valamint a laboratóriumok felkészültségének és
műszerezettségének bővítését szolgáló fejlesztések érdekében végzett több mint három évtizedes munkája
elismeréseként
Fülöp Pál, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útállapot-vizsgálati osztályvezetője részére,
kiemelkedő pedagógusi életpályája elismeréseként
dr. Geri Józsefné, a budapesti Szabó Lőrinc Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium gimnáziumi tanára részére,
a magyar civil szférában végzett kimagasló szervezői és karitatív tevékenységéért, a székelyföldi árvíz sújtotta
területen élők életkörülményeinek javításában való áldozatos szerepvállalásáért
Gorondy Novák Judit, az International House Nyelviskola nyelvtanára részére,
négy évtizedes igazságügyi szolgálata elismeréseként
Gorza Róbertné, a Gyulai Törvényszék nyugalmazott tisztviselője, irodavezetője részére,
kimagasló művészi munkássága elismeréseként
Gömöri Éva, a Honvéd Együttes táncos szólistája részére,
élelmiszer-biztonsági területen végzett több évtizedes kiemelkedő hatósági munkája, különösen az élelmiszerelőállító üzemek élelmiszer-biztonsági felkészítése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
dr. Gönczi András, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóságának nyugalmazott élelmiszerhigiéniai osztályvezetője, főállatorvosa részére,
az állami vagyon hatékony és eredményes kezelése érdekében végzett támogató, kimagasló színvonalú és
lelkiismeretes munkájáért, valamint a szervezeti kultúra formálásában tett erőfeszítéséért
dr. Györgyné dr. Várbíró Márta, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. humánpolitikai és szervezetfejlesztési vezetője
részére,
eredményes munkája elismeréseként
Horváth Ilona, a kecskeméti Katona József Színház gazdasági vezetője részére,
közel két és fél évtizedes példamutató, magas színvonalú, pontos hivatástudattal, szakmaszeretettel végzett
munkája elismeréseként
Horváth Imréné, a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara Dékáni Hivatalának tanulmányi
koordinátora részére,
több mint két évtizedes eredményes településvezetői tevékenysége elismeréseként
Horváth Miklós, Velem község társadalmi megbízatású polgármestere részére,
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a Tóth Aladár Zeneiskolában végzett kiemelkedően magas színvonalú három és fél évtizedes közösségi, szakmai,
pedagógiai munkája elismeréseként
Ispánkiné Gede Éva, a budapesti Tóth Aladár Zeneiskola karvezetője, énektanár részére,
a polgári védelem, valamint a katasztrófavédelem területén végzett több mint három évtizedes szakmai
tevékenysége elismeréseként
Jobban Ferenc, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Humán Szolgálatának kiemelt személyzeti
főelőadója részére,
a növényvédőszermaradék-analitika területén végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
dr. Kadenczki Lajos, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai
Laboratóriumának nyugalmazott laboratóriumvezetője részére,
a magyar dramatikus népszokások és a jeles napokhoz kötődő hagyományok kutatásáért, feldolgozásáért és
színpadra állításáért, a Hajdúság vokális és hangszeres népzenéjének hanghordozókon való megörökítéséért és
népszerűsítéséért, valamint kiváló zenepedagógusi tevékenységéért
Kálmán Péter népzenész, etnográfus, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola tanára részére,
a magyar lovashagyományok megőrzését, a lipicai ménes hírnevének öregbítését szolgáló munkája, lovak
idomításában elért kiemelkedő eredményei, sikeres hazai és nemzetközi lovasbemutatói elismeréseként
Kappel Edit lovasedző, lókiképző, a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság munkatársa részére,
több mint két évtizedes szakmai munkája, az állategészségügyi mentesítési programok, valamint a fellépő
járványos betegségek elfojtása, az uniós felzárkóztatási programok megvalósítása érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
dr. Kaufman Gábor, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Devecseri Járási Hivatalának járási főállatorvosa részére,
több éven át végzett kiemelkedő, példaértékű vezetői munkájáért, az Oktatásszervezési Központ fejlesztése,
szervezése terén elért tevékenységéért, lelkiismeretes oktató munkájáért
dr. Kerékgyártó Csilla, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kara
Oktatásszervezési Központjának oktatási igazgatója részére,
közfoglalkoztatási programok mintaszerű, értékteremtő
tevékenysége elismeréseként
Kiss Péter, Ináncs község polgármestere részére,

megvalósításáért,

eredményes

településvezetői

országos növényvédelmi és agrokémiai szervezeteknél végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai-vezetői munkája
elismeréseként
dr. Kovács Gábor, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóságának
nyugalmazott főigazgató-helyettese részére,
a közösségi tájékoztatás terén végzett áldozatos munkájáért
Krisztován Anna, az Orosházi Média Kft. felelős szerkesztője részére,
közel négy évtizedes, a közigazgatásban végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
Künsztler Mária, a Komlói Közös Önkormányzati Hivatal szakmai főtanácsadója részére,
hosszú évek óta végzett magas színvonalú oktatói, vezetői tevékenysége, áldozatos közösségi munkája
elismeréseként
Ladics Tamásné, a Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Kodály Zoltán Ének-zenei Iskolájának intézményegységvezető-helyettese, tanára részére,
a táncművészet területén több évtizeden át végzett lelkiismeretes, példamutató munkája elismeréseként
Ledniczky Beáta, a Magyar Táncművészeti Főiskola intézeti titkára részére,
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a Kis-Balaton és a Mura mente természeti értékeinek védelme, a természetvédelmi monitorozás és tudatformálás
területén végzett két évtizedes munkája elismeréseként
Lelkes András, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre részére,
eredményes állatorvosi, közéleti és közösségi munkája, a vízi sportokkal történő egészséges életmódra nevelés
megvalósítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Lukács Csaba Gábor nyugalmazott állatorvos, vízisport-edző részére,
a Zemplénben élőkért végzett eredményes térség- és közösségszervezői munkája, településvezetői tevékenysége
elismeréseként
Májer József, Bodrogkeresztúr község polgármestere részére,
magas szintű szakmai munkája elismeréseként
Marton Klára Anna, a kaposvári Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum restaurátor csoportvezetője részére,
több mint két évtizedes eredményes és példamutató településvezetői tevékenysége elismeréseként
Mosolygó Miklós, Ura község polgármestere részére,
a vízügyi igazgatás területén több mint három évtizeden át végzett eredményes szakmai tevékenysége
elismeréseként
Orbán Ernő, a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Vízrendezési és Vízhasznosítási Osztályának vezetője részére,
kimagasló művészi munkája elismeréseként
Pap Adrienn balettművész, a Magyar Állami Operaház magántáncosa részére,
a lótenyésztés rendszerváltást követő, társadalmi alapokon történő újjászervezésében, valamint a lovassport terén
végzett kiemelkedő tevékenységéért
dr. Pataki Balázs, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állattenyésztési Igazgatóságának témavezetője,
a Lóútlevél Iroda vezetője, címzetes egyetemi docens részére,
az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként
dr. Radácsy Katalin, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának
osztályvezetője részére
négy évtizedes magas színvonalú, kiemelkedő munkája és példamutató tanári életpályája elismeréseként
dr. Rózsás József Patrik, a mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium nyugalmazott tanára részére,
lelkipásztori szolgálatáért, az elesett, hátrányos helyzetű emberek megsegítése, az ifjúság erkölcsi, hitéleti nevelése,
a helyi közösség életében hosszú évtizedek óta végzett léleképítő munkája elismeréseként
Soroncz Ferenc, a Bölcskei Római Katolikus Egyházközség nyugalmazott esperes-plébánosa részére,
átlagon felüli szakértelemmel és hivatástudattal végzett irodavezetői munkássága elismeréseként
Szabadi Endre Kálmánné, legfőbb ügyészségi irodavezető részére,
több évtizedes szakmai, közösségi munkája elismeréseként
Szabó Zsuzsanna, a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Jakabszállás Óvodája óvodapedagógusa
részére,
a talajvédelmi szakterületen végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Szabóné Kele Gabriella, a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának nyugalmazott
igazgatóhelyettese részére,
az oktatás-nevelés területén végzett több évtizedes, példaértékű pedagógusi, közéleti munkája elismeréseként
Szíjártó Miklósné, a kaposvári Kodály Zoltán Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa részére,
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közfoglalkoztatási programok mintaszerű, értékteremtő
tevékenysége elismeréseként
Tajthy Péter Ferenc, Paszab község polgármestere részére,

megvalósításáért,

eredményes

településvezetői

közel négy évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkája, vezetői tevékenysége elismeréseként
Ujvárosi Lászlóné, a mezőkövesdi Városi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője részére,
példamutató szakmai színvonalon végzett tevékenysége elismeréseként
Vancsai Terézia, a Kecskeméti Járásbíróság irodavezetője részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a vezetőképzésben végzett több évtizedes eredményes munkássága elismeréseként
Bobák Artúr rendőr alezredes, a Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóságának
szenior trénere részére,
a rendőrség állományában végzett három évtizedes szolgálati tevékenysége elismeréseként
Bolgár Mária rendőr alezredes, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt főelőadója részére,
a Magyar Honvédség külföldön szolgálatot teljesítő állományának ellátásában végzett tevékenysége elismeréseként
Gavlik Péter alezredes, a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezredének (Kaposvár)
parancsnokhelyettese részére,
a rendőrség állományában közel három évtizeden át végzett kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Monostori Éva Ildikó rendőr alezredes, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Titkársági Osztályának
vezetője részére,
rendészeti szakterületen végzett közel két évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréseként
Povázsai Sándor rendőr alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti
Főosztálya Rendészeti Osztályának vezetője részére,
közrendvédelmi szakterületen több mint két évtizeden át végzett példamutató tevékenysége elismeréseként
Paulovics István rendőr főtörzszászlós, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Pécsi Rendőrkapitányság Központi
Rendőrőrs Rendészeti Alosztálya Vasúti Csoportjának vezetője részére,
a katasztrófavédelem állományában több mint két évtizeden át végzett kimagasló szakmai tevékenysége
elismeréseként
Vida László tűzoltó alezredes, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének tűzoltósági felügyelője részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata;
több mint két évtizedes kimagasló munkája elismeréseként
Báger László Gáborné, a Körmendi Rendészeti Szakközépiskola Oktatási Szervek Nevelési és Területi Szakmai
Gyakorlati Szakcsoportjának ügyviteli alkalmazottja, főmunkatársa részére,
a köz szolgálatában végzett közel öt évtizedes munkája, szakmai elkötelezettsége elismeréseként
Büki Györgyné, Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságának műszaki
asszisztense részére,
a veszprémi Mártírok utcai és a Tizenháromváros téri temetőben az 1956-os forradalmárok, valamint az 1948-as
honvéd katonák sírjának gondozásáért
Egressy Károly részére,
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a magyar népzenei hagyományok ápolásáért, a gyermekek zenei oktatásáért, valamint a népzenegyűjtés által fellelt
értékeknek az utókor számára történő megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Hrúz Dénes, a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény népzene tanszakának vezetője részére,
több évtizedes kiemelkedő művészi és művészetszervező tevékenységéért, Zala megye művészeti, kulturális
életének gazdagításáért
Nemes László festőművész részére,
kimagasló munkája elismeréseként
Somogyi Edit, a Magyar Állami Operaház művészeti titkára részére,
a sárközi kerámia továbbviteléért, a poszthabán kerámia fenntartásáért, továbbfejlesztéséért, a lüszter technika
máig tartó kísérleteiért és eredményeiért, tanítványok kineveléséért, és a Kaposvári Háziipari Szövetkezet
negyedszázados művészeti vezetéséért
Tamás László fazekas részére,
kimagaslóan színvonalas művészi és művészetoktatási tevékenysége elismeréseként
Tompa Attila, a Honvéd Együttes tánckari tagja részére,
több évtizedes példamutató munkájáért, az együttes sikereihez való tevőleges hozzájárulásáért
Varga György, a Győri Balett színpadmestere, ügyelője részére,
több mint két évtizedes kimagasló munkája elismeréseként
Vörösné Pintér Mária, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének ügykezelője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett közel két évtizedes kiemelkedő szolgálatteljesítése
elismeréseként
Hartyányi Csaba büntetés-végrehajtási főtörzsőrmester, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet biztonsági
felügyelője részére a
MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
katonai tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2013. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 12.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04093/2013.
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A köztársasági elnök 368/2013. (VIII. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
a magyar orvosi oktatás önállóságáért és fejlesztéséért, a Marosvásárhelyi Egyetem háttérintézmény-rendszerének
kialakításáért végzett kiemelkedő munkája, tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Brassai Attila Miklós, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei vezetőségének tanácsadója, a marosvásárhelyi Studium Alapítvány
kuratóriumi tagja részére,
íróként, kritikusként, szerkesztőként és könyvkiadóként a magyar irodalom erdélyi jelenlétéért végzett több
évtizedes kimagasló tevékenysége, irodalmi életútja elismeréseként
Dávid Gyula irodalomtörténész, szerkesztő részére,
a hidrogeológia tudomány modernizálásában végzett, nemzetközileg is egyedülálló teljesítményéért, a hazai
hidrogeológiai oktatás és kutatás terén kifejtett iskolateremtő munkájáért és a magyar hidrogeológusok nemzetközi
kapcsolatainak építése érdekében tett fáradozásáért, a magyar diákok külföldi tanulását elősegítő nagylelkű
támogatásáért
dr. Tóth József, a kanadai Alberta Egyetem (Edmonton) Föld és Atmoszféra Tudományok Tanszékének professor
emeritusa, az Eötvös Loránd Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata;
a szlovákiai magyarság érdekében, a felvidéki magyar fiatalok képzésében végzett iskolateremtő oktatói,
tudományos és publikációs munkássága, társadalmi és közéleti tevékenysége elismeréseként
Albert Sándor PhD, a Szolnoki Főiskola egyetemi tanára részére,
példaértékű életútja elismeréseként
dr. Baránszky Tibor teológus részére,
a székelyföldi magyar anyanyelvi oktatásban betöltött kiemelkedő szerepéért, a magyar és a török nép közötti baráti
kapcsolatok ápolásáért, tudományos és értékőrző munkássága elismeréseként
Beder Tibor, Hargita megye nyugalmazott főtanfelügyelője, volt iskolaigazgató, a Julianus Alapítványnak és
a Magyarok Székelyföldi Társaságának alapítója, elnöke részére,
tudományos, kutatói és oktatói munkássága, a magyar–amerikai, valamint nemzetközi tudományos kapcsolatok
fejlesztése, elmélyítése terén végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Bergou János, a fizikai tudomány doktora, a Hunter College (New York-i Egyetem) intézetigazgatója, egyetemi
tanár részére,
zeneszerzői munkássága, életpályája elismeréseként
Csíky Boldizsár Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a marosvásárhelyi Állami Filharmónia nyugalmazott művészeti titkára
részére,
sokrétű tudományos, politikai és társadalmi szerepvállalásáért, a felvidéki magyar tudományosság kialakítása
érdekében végzett munkássága elismeréseként
dr. Hulkó Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Szlovák Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi
tanára, a Megosztott Paraméteres Dinamikus Rendszerek Központja Automatizáció, Mérés és Applikált Informatikai
Intézetének igazgatója részére,
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kimagasló levéltárosi-történészi munkássága, valamint az erdélyi magyar levéltárügy el- és megismertetése
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Kiss András, a Román Országos Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának nyugalmazott főlevéltárosa részére,
a határon túli magyar értelmiség utánpótlásának nevelése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Kovács László, az orvostudomány doktora, a Comenius Egyetem Általános Orvosi Kara Gyermekklinikájának
igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanára részére,
több évtizedes rendezői és művészetoktatói tevékenysége elismeréseként
Kovács Levente, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem nyugalmazott professzora, színházi rendező részére,
a kelet-közép európai országok hidegháborús történetének és a kommunizmus bűneinek kutatása terén végzett
fáradhatatlan munkája elismeréseként
dr. Lee Edwards, a Heritage Foundation kutató történésze, az Alapítvány a Kommunizmus Áldozatainak Emlékére
(VOCMF) elnöke részére,
a magyar–izraeli kapcsolatok fejlesztése és az Izraelben élő magyar ajkú zsidóság magyar identitásának megőrzése
érdekében végzett, a történelmi sérelmeken túllépő, példaértékű közéleti tevékenysége, emberi helytállása
elismeréseként
Livnat Yitzhak üzletember, a Taavura logisztikai vállalat társalapítója részére,
a magyar EU-elnökség alatt végzett kiemelkedő, együttműködő tevékenysége, a sikeres elnökségi konferenciákon
való aktív közreműködése elismeréseként
dr. Marga Pröhl, a Europen Institute of Public Administration (EIPA, Maastricht) főigazgatója részére,
a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként
Robert C. Knuepfer Jr., a Baker & McKenzie LLP közép-európai és FÁK-országokat lefedő képviselet volt vezetője,
az AmCham igazgatótanácsának tiszteletbeli tagja részére,
az erdélyi zenei és kulturális életben betöltött jelentős szerepéért, a sepsiszentgyörgyi zenetanárok Vox Humana
kamarakórusának alapító tagjaként és vezetőjeként végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Szilágyi Zsolt zenei író, előadóművész, karnagy, a sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola igazgatója részére a
MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje
polgári tagozata;
a gazdaság fejlesztése, a sport támogatása, a közösség építése, valamint a polgári értékrend erősítése érdekében
végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Antók Zoltán üzletember részére,
tiszteletbeli konzuli munkája, valamint a magyar–fülöp-szigeteki gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Alfonso S. Yuchengco III, az Argosy Advisers résztulajdonosa, Magyarország manilai tiszteletbeli főkonzulja részére,
a chilei magyarság ügyében végzett jószolgálati és országimázs-építő tevékenysége elismeréseként
dr. Benkő Gusztáv ügyvéd, a Benko y Nef Asociados Ügyvédi Iroda elnök-igazgatója részére,
a magyar–kazah gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése, hazánk kazahsztáni törekvéseinek tevékeny
támogatása elismeréseként
Bolat Nagievich Ilyassov, az LLP Spets Stroy Project (Almaty) vezérigazgatója részére,
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a magyar–török kulturális kapcsolatok ápolásáért és fejlesztéséért, a magyar külképviseletek tevékenységének
önzetlen támogatásáért
Esat Can Özoğuz, az Ultra International Trade and Textile CO. Inc. társtulajdonosa, a DEIK magyar tagozatának alapító
tagja részére,
a magyar kultúra és hagyományok megőrzéséért folytatott tevékenysége, valamint családja örökségéből
az összmagyarságévá vált egyedi gyűjtemény felelősségtudattal történő gyarapításában végzett példaértékű
munkája elismeréseként
Haszmann Pál Péter nyugalmazott muzeológus részére,
a magyar közösség kulturális életének szervezéséért, valamint a kelet-szlovákiai régió magyar közéleti, kulturális
eseményeinek megismertetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Havasi Péter, a Pátria Rádió külső munkatársa, a kassai Hernád Magyar Lap- és Könyvkiadó megalapítója részére,
a demokratikus jogok és értékek következetes képviseletéért, több évtizedes parlamenti képviselői tevékenysége
elismeréseként
Lacsezar Tosev, a Bolgár Nemzetgyűlés parlamenti képviselője részére,
több éves, áldozatos tevékenysége elismeréseként, Magyarország érdekeinek következetes képviseletéért
Lukić (Joze) Vladimir, Magyarország mosztári tiszteletbeli konzulja részére,
az amerikai–magyar oktatási kapcsolatok ápolásáért és fejlesztéséért végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
Marina Cunningham, a Montclair Állami Egyetem (New Jersey) Nemzetközi Kapcsolatok Központjának ügyvezető
igazgatója részére,
az ifjúság nevelésében végzett missziós szolgálata, Erdély-szerte kiemelkedően jelentős közösségépítő
tevékenysége elismeréseként
Papp László, a marosvásárhelyi (I. belváros) Keresztelő Szent János plébániatemplom plébánosa, a Szent Imre
Kollégium lelki vezetője részére,
sajátos, sokoldalú művészeti munkássága elismeréseként
Popovits Zoltán ékszertervező, szobrász, a Lapponia Jewelry (Helsinki) formatervezője részére,
a magyarországi vadgazdálkodás hírnevének öregbítéséért, a fenntartható vadgazdálkodás elveinek széles körű
terjesztéséért, a Székelyföldi Vadászati Múzeum létrehozásában való közreműködéséért
Sárkány Árpád erdőmérnök, az ABIES HUNTING alapítója részére,
a magyar nyelv finnországi egyetemi oktatása érdekében végzett munkájáért és a finnugor nyelvtudományban elért
kiemelkedő eredményeiért
dr. Sirkka Aulikki Saarinen, a Turkui Egyetem Finn Nyelv és Finnugor Nyelvtudományi Tanszékcsoportja Finnugor
Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi professzora részére,
a magyar–német civil társadalmi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenységéért, a németországi
magyarság összetartásában szerzett jelentős érdemeiért
Szily Ádám, a Hamburgi Magyarok Egyesületének volt elnöke részére,
az Ághegy irodalmi és művészeti lapfolyam létrehozásáért és működtetéséért, a magyar nyelv és irodalom
népszerűsítésében, külhoni megőrzésében és terjesztésében végzett munkássága elismeréseként
Tar Károly, a Magyar Liget és az Ághegy című skandináviai magyar családi, irodalmi, művészeti lap alapítója és
szerkesztője részére,
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tudományos, kutatói és oktatói munkássága, a magyar–amerikai, valamint nemzetközi tudományos kapcsolatok
fejlesztése, elmélyítése terén végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Záborszky László, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Newark-i Rutgers Egyetem Idegtudományi
Intézetének laborvezetője, egyetemi tanára részére a
MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2013. augusztus 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 12.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04098/2013.

A köztársasági elnök 369/2013. (VIII. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
a magyar kultúra és művészet délvidéki magyarság körében történő terjesztése érdekében végzett elkötelezett
munkássága elismeréseként
Bicskei Zoltán, a magyarkanizsai Nagy József Regionális Kreatív Műhely igazgatója részére,
a felvidéki magyarságért történő példaértékű kiállásáért, a hit és a nemzeti öntudat erősítése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Burián László esperes, plébános részére,
az argentínai magyar ifjúság nevelésében, a kulturális élet, különösen a színjátszás és a néptánc területén, a
magyarságtudat fenntartása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Catalina Zólyomi koreográfus, tanár, az Argentínai Magyar Hírlap „Hungária fiataljai” mellékletének rovatvezetője,
társszerkesztője részére,
a dél-bánáti szórványban élő magyar nemzeti közösség identitásának megőrzését szolgáló művelődésszervezői és
oktató-nevelői munkásságáért
Dulka Andor, az ürményházi Doszitej Obradovity Általános Iskola kihelyezett tagozatának történelemtanára, a
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének aktív tagja részére,
a magyar képzőművészet gazdagításáért, kiemelkedő művészeti tevékenysége elismeréseként
Duncsák Attila festőművész részére,
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az Ung-vidéki magyarság kultúrájának ápolásáért, a helyi magyar közösség összetartása érdekében végzett
tevékenységéért
Gabri Rudolf, a Nagykaposi Magyar Közösségi Ház igazgatója részére,
a kárpátaljai magyarság megmaradása és a magyar közösség, a magyar nyelvű oktatás érdekében végzett közéleti
és pedagógiai munkássága elismeréseként
Gerendely Béla, a Tiszakeresztúri Általános Iskola tanára, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Tiszakeresztúri
Alapszervezetének elnöke részére,
a magyar zenekultúra, az ifjúság zenei nevelése, a kárpátaljai magyarság zenei tehetségeinek felkarolása, identitásuk
megőrzése érdekében végzett sokoldalú munkássága elismeréseként
Ivaskovics József zenetanár, zeneszerző, a Credo Alapítvány elnöke, az ungvári református gyülekezet presbitere, a
gyülekezeti kórus karvezetője részére,
kulturális diplomáciai tevékenységéért, a magyar kultúra értékeinek az amerikai közönséghez történő
eljuttatásában és népszerűsítésében végzett munkája elismeréseként
Jerome Barry operaénekes, az Embassy Series – Uniting People Through Musical Diplomacy koncertszervező cég
igazgatója részére,
a magyar identitás megőrzése érdekében a Balázsfalva környékén élő szórvány magyar közösség tagjai körében
végzett kitartó, önzetlen munkája, valamint a honosítás lehetőségét példaértékű kitartással népszerűsítő
tevékenysége elismeréseként
Kémenes Lóránt Zoltán, a Türi Római Katolikus Plébánia plébánosa részére,
néprajzkutatói és sokoldalú közösségi munkája elismeréseként
Kis Irén néprajzkutató, a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója, Gyergyószentmiklós Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kulturális felügyelője részére,
az elesett magyar katonák sírjának felkutatása és emlékük méltó megörökítése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Kochkin Igor Taraszovics, az ivano-frankivszki megyei Vaszilij Stefanik Nemzeti Egyetem Történelemtudományi és
Politológiai Intézete Néprajzi és Régészeti Tanszékének egyetemi adjunktusa részére,
a magyar kultúra svédországi ápolása, valamint a magyar nyelvű irodalom terjesztése érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Moritz László, az Ághegy-Liget Baráti Társaság alelnöke, az Ághegy skandináviai lapfolyam stockholmi szerkesztője
részére,
a Középső Ipoly-mentén évtizedek óta végzett bronzkori és középkori ásatási, néprajzi gyűjtő, leletmentő és
tudományos kutatómunkája, fáradhatatlan kulturális, helyi közéleti szervezői tevékenysége elismeréseként
Pálinkás Tibor régész, az ipolysági Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria igazgatója részére,
az 1956-os forradalom és szabadságharc bulgáriai visszhangjáról írt tanulmányaiért, a magyar irodalmat
népszerűsítő sokoldalú munkája elismeréseként
Plamen Ivanov Dojnov költő, író, irodalomkritikus, a szófiai Új Bolgár Egyetem Új Bulgarisztika Tanszékének
tanszékvezető docense részére,
a kárpátaljai magyarság érdekében végzett fáradhatatlan helytörténeti kutató munkásságáért, az ifjúság hazafias,
érték- és identitást megőrző neveléséért, a magyar–ukrán együttélés és megértés erősítéséért
Popovics Béla, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola és a Munkácsi Szent István Líceum tanára, a Kárpátaljai
Magyar Cserkészszövetség tiszteletbeli elnöke részére,
a kárpátaljai magyarság érdekében a cserkészmozgalmon keresztül folytatott kiemelkedő tevékenységéért, az
ifjúság hazafias, érték- és identitást megőrző neveléséért, a magyar–ukrán együttélés és megértés erősítéséért
Popovics Pál, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanára, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke, a
Magyar Cserkészszövetségek Fórumának alelnöke részére,
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az új-zélandi magyar közösség érdekében, az Új-zélandi Magyar Szó című folyóirat szerkesztésében végzett munkája
elismeréseként
Szentirmay Klára, Magyarország wellingtoni tiszteletbeli főkonzulja részére,
a muravidéki magyarság érdekében végzett több évtizedes lelkiismeretes oktató-nevelő munkája és
közösségszervező tevékenysége elismeréseként
Totić Rozália, a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola hodosi fiókiskolájának tanítónője részére,
a magyar irodalom és kultúra oroszországi népszerűsítéséhez történő tevőleges hozzájárulásáért
Vareckij Valentin Szergejevics, a moszkvai Alekszandr Nyikolajevics Osztrovszkij Színház színművésze, rendező részére,
Zjuszko Vitalij Alekszandrovics, a KompaszGid Kiadó igazgatója, főszerkesztő részére,
a magyar–orosz vasúti kapcsolatok elmélyítése és fejlesztése, valamint a Transzszibériai Árufuvarozások
Koordinációs Tanácsa XXII. plenáris ülésének budapesti megrendezése érdekében végzett tevékenysége
elismeréseként
Vlagyimir Ivanovics Jakunyin, az Oroszországi Vasutak (RZD) Nyrt. elnöke részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata;
a magyar irodalom finnországi megismertetéséért és a finn–magyar kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében
végzett munkája elismeréseként
Anna Tarvainen, a Helsinki Egyetem magyar nyelv és kultúra szakjának óraadó tanára részére,
a felvidéki magyarság naszvadi közösségének érdekében végzett több évtizedes társadalmi és közéleti
tevékenységéért, a helyi szintű felvidéki magyar kulturális és közélet szervezéséért és önzetlen támogatásáért,
valamint a szlovákiai magyar közösség felemelkedéséért
Dobosi Róbert vállalkozó, a Dortum Kft. ügyvezetője, önkormányzati képviselő, a Csemadok alapszervezet vezetője
részére,
a kárpátaljai magyar alkotóművészet megszervezését és működtetését fölvállaló, 1991-ben alakult Révész Imre
Társaságban végzett meghatározó tevékenysége elismeréseként
Veres Ágota, a Beregszászi Iskolások Alkotóháza vizuális nevelőtanára, a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek
Révész Imre Társaságának tagja részére,
történészi, régészi, írói, nevelői és tanári munkája, valamint kolozsvári helytörténészként és művelődéstörténészként
végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Vincze Zoltán, a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum nyugalmazott történelemtanára részére a
MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2013. augusztus 6.

		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 12.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04099/2013.
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A köztársasági elnök 370/2013. (VIII. 21.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –
hat évtizedes nemzetközileg is nagyra becsült tudományos kutatómunkájáért és eredményeiért, oktatói
tevékenységéért
Berczik Árpád, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, állami díjas hidrobiológus, zoológus, ökológus, a
Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja Duna-kutató Intézetének (Vácrátót) nyugalmazott
igazgatója, professor emeritus részére,
a rendszer- és irányításelmélet területén nemzetközileg is kiemelkedő kutatási eredményeiért, sikeres
tudományszervezési és szakmai, közéleti tevékenysége elismeréseként
Bokor József, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas villamosmérnök, a Magyar Tudományos
Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos igazgatója, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára részére,
sportpályafutása elismeréseként
dr. Fenyvesi Máté labdarúgó részére,
nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő, példaértékű építőművészeti életműve elismeréseként
Finta József, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, állami és Kossuth-díjas
építész részére,
nemzetközileg elismert és igen magasra értékelt tudományos eredményeiért, oktatói és tudományos közéleti
tevékenységéért
Hajnal András, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, állami díjas matematikus, a Magyar Tudományos
Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének professor emeritusa részére,
az agrártudomány, az agrár-felsőoktatás területén végzett kiemelkedő oktatási és iskolateremtő tevékenysége
elismeréseként
dr. Jávor András, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese, egyetemi
tanár, a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Kar Állattenyésztés-tudományi, Biotechnológiai és Természetvédelmi Intézetének vezetője
részére,
a felnövekvő nemzedékek érdekében végzett több évtizedes sokoldalú munkássága elismeréseként
Levente Péter Jászai Mari-díjas színművész, rendező, a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán az
Evangélikus Hittudományi Egyetem Hittanárképző Tagozatának meghívott tanára részére,
a magyar történelemtudományt gazdagító, az 1944-1956 közötti magyar politikatörténeti és az 1956-os forradalom
és szabadságharc történetét kutató tudományos munkásságáért, oktatói tevékenységéért, példaértékű pályafutása
elismeréseként
dr. M. Kiss Sándor, a történelemtudomány kandidátusa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi
Kara, Új- és Legújabbkori Történeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,
a központi idegrendszerre ható gyógyszerek hatásmódjának biokémiai vizsgálatában végzett tudományos és
kutatói munkássága, életpályája elismeréseként
Magyar Kálmán, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas orvos, farmakológus, a Semmelweis
Egyetem professor emeritusa részére,
a magyar külgazdasági érdekek érvényesítése érdekében végzett négy évtizedes közszolgálati, diplomáciai és
vezető tevékenysége, életpályája elismeréseként
dr. Major István nagykövet, Magyarország állandó képviselője a WTO-nál, a genfi Állandó WTO Képviselet vezetője
részére,
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az evolúciós ökológia, a genetikai diverzitás megőrzése és a klímaváltozásra való felkészülés terén végzett
nemzetközileg is nagyra becsült iskolateremtő kutatási, oktatási és közéleti tevékenysége elismeréseként
Mátyás Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, erdőmérnök, ökológus, a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdőmérnöki Kara Környezet- és Földtudományi Intézetének egyetemi tanára részére,
a közigazgatásban – különösen Kecskemét város és a megye érdekében – végzett több évtizedes eredményes
szakmai munkája elismeréseként
dr. Metzinger Éva, Kecskemét Megyei Jogú Város nyugalmazott jegyzője részére,
az evolúcióbiológia és bioinformatika területén elért kimagasló, e tudományterületek fejlődésében új irányt nyitó
eredményeiért, különösen a moduláris fehérje evolúció koncepciójának kidolgozásáért és az exon-shuffling
törvényszerűségeinek meghatározásáért, valamint tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
Patthy László, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas biokémikus, a Magyar Tudományos
Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja Enzimológiai Intézetének kutatóprofesszora részére,
az immunológiai – különösen az immunogenetikai és a transzplantációs immunológiai – kutatások terén végzett
úttörő jelentőségű tudományos munkásságáért, a hazai szervátültetés ügyének következetes képviseletéért,
életpályája elismeréseként
Petrányi Győző, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, állami és Széchenyi-díjas immunológus, az Országos
Vérellátó Szolgálat szakmai tanácsadója, tudományos és egészségügyi szakértő, professor emeritus részére,
az ezredvégi kerámiaművészet megújításáért, új technikai megoldásaiért, a mesterképzésben, valamint a hazai és a
nemzetközi művészeti életben méltán nagyra becsült munkássága elismeréseként
Schrammel Imre, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Kossuth-díjas keramikusművész, érdemes művész
részére,
több évtizedes eredményes oktatói, tudományos, szakmai és egyetemi közéleti munkássága, egyetemvezetői
tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Imre PhD, az állam- és jogtudomány kandidátusa, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának dékánja, a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára részére,
nemes építészi hagyományokat megőrző, városképformáló munkásságáért, eredményes oktatói tevékenysége,
példaértékű életpályája elismeréseként
dr. Zalaváry Lajos, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Kossuth-díjas építészmérnök részére a
MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2013. augusztus 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2013. augusztus 12.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04131/2013.
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A Kormány 1565/2013. (VIII. 21.) Korm. határozata
a Dunaferr Zrt. kapcsán szükséges egyes intézkedésekről
A Kormány áttekintette a ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
csoportos létszámleépítése kapcsán kialakult helyzetet és a következő döntéseket hozta:
1. megállapította, hogy a Társaság 2004. évi privatizációja elhibázott döntés volt, ezért a Kormány célja a gazdasági
társaság visszavásárlása,
2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Társaság megvásárlása érdekében a gazdasági társaság
többségi tulajdonosával kezdjen tárgyalásokat,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a Társasággal történő folyamatos kapcsolattartás
rendjének kialakításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1566/2013. (VIII. 21.) Korm. határozata
a 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál előkészítésének támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a 2014. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál lebonyolítása előkészítésének támogatásához 700,0 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek
alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2014. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

66062

1. melléklet az 1566/2013. (VIII. 21.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

271489

297102

XI.

Alcím
szám

13

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

1

5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

-700,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.
271489

Cím
szám

20

Alcím
szám

13

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

4

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

700,0

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

7

Módosítás
(+/-)

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

700,0

Foglalkoztatottak létszáma:

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen

I.n.év
700,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

700,0
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A Kormány 1567/2013. (VIII. 21.) Korm. határozata
a Népművészet Mestere díj 2013. évi adományozásáról
Magyarország Kormánya 2013-ban
Bagdi Lajosné Matkó Mária hímző, népi iparművésznek,
Bárány Antalné Strehó Margit mesemondónak,
Dobiné Vass Júlia fazekasnak,
Hajda György Zsigmond faműves-restaurátor, népi iparművésznek,
Haris Mária szövő, népi iparművésznek,
Karácsony Lázár furulyásnak,
Kovács Szabolcs festettbútor-készítőnek,
Simon János táncos, énekesnek,
Szabó Teréz táncos, énekesnek,
Takács Anna énekesnek
a Népművészet Mestere díjat adományozza.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1568/2013. (VIII. 21.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a)
XI. Miniszterelnökség fejezet, 5. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára
520,5 millió forint,
b)
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 12. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára
200,0 millió forint,
azaz összesen 720,5 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
2013. december 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a

/2013. (
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1. melléklet az 1568/2013. (VIII. 21.) Korm. határozathoz
) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

XI.
296668
297102
000516

XVII.

5

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Előir.
csoport
száma

1

7
12

2

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
5

Rendkívüli kormányzati intézkedések
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

520,5
-720,5

Felhalmozási költségvetés
Beruházások

200,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet Cím
szám szám

XI.
296668
000516

XVII.

5

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

12

Előir.
csoport
száma

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

520,5
200,0

Foglalkoztatottak létszáma:
Összesen

I.n.év
720,5

II. n.év

III.n.év
720,5

IV.n.év
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A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1569/2013. (VIII. 21.) Korm. határozata
a GOP-2.1.3-12-2013-0028 azonosító számú („25MWp Amorf Szilícium Vékonyréteg Napelemgyár Csorna”
című) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a GOP-2.1.3-12-2013-0028 azonosító számú, „25MWp Amorf Szilícium Vékonyréteg
Napelemgyár Csorna” című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési
Operatív Programok Irányító Hatósága általi megkötéséhez.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Projekt
azonosító

Projekt megnevezése

száma

GOP2.1.3-122013-0028

25MWp Amorf
Szilícium
Vékonyréteg
Napelemgyár
Csorna

Támogatást igénylő

Projekt támogatási

neve

összege (Ft)

EcoSolifer
Modulgyártó
Fotovillamos
Technológiák
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

1 898 000 000
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1. melléklet az 1569/2013. (VIII. 21.) Korm. határozathoz
Projekt
támogatási

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

intenzitása (%)

26,00

A projekt célja egy 25 MW/év
kapacitású napelem-gyár létesítése
Magyarországon
2013–2014-ben,
majd 2015-ben a megvalósított
fejlesztés kapacitásának bővítése
52 MW/év-re, ezáltal létrehozva
Magyarország első ipari méretű
vékonyréteg
napelem-gyártó
létesítményét.

1. Szerződéskötési feltétel, hogy a Pályázó és a Kométa
’99 Zrt. közösen nyilatkoznak, hogy egymás partner- vagy
kapcsolt vállalkozásaivá válnak azáltal, hogy a Kométa ’99
Zrt. a megfelelő hányadú részesedést a Pályázó cégben
megszerzi a szerződéskötésig.
2. Szerződéskötési feltétel, hogy a Pályázó csatolja
a beszerzésre kerülő gépek gépelhelyezési rajzát,
az építkezésre vonatkozó terveket, dokumentumokat,
engedélyeket. Továbbá a bérbeadóval (Csornai Inkubátorház
Kft.) közös jognyilatkozatot tesz arra vonatkozóan,
hogy a termelő tevékenység folytatásához szükséges
építési beruházásokat a pályázati dokumentációhoz
tett nyilatkozatok szerint saját erőből megvalósítja jelen
támogatásból finanszírozott projekt fizikai befejezéséig
annak érdekében, hogy a támogatásból beszerzendő
eszközökkel a termelő tevékenységet megfelelően,
üzemszerűen végezni tudja.
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A miniszterelnök 110/2013. (VIII. 21.) ME határozata
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének kinevezéséről
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/D. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben
dr. Bendzsel Miklóst a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökévé
– 2013. augusztus 15-ei hatállyal, határozatlan időtartamra –
kinevezem.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

