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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 305/2014. (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 kultúra számos területét, különösen az  építészetet és a  formatervezést világszerte folyamatosan megihlető 
Rubik-kocka feltalálásának 40. évfordulója alkalmából; a  tudományos kutatásokat folyamatosan megújító és 
ösztönző, nemzetközileg is elismert feltalálói, oktatói, valamint tudományos tevékenysége elismeréseként
Rubik Ernő Állami-díjas és Kossuth-díjas építészmérnök, tárgytervező, a  Magyar Mérnökakadémia tiszteletbeli 
elnöke, a  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára, a  Rubik Stúdió Kft. ügyvezető igazgatója 
részére a

 MAGYAR SZENT ISTVÁN REND

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03814-1/2014.

A köztársasági elnök 306/2014. (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 –

világhírű, a  legrangosabb nemzetközi irodalmi díjjal is elismert, a  totalitárius rendszerekbe zárt embermilliók 
szenvedését megrendítően, páratlan mélységben ábrázoló írói életműve, valamint jelentős műfordítói tevékenysége 
elismeréseként
Kertész Imre Nobel-díjas, Kossuth-díjas, József Attila-díjas író és műfordító részére a

 MAGYAR SZENT ISTVÁN REND

kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03815-1/2014.

A köztársasági elnök 307/2014. (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 –

kiváló hazai és nemzetközi oktatói tevékenysége, a cardiovascularis betegségek gyógyítása érdekében az érsebészet 
területén elért egyedülálló eredményei, valamint példamutató közéleti szerepvállalása elismeréseként
dr. Nemes Attila, az  orvostudomány doktora, a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Érsebészeti 
Klinikájának professor emeritusa részére,

az agrármarketing hazai meghonosítása, a  fajtakutatás és a  kutatásmódszertan kidolgozása, valamint 
a tehetséggondozás és a tudományszervezés területén végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként
dr. Tomcsányi Pál Széchenyi-díjas agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Budapesti Corvinus 
Egyetem professor emeritusa részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 középkeresztje a csillaggal
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03816-1/2014.
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A köztársasági elnök 308/2014. (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 –

példaértékű orvosi pályafutása, a  Somogy Megye Tüdő- és Szívkórházának vezetőjeként végzett kimagasló 
színvonalú munkája, valamint a Magyar Egészségügyi Társaság megalapítása és irányítása során végzett áldozatos 
tevékenysége elismeréseként
dr. Andrásofszky Barna, a Magyar Egészségügyi Társaság alapítója és örökös elnöke részére,

az irányítástechnika, az  élettani folyamatok méréses meghatározása, számítógépes szimulációja és identifikációja, 
valamint a  magyarországi orvosbiológiai mérnökképzés területén elért nemzetközileg is kiemelkedő elméleti és 
gyakorlati hasznosságú oktatási és kutatási eredményei és iskolateremtő tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Benyó Zoltán, a  műszaki tudomány doktora, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Karának professor emeritusa részére,

több évtizedes, példaértékű elhivatottsággal végzett bírói tevékenysége elismeréseként
dr. Demeter Ferencné nyugalmazott kúriai tanácselnök részére,

a nemzeti emlékezetpolitika, a  tárgyi és szellemi kulturális örökség védelme, továbbá az  1956-os forradalom 
és szabadságharc hagyományának továbbadása érdekében hosszú időn át végzett, kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként
dr. Gedai István, a  Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese, a  Magyar Nemzeti Múzeum 
nyugalmazott főigazgatója részére,

több évtizedes, kimagasló színvonalon végzett bírói tevékenysége, valamint példamutató életpályája 
elismeréseként
dr. Hildenbrandné dr. Balogh Olga, az Országos Bírósági Hivatal főosztályvezetője, címzetes táblabíró részére,

a magyar és a világirodalom klasszikus szerepei kimagasló mesterségbeli tudással és művészi átéléssel megformált 
alakításainak elismeréseként
Huszti Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, a  Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja részére,

több évtizedes, példaértékű balettmesteri és koreográfusasszisztensi munkája elismeréseként
Kaszás Ildikó balettmester, érdemes művész részére,

a magyar kórusművészetet gazdagító, rendkívül szuggesztív, népzenei és népköltészeti ihletésű zeneszerzői 
életműve, valamint a Magyar Rádió népzenei rovatának vezetőjeként hosszú éveken keresztül végzett, a népzenei 
értékeket közkinccsé tevő és népszerűsítő munkája elismeréseként
Kocsár Miklós Kossuth-díjas zeneszerző, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,

a hazai felsőfokú közlekedési szakmai képzés nemzetközi szinten is kimagasló színvonalának megteremtése 
érdekében végzett több évtizedes oktatói, kutatói, valamint oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként
Kövesné dr. Gilicze Éva Széchenyi-díjas közlekedésmérnök, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának professor emeritusa 
részére,

több évtizedes kimagasló igazságügyi, bírói tevékenysége, valamint példamutató életútja elismeréseként
dr. Sopovné dr. Bachmann Katalin nyugalmazott tanácselnök, bírósági tanácsos részére,
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Magyarország nemzetközi vízügyi kapcsolatainak előmozdítása érdekében, különösen a  2013. évi Budapesti Víz 
Világtalálkozó megszervezésében és lebonyolításában végzett önzetlen munkája elismeréseként
dr. Szöllősi-Nagy András, a műszaki tudomány doktora, az UNESCO-IHE Institute for Water Education rektora részére,

a magyar egyházi felsőoktatás színvonalának hazai és nemzetközi elismertetése, valamint a  kánonjog területén 
végzett kimagasló tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Szuromi Szabolcs, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora részére,

a debreceni differenciálgeometriai iskola hazai és nemzetközi ismertségének és elismertségének növelése 
érdekében végzett munkája, példamutató tudományos életútja, valamint kimagasló tudományszervező 
tevékenysége elismeréseként
dr. Tamássy Lajos, a  matematikai tudomány doktora, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai 
Karának professor emeritusa részére,

a magyar teniszsportág területén sportolóként és sportvezetőként nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként
Taróczy Balázs wimbledoni bajnok, háromszoros világbajnok és Európa-bajnok teniszező, az  Európai Nemzetközi 
Tenisz Szövetség Junior Bizottságának tagja részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharcban történő példamutató hazafias szerepvállalása, valamint 
hagyományőrző közéleti tevékenysége elismeréseként
Tóth Károly, a Balatonfelvidéki Radetzky Huszár Egyesület hagyományőrző huszárkapitánya részére,

kiemelkedő oktatói munkája, példaértékű szakmai pályafutása, valamint jelentős társadalmi tevékenysége 
elismeréseként
dr. Virágh Pál jogász, ügyvéd, a Magyar Jogász Egylet Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének volt elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 középkeresztje
 polgári tagozata;

az Európai Unió iraki polgári válságkezelési missziójának vezetőjeként végzett, az  iraki és az  európai partnerek 
legmagasabb szintű elismerését kiváltó, valamint Magyarország nemzetközi hírnevét öregbítő vezetői, válságkezelői 
és kapcsolatteremtő munkája elismeréseként
dr. Huszár László büntetés-végrehajtási dandártábornok, büntetés-végrehajtási főtanácsos, a  Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága Tudományos Tanácsának elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 középkeresztje
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03818-1/2014.
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A köztársasági elnök 309/2014. (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 színtévesztést korrigáló szemüvegek feltalálójaként és nemzetközi űrprogramok résztvevőjeként végzett 
iskolateremtő tudományos munkájáért, valamint a mechatronikai mérnökképzést gesztoráló műegyetemi tanszék 
megszervezéséért
dr. Ábrahám György, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Gépészmérnöki Karának egyetemi tanára részére,

a hazai nyelvpedagógia, elsősorban a  szakmai orosznyelv-oktatás terén végzett tevékenysége, valamint a  hazai 
és orosz egyetemek közötti képzési kapcsolatok kiteljesítése érdekében végzett értékes és eredményes munkája 
elismeréseként
dr. Bakonyi István, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Széchenyi István Egyetem professor emeritusa 
részére,

a természet védelme iránti mély elkötelezettségét tükröző oktatói, kutatói tevékenysége, valamint a hazai erdők és 
a növényzeti örökség felmérése, értékelése területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Bartha Dénes Árpád, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Őrségi Nemzeti Park tanácsának elnöke, 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának intézetigazgatója, egyetemi tanár részére,

az oktatás, a  kutatás és az  intézményvezetés terén egyaránt jelentős életműve, valamint kimagasló oktatás- és 
kutatásszervező tevékenysége elismeréseként
dr. Benedek György, az  orvostudomány doktora, a  Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara 
Élettani Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

több évtizedes kimagasló színvonalon végzett bírói munkája, valamint törvényszéki elnökhelyettesként végzett 
példamutató tevékenysége elismeréseként
D. dr. Négyesy Lászlóné, a Kecskeméti Törvényszék nyugalmazott elnökhelyettese részére,

a közlekedés- és kommunikációföldrajz területén végzett több évtizedes iskolateremtő kutatói, oktatói és szakértői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Erdősi Ferenc, a  földrajztudomány doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális 
Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályának kutatóprofesszora, 
a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa részére,

a művészettörténet és a műemlékvédelem területén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
dr. Farkas Attila lelkész, érseki tanácsos, művészettörténész részére,

kiemelkedő műfordítói munkája, valamint több évtizedes, a  külföldi irodalmak módszeres és körültekintő hazai 
népszerűsítését célzó folyóiratszerkesztői tevékenysége elismeréseként
Fázsy Anikó műfordító részére,

kimagasló tudományos munkája, valamint a  2013-as washingtoni Smithsonian Folklife Festivalon díszvendég 
Magyarország kurátori feladatainak kiemelkedő színvonalú ellátása és a fesztivál minden korábbit meghaladó sikere 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Fülemile Ágnes, a  Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Néprajztudományi 
Intézetének tudományos főmunkatársa részére,
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több évtizedes oktatói és kutatói munkája, valamint kimagasló tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Gyires Klára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara 
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének egyetemi tanára részére,

a helyi iparfejlesztés és munkahelyteremtés mellett a civil közösségek felvirágoztatása tekintetében is példamutató, 
több évtizedes polgármesteri munkája, valamint a  Jászság kultúrája, hagyományainak megőrzése, illetve 
önkormányzatainak együttműködése érdekében végzett odaadó munkája és jelentős karitatív tevékenysége 
elismeréseként
Győriné dr. Czeglédi Márta Mária, Jászfényszaru város polgármestere részére,

a magyar felsőoktatás és mérnökképzés érdekében végzett kiemelkedő oktatói, hazai és nemzetközi kutatói, 
tudományszervezői tevékenysége elismeréseként
dr. Harsányi Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Kara Elektronikai Technológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a légszennyező anyagok terjedésének és kémiai átalakulásának vizsgálatában elért kimagasló eredményei, valamint 
oktatói és publikációs tevékenysége elismeréseként
dr. Haszpra László, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és 
Földtudományi Intézete Meteorológia Tanszékének címzetes egyetemi docense, az  Országos Meteorológiai 
Szolgálat tudományos tanácsadója részére,

az Európa Tanács által elfogadott, a hagyományos nemzeti kisebbségek európai helyzetéről és jogairól szóló jelentés 
elkészítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Kalmár Ferenc volt országgyűlési képviselő, villamosmérnök részére,

kimagasló történészi és orvostörténészi életműve, valamint a magyar–lengyel történelmi kapcsolatok kutatásában 
nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként
dr. Kapronczay Károly, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi 
Kara Népegészségtani Intézetének vendégprofesszora, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár 
címzetes főigazgatója részére,

az amorf és nanométeres léptékben strukturált, úgynevezett nanokristályos ötvözetek szerkezetének 
feltérképezésében elért jelentős eredményei, valamint a  szerkezetből adódó tematikus, transzport és mágneses 
tulajdonságok feltárásának elismeréseként
dr. Kemény Tamás, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, a  Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai 
Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója részére,

a területfejlesztés és területrendezés terén végzett több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként
Keresztes Sándor állami főépítész, a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatalának nyugalmazott hivatalvezetője részére,

több évtizedes pedagógusi és intézményvezetői munkája, jelentős szakpolitikai tevékenysége, valamint 
a köznevelési törvény előkészítése során végzett áldozatos munkája elismeréseként
Koronka Lajos pedagógus, a budapesti Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola igazgatója részére,

számtalan emlékezetes színházi és filmfőszerepet, valamint karakteres alakításokat felvonultató, kiemelkedően 
sikeres és nemzetközileg is elismert színművészi pályája elismeréseként
Kovács Lajos Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész részére,

több évtizedes kimagasló szakmai tudással és hivatástudattal végzett oktató, nevelő munkája elismeréseként
dr. Madarász Imréné, a Károli Gáspár Református Egyetem docense részére,
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a világ számos bauxitterülete, valamint a  hazai lelőhelyek tanulmányozása, elméleti tudásának az  ipari 
bauxitkutatásban való alkalmazása, valamint kiváló oktatói munkája elismeréseként
dr. Mindszenty Andrea, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Földrajz- és 
Földtudományi Intézetének egyetemi tanára részére,

kimagasló színvonalú és nemzetközileg is elismert előadóművészi tevékenysége, valamint a  fiatal bűvészek 
képzésében nyújtott eredményes nevelői munkája elismeréseként
Molnár Gergely bűvész, a Bűvészek Világszövetség elnökségi tagja részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc és az  azt követő megtorlás során tanúsított példamutató helytállása, 
valamint a kommunista diktatúra alatt meghurcoltak érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége elismeréseként
Nagy Ottó, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége nagykanizsai szervezetének elnöke részére,

több évtizedes kimagasló gyógyító munkája, valamint az  allergológia-immunológia területén végzett kiemelkedő 
tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Nékám Kristóf, allergológus és klinikai immunológus, az  orvostudomány kandidátusa, a  Budai Irgalmasrendi 
Kórház Allergológiai és Immunológiai Osztályának vezető főorvosa, a  Magyar Allergia Szövetség alapító elnöke 
részére,

több évtizedes kiváló szakmai és oktatói tevékenysége, valamint a  gyomor-bélrendszeri betegségben szenvedő 
betegek ellátása terén kifejtett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
dr. Papp János Mihály, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára részére,

a Kárpát-medence régészeti örökségének feltárása, történelmi harangkincsének kutatása és megismertetése 
érdekében több mint nyolc évtizeden át végzett tevékenysége, valamint kiemelkedő színvonalú tudományos 
pályafutása elismeréseként
dr. Patay Pál, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott régész főmuzeológusa részére,

több évtizedes kimagasló és elhivatott igazgatói, hivatalvezetői és pedagógusi munkája elismeréseként
Pósfai Péter, az Oktatási Hivatal elnöke részére,

a nemzeti számlák nemzetközi és uniós módszertan szerinti fejlesztése, előállítása során végzett több évtizedes 
kimagasló színvonalú munkájáért, példamutató szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Pozsonyi Pál, a Központi Statisztikai Hivatal Nemzeti Számlák Főosztályának vezetője részére,

több évtizedes oktató és nevelő munkája, valamint kimagasló intézetvezetői és kutatói tevékenysége 
elismeréseként
dr. Rábai Gyula, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, vegyész, kémikus, a  Debreceni Egyetem 
Természettudományi Kar Kémiai Intézete Fizikai Kémiai Tanszékének egyetemi tanára részére,

kimagasló színvonalú szakmai munkája, valamint kivételes hivatástudattal végzett vezetői tevékenysége 
elismeréseként
dr. Sárik Géza Attila, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség fellebviteli főügyészhelyettese részére,

a kamarai és a helyi jogászi közélet megszervezése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Séllei Imre, a  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, a  Magyar Jogász Egylet megyei 
szervezetének elnöke részére,

páratlanul sikeres, radikálisan új formai és szerkezeti megoldásokat alkalmazó és magas ergonómiai minőséget 
tükröző formatervezői életműve, valamint az  iparművészeti szakmát gazdagító intézményvezetői és közéleteti 
tevékenysége elismeréseként
Simon Károly, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, formatervező iparművész részére,
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kimagasló oktatói és oktatásszervezői tevékenysége, valamint a  hazai és nemzetközi tudományos életben is 
kiemelkedő tudományos eredményei elismeréseként
dr. Simon Péter, a  Magyar Tudományos Akadémia doktora, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara 
Numerikus Analízis Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

a művészeti közéletben betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként
Simonffy Márta Mária iparművész, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke részére,

az agrár-műszaki tudományos életműve, az erdészeti- és a faipari gépesítés terén elért nemzetközileg is kimagasló 
eredményei elismeréseként
dr. Sitkei György, a  Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a  Nyugat-magyarországi Egyetem professor 
emeritusa részére,

a magyar–lengyel kulturális, társadalmi és politikai kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett több 
évtizedes tevékenysége elismeréseként
Szalai Attila nyugalmazott diplomata részére,

több évtizedes kimagasló szakmai, oktatói és vezetői tevékenysége, valamint a  mechatronika tudományterület 
meghonosításában vállalt szerepe elismeréseként
dr. Szalai István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának intézetigazgatója, 
dékán, egyetemi docens részére,

az igazságszolgáltatásban végzett több évtizedes kimagasló tevékenysége elismeréseként
Táborosi Péter, a Szegedi Ítélőtábla tisztviselője részére,

az erdészeti felsőoktatásban végzett közel öt évtizedes kiemelkedő, példaértékű pályafutása, valamint a  magyar 
erdők védelme és a soproni botanikus kert európai színvonalra emelése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Vancsura Rudolf, a Nyugat-magyarországi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense részére,

példaértékű hivatástudattal végzett kimagasló színvonalú szakmai munkája, valamint két évtizeden át végzett 
eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Veress Gabriella, a Békés Megyei Főügyészség főügyésze részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 tisztikeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03820-1/2014.
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A köztársasági elnök 310/2014. (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, kiemelkedő színvonalú munkája és Csenger város belföldi és külföldi kapcsolatainak ápolása terén 
végzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként
dr. Arday András, a Népjóléti és Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezető főorvosa részére,

a magyar művészeti életet és az egyetemes emberi értékeket gyarapító kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége 
elismeréseként
Baky Péter festőművész, grafikus részére,

a magyar szállodaipar fellendítésében, valamint a  szállodai gyermekbarát szolgáltatások kialakításában elért 
eredményei elismeréseként
Baldauf Csaba, a Kolping Hotel Spa & Family Resort ügyvezető igazgatója részére,

közel három évtizeden át végzett eredményes, a város és a helyi társadalom kulturális, infrastrukturális és gazdasági 
javait gyarapító településvezetői tevékenysége elismeréseként
Bognár Jenő Norbert, Bátaszék város polgármestere részére,

a földmérés fejlesztése és a  földmérő szakemberek képzése területén hosszú időn át végzett kiemelkedő 
munkájáért, valamint a magyar szakemberek nemzetközi elismertetése érdekében végzett tevékenységéért
dr. Busics György, a  Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának egyetemi docense, megbízott dékán 
részére,

több évtizedes kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Czalbert-Halasi János, Acsa-Csővár községek háziorvosa részére,

a hazai vasúti közlekedési ágazat megújítása és folyamatos működtetése érdekében végzett példaértékű munkája 
elismeréseként
Dávid Ilona, a Magyar Államvasutak Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,

több évtizedes kimagasló oktatói és kutatói munkája, valamint jelentős oktatásszervező tevékenysége 
elsimeréseként
dr. Déri Balázs, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézete Latin 
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára részére,

több évtizedes kimagasló közszolgálati életpályája elismeréseként
dr. Dobos József, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának jegyzője részére,

több évtizedes kimagasló tudományos és oktatói munkája, valamint példamutató dékánhelyettesi és szakmai 
szervezeti tevékenysége elismeréseként
dr. Donáth Tibor, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Anatómiai,
Szövet- és Fejlődéstani Intézetének professor emeritusa részére,

kiemelkedő oktató, kutató és tudományszervező munkája, valamint a  tehetséggondozás terén elért eredményei 
elismeréseként
dr. Feldné dr. Knapp Ilona nyelvész, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Germanisztikai 
Intézete Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense részére,
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az Isteni Ige Társasága magyarországi újbóli letelepedése, hazánk lelki megújulása és a  Cursillo mozgalom 
meghonosítása érdekében tett erőfeszítései elismeréseként
Gaál Jenő verbita szerzetes részére,

több évtizedes oktató és kutatómunkája, valamint kimagasló közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Gyenis Gyula biológus, antropológus, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara Biológiai 
Doktori Iskolájának nyugalmazott egyetemi tanára részére,

változatos és népszerű, Szeged város zenei életét meghatározó művészeti és intézményvezetői munkája, valamint 
aktív társadalmi, közéleti tevékenysége elismeréseként
Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, a Szegedi Szimfonikus Zenekar vezető karmestere, művészeti 
vezetője részére,

Balatonfüred érdekében végzett fáradhatatlan munkája, a  város kulturális életének megszervezésében vállalt 
meghatározó szerepe elismeréseként
Hári Lenke, Balatonfüred város alpolgármestere, a  Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 
elnöke részére,

több évtizeden át kimagasló színvonalon végzett ügyészi munkája, valamint eredményes vezetői tevékenysége 
elismeréseként
Himmelné dr. Ökrös Magdolna, a Tolna Megyei Főügyészség csoportvezető ügyésze részére,

a halszaporítás és a haltenyésztés területén hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai, kutatói és oktatói munkája, 
valamint a halfogyasztás népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Horváth Lászlóné dr. Tamás Gizella biológus, hidrobiológus, az Attalai Hal Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a közigazgatásban végzett több évtizedes kimagasló színvonalú költségvetési tervezési és végrehajtási munkája 
elismeréseként
Juhász Mária, a Nemzetgazdasági Minisztérium Közigazgatási és Fejezeti Koordinációs Osztályának főosztályvezető-
helyettese részére,

a keleti kutatásokkal foglalkozó szakirodalom feldolgozása, valamint a  nemzetközi szintű kiállítások, konferenciák 
kurátoraként végzett diplomáciai tevékenysége elismeréseként
dr. Kelecsényi Ágnes, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára és Információs Központja Keleti Gyűjteményének 
osztályvezetője részére,

a terület- és vidékfejlesztésben végzett több évtizedes kutatói és fejlesztői tevékenysége elismeréseként
dr. Kovács Katalin, a  Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 
Regionális Kutatások Intézete Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztályának vezetője részére,

az ország fejlődésének elősegítése érdekében a  magyar egészségügyi igazgatásban végzett több évtizedes 
munkája elismeréseként
dr. Kovács Miklósné dr. Molnár Ilona orvos, volt tisztifőorvos, valamint közigazgatási és helyettes államtitkár részére,

kimagasló művelődéstörténeti és honismereti kutatásai, jelentős nyelvművelő tevékenysége elismeréseként
dr. Kováts Dániel, a Comenius Tanítóképző Főiskola nyugalmazott főiskolai tanára, a Kazinczy Ferenc Társaság alapító 
elnöke részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított helytállása, valamint a  kommunista diktatúra által 
üldözöttek érdekében több mint húsz éve végzett önzetlen munkája elismeréseként
Lauer Lászlóné, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége budapesti szervezetének titkárságvezetője részére,
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közel három évtizedes, magas színvonalú sportszakorvosi, valamint kiemelkedő tudományos tevékenysége 
elismeréseként
dr. Légrádi József, az Országos Sportegészségügyi Intézet szakorvosa részére,

a határon túli magyarság fennmaradásáért folytatott önzetlen és kitartó tevékenysége elismeréseként
dr. Lukács Ferenc jogász, könyvvizsgáló, a Rákóczi Szövetség pénzügyi titkára részére,

kimagasló gyógyító, oktató és tudományos munkája, valamint példaértékű közéleti tevékenysége elismeréseként
dr. Maródi László, az  orvostudomány doktora, a  Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum 
Általános Orvostudományi Kara Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára 
részére,

több évtizedes kimagasló színvonalú oktatói munkája, szakmai-közéleti tevékenysége, valamint a fotogrammetriai 
és topográfiai technológiák kutatásában elért eredményei elismeréseként
dr. Mélykúti Gábor, a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának egyetemi docense részére,

kiemelkedő művészi munkája és a Savaria Karnevál érdekében történő szervezői tevékenysége elismeréseként
Mérei Tamás, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója részére,

fáradhatatlan, újító szellemű oktatói munkája, valamint kimagasló művészi tevékenysége elismeréseként
dr. Mohos Nagy Éva operaénekes, a  Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető főiskolai tanára 
részére,

a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és a  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum kialakítása során nyújtott kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Monori Csaba Bálint, az Épkar Zrt. főépítésvezetője részére,

kimagasló színvonalú építészeti életműve, valamint az  építészeti kultúra és hagyományok megőrzésének 
elősegítése terén végzett tevékenysége elismeréseként
Nagy Ervin országos főépítész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,

Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek emlékének ápolása érdekében végzett munkája, 
valamint közösségszervező és iskolaalapító tevékenysége elismeréseként
Nagy Károly kapornaki címzetes apát, székesegyházi kanonok, a  veszprémi Szent Mihály Főangyal Plébánia 
plébánosa részére,

sportvezetőként az utánpótlásnevelésében végzett elhivatott munkája, valamint a hazai rendezésű nemzetközi és 
országos sportrendezvények szervezésében nyújtott kiemelkedő színvonalú tevékenysége elismeréseként
Orendi Mihály, a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,

hosszú időn át végzett eredményes, Galgaguta község fejlődését szolgáló településvezetői tevékenysége 
elismeréseként
Orgoványi László, Galgaguta község polgármestere részére,

kimagasló újságírói tevékenysége, a  kulturális újságírás terén a  fiatal generáció nevelésében és támogatásában 
elért eredményei, valamint a  magyar irodalmi hagyományok megőrzése és ápolása érdekében végzett munkája 
elismeréseként
Osztovits Ágnes újságíró, a Heti Válasz főmunkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára részére,

több évtizeden át lelkiismeretesen és rendkívül magas színvonalon végzett, nemzeti értékeink megőrzését szolgáló 
könyvtárszakmai és vezetői munkája, valamint aktív szakmai szervezeti tevékenysége elismeréseként
Poprády Géza, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főosztályvezetője részére,
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az európai integráció elméleti és gyakorlati kérdéseinek több évtizedes kutatása, széleskörűen publikált 
kutatócsoport-vezetői és oktatói munkája, valamint a  megalapozott közgazdasági ismeretek széles tömegekhez 
való eljuttatását eredményező tevékenysége elismeréseként
dr. Rácz Margit, a  Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja 
Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa részére,

több évtizedes ügyvédi, szakmai közéleti tevékenysége, valamint a  fiatal ügyvédek oktatásában és szakmai 
felkészítésében végzett munkája elismeréseként
dr. Rákossy Lajos, a Pécsi Ügyvédi Kamara fegyelmi főmegbízottja részére,

nemzetközileg is elismert, kiemelkedő színvonalú fővilágosítói munkája, valamint a filmes szakma fiatal generációi 
számára meghatározó, világszínvonalú képzést biztosító tevékenysége elismeréseként
Romwalter Béla fővilágosító, a Sparks Camera&Lighting Ltd. ügyvezetője részére,

a pénzügyi ellenőrzés területén végzett kiemelkedő tevékenysége és módszertani újításai elismeréseként
Salamon Ildikó, az Állami Számvevőszék számvevő tanácsosa részére,

az elektrolumineszcencia alkalmazásában, valamint a  világító diódák általános világítási alkalmazásának lehetővé 
tételében végzett kutatásai elismeréseként
dr. Schanda János, a műszaki tudomány doktora, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara Villamosmérnöki és 
Információs Rendszerek Tanszékének professor emeritusa részére,

több évtizedes kiemelkedő oktatói, tudományos és sokrétű társadalmi tevékenysége, valamint a  romaoktatásban 
betöltött jelentős szerepe elismeréseként
dr. Simon György, a  Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Kórélettani Intézetének nyugalmazott 
egyetemi tanára részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének továbbadása érdekében tett fáradhatatlan munkája 
elismeréseként
Sinkó Ferenc, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Komárom-Esztergom megyei szervezetének elnöke részére,

a török népek zenéjének összahasonlító kutatása terén végzett kimagasló tudományos, gyűjtő- és elemző munkája 
elismeréseként
dr. Sipos János, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontja Zenetudományi Intézetének főmunkatársa, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene 
Tanszékének tanára részére,

a magyar felsőoktatás és mérnökképzés érdekében végzett kiemelkedő oktatói, kutatói és tudományszervezői 
tevékenysége elismeréseként
dr. Szabó Csaba Attila, a  műszaki tudomány doktora, a  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi tanára részére,

a termohidraulikai folyamatok optikai méréstechnikájának fejlesztésében és ipari alkalmazásában, valamint 
az  erőművi porleválasztó rendszerek tervezési módszereinek kidolgozásában elért kiemelkedő eredményei 
elismeréseként
dr. Szabó Szilárd, a Miskolci Egyetem Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi 
tanára részére,

a magyar junior kardválogatott vezetőjeként elért kimagasló eredményei, valamint az  edzőképzés érdekében 
végzett munkája elismeréseként
dr. Szepesi László, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának tanára, a Kárpáti Rudolf Vívó Klub 
mesteredzője részére,
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jelentős irodalomtörténészi pályája, valamint a magyar irodalom oktatásának javítása érdekében végzett munkája 
és odaadó társadalmi tevékenysége elismeréseként
Takaró Mihály irodalomtörténész, tanár részére,

az első magyarországi szupravezető-mágneses magspektroszkópiai berendezés megépítése, a  töltött részecske 
által indukált magreakciók kutatásának hazai meghonosításában játszott szerepe, valamint a magfizikai módszerek 
széles körben való alkalmazása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Tárkányi Ferenc Tibor, a  fizikai tudomány kandidátusa, a  Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató 
Intézetének nyugalmazott külső munkatársa részére,

több évtizedes kimagasló oktatómunkája és kiemelkedően eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Turmezei Péter villamosmérnök, számítógépes elektronikai tervező és gyártó szakmérnök, címzetes egyetemi 
tanár, az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának volt dékánja részére,

Erdély természeti és kulturális kincsekben gazdag hagyományainak továbbörökítése, valamint az  erdélyi magyar 
kultúra szellemi örökségének megőrzése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Váradi Péter Pál fotográfus, a PéterPál Kiadó ügyvezetője részére,

a közigazgatásban végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Vargáné Kleeberg-Strohmayer Róza, a Magyar Államkincstár gazdasági vezetője részére,

a közlekedési ágazat szakmai érdekképviseletének élén végzett több évtizedes sikeres és eredményes munkája 
elismeréseként
dr. Vereczkey Zoltán, a  Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a  Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének 
vezetője, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,

kiemelkedő tudományos és oktatói munkája, valamint az  egyetemi testnevelés és sport megújításában és 
újjászervezésében vállalt meghatározó szerepe elismeréseként
dr. Vincze Pál, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Testnevelő Központjának igazgatója részére,

a hatvani Grassalkovich-kastély történelmi hűségre törekvő, de a megújult funkciókat is szolgáló rekonstrukciójának 
kiemelkedő színvonalú tervező és irányító munkája elismeréseként
Wittinger Zoltán, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja Műemléki Tervezési Osztályának 
vezetője részére,

több évtizedes példaértékű ügyvédi munkája, valamint fegyelmi megbízottként végzett tevékenysége 
elismeréseként
dr. Zimnic János, a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi megbízottja részére,

a határon túli magyarság identitásának megőrzése, önszerveződése, valamint az anyaországgal való kapcsolattartás 
elősegítése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 lovagkeresztje
 polgári tagozata;

a rendőrség hivatásos állományában végzett négy évtizedes kiemelkedő munkája során elért eredményei és 
példamutató szolgálati tevékenysége elismeréseként
Baár Pál rendőr ezredes, a Nemzeti Védelmi Szolgálat főosztályvezetője részére,

több évtizedes kimagasló színvonalon végzett közigazgatási tevékenysége elismeréseként
dr. Bognár László nyugállományú rendőr ezredes, a  Belügyminisztérium Személyügyi Főosztályának helyettes 
vezetője részére,
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felelős vezetői beosztásában a lelki gondozás terén elért eredményei, valamint az egyházak és a Magyar Honvédség 
között létrejött példátlan együttműködés kialakítása során végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként
Jákob János dandártábornok, a  Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálata Protestáns Tábori 
Püspökségének tábori püspöke részére,

a Magyar Honvédség állományában vezetői beosztásokban, huzamosan az ország védelme érdekében, hadműveleti 
szakterületen végzett kiemelkedő, felelősségteljes tevékenysége elismeréseként
Korom Ferenc dandártábornok, a  Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkara Hadműveleti Csoportfőnökségének 
csoportfőnöke részére,

Magyarország légvédelmi képességének fenntartása érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Kovács Ferenc ezredes, a Magyar Honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezredének ezredese részére,

Magyarország légi vezetési rendszerének működtetésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Szücs József ezredes, a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központjának parancsnoka részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet vezetői állományában végzett több mint két évtizedes kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként
Tóth Tamás Tibor büntetés-végrehajtási ezredes, a  Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 
parancsnoka részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 lovagkeresztje
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03821-1/2014.

A köztársasági elnök 311/2014. (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 közéleti és közösségformáló tevékenysége, valamint Rábagyarmat község kulturális életének 
fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Ács László, a Rábagyarmati Általános Iskola nyugalmazott igazgatója részére,
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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. Alvincz József, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának egyetemi docense részére,

a Magyar Művészeti Akadémia közössége érdekében hosszú időn át nagy szakértelemmel és odaadóan végzett 
gazdasági-pénzügyi munkája elismeréseként
Anda Lászlóné pénzügyi szakértő részére,

a hazai közúthálózat díjszedési rendszerének kialakítása, illetve az elektronikus útdíjszedési rendszer bevezetése és 
működtetése területén végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
Andricsák Zoltán, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ osztályvezetője részére,

a Kecskeméti Katona József Színház megbecsült tagjaként nagyfokú empátiával végzett, odaadó szakmai munkája 
elismeréseként
Ba Éva, a Kecskeméti Katona József Színház súgója részére,

több évtizedes kimagasló pedagógusi és igazgatóhelyettesi munkája, a  nevelés-oktatás területén végzett 
tudományos és gyakorlati tevékenysége elismeréseként
Balogh Elekné, a  Budapest XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 
igazgatóhelyettese részére,

a hazai szövetkezeti kereskedelem átalakításában és fejlesztésében vállalt jelentős szerepe elismeréseként
Béni Mihály, a Szabolcs-Coop Zrt. elnök-vezérigazgatója részére,

több évtizedes katonai hagyományőrző tevékenysége elismeréseként
Bolla Kálmán, a Pápai Huszáregyesület elnöke részére,

a magyarországi német és más nemzetiségek anyagi, szellemi és kulturális örökségének feltárása érdekében végzett 
több évtizedes kutatómunkája elismeréseként
dr. Boross Marietta nyugalmazott néprajzkutató, muzeológus részére,

kimagasló nevelői és igazgatói munkája, valamint a  diákok sport és művészetek iránti elkötelezettségét, 
magyarságtudatát erősítő tevékenysége elismeréseként
dr. Czinder Péter, a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium igazgatója részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc kutatása terén végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
Csukás Irén, a  Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XIX. kerületi szervezetének alapító elnöke, budapesti 
sajtóreferense részére,

a közigazgatásban végzett, a  debreceni önkormányzat érdekében folytatott több mint két évtizedes példaértékű, 
elkötelezett és felelősségteljes szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Fauszt Zoltán János, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzője részére,

a vidék hagyományainak megőrzésére irányuló, a  lakosság megtartását célzó infrastruktúra-fejlesztő és 
munkahelyteremtő tevékenysége elismeréseként
Fazekas Szabolcs, Tomajmonostora község polgármestere részére,

határokon innen és túl is nagyrabecsült, négy évtizedes magyarnóta-énekesi, dalszövegírói és zeneszerzői pályája 
elismeréseként
Fényes György magyarnóta-énekes részére,

az állategészségügyi, igazgatási és járványtani területen több mint hat évtizeden át végzett kiemelkedő munkája, 
oktatói tevékenysége, valamint szakmai szervezetekben vállalt szerepe elismeréseként
Dr. Goóts László nyugalmazott szakállatorvos részére,
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fáradhatatlan, gyermekközpontú oktatómunkája, valamint kiváló szakmai eredményei elismeréseként
Halminé Mikó Erzsébet, a Letenyei Andrássy Gyula Általános Iskola tanára részére,

a magyar légiirányítás, valamint a  légiközlekedés biztonságos és folyamatos működtetése terén végzett több 
évtizedes kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Hangyál Gyula, a HungaroControl Zrt. ATM légiforgalmi igazgatója részére,

a társadalom érdekében végzett példaértékű munkája, valamint jelentős karitatív tevékenysége elismeréseként
Hegedűs Ferenc, a Dejtári Mezőgazdasági Kft. ügyvezetője részére,

a hazai turizmus és vendéglátás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséért
Hoffmann József szállodaigazgató, a Hotel Ózon Kft. tulajdonosa részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított példamutató helytállása, valamint a  forradalom és 
szabadságharc eszmeiségének továbbadása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Horváth János, az 56-os Szövetség Somogy megyei szervezetének elnöke részére,

kiemelkedő zeneoktatói tevékenysége, valamint a  magyar népzenei kultúra ápolása, népi énekművészet hazai, 
illetve külföldi népszerűsítése, értékeinek megőrzése, továbbörökítése terén elért eredményei elismeréseként
Horváth Károly Árpád, a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára részére,

a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozásának és a  hatvani Grassalkovich-
kastély rekonstrukciójának előkészítése és lebonyolítása során végzett értékteremtő munkája elismeréseként
Horváth Richárd, Hatvan város alpolgármestere részére,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál és jogelőd szervezeteinél több mint két évtizeden át végzett kiemelkedő 
színvonalú munkája elismeréseként
Horváthné dr. Pados Zsuzsa, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal Belső Ellenőrzési Főosztályának vezetője 
részére,

az általa irányított szervezet eredményes működtetésével, az  egész nemzetgazdaság fejlődésének érdekében 
végzett kimagasló színvonalú munkája, példaértékű vezetői tevékenysége elismeréseként
Huber Éva, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főigazgatója részére,

a vállalatcsoport magyarországi befektetéseinek előkészítéséhez, kivitelezéséhez, valamint termelőüzemeinek 
folyamatos bővítéséhez nyújtott tevékenysége elismeréseként
Ivanics János, a Linamar Hungary Zrt. vezérigazgatója részére,

hosszú időn át kimagasló színvonalon végzett, példamutató szakmai tevékenysége elismeréseként
Jenei Zoltánné, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Irodájának vezetője, a  Megyei 
Jogú Városok Szövetségének társelnöki referense részére,

a város érdekében végzett, a  térség hagyományainak megőrzésére irányuló és a  lakosság megtartását célzó 
infrastruktúra-fejlesztő és munkahelyteremtő tevékenysége elismeréseként
dr. Juhász Enikő, Törökszentmiklós város polgármestere részére,

a növényvédelmi szakigazgatás műszaki területén végzett több évtizedes kimagasló tevékenysége, szakmája iránti 
elkötelezett szeretete, valamint példaértékű közösségszolgálata elismeréseként
Koltányi Tibor, a  Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának műszaki ügyintézője 
részére,
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a gyermekvédelem és a  gyámügyi igazgatás területén végzett kimagasló színvonalú, példamutató munkája 
elismeréseként
dr. Laczkó Zoltán, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának gyámügyi ügyintézője, jogtanácsos 
részére,

a közigazgatásban hosszú időn át végzett kiemelkedő színvonalú munkája, valamint a  Szabadságharcosokért 
Közalapítványban folytatott áldozatos tevékenysége elismeréseként
Lettner Istvánné, a Szabadságharcosokért Közalapítvány titkára részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc és az  azt követő megtorlás során tanúsított példamutató helytállása 
elismeréseként
Marjai József, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége XVI/A. kerületi szervezetének tagja részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének továbbadása érdekében végzett fáradhatatlan 
tevékenysége elismeréseként
Markó Katalin, az 56-os Szövetség Heves megyei szervezetének elnöke részére,

a hazai szövetkezeti kereskedelem átalakítása, a  privatizációs koncepció kidolgozása, valamint a  tulajdonossá 
váló szövetkezeti kis- és nagykereskedelem egymáshoz kapcsolódása terén végzett meghatározó munkája 
elismeréseként
Mersich Mátyás, a Hétforrás Zrt. vezérigazgatója részére,

több évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Nádorné Makai Éva, az IMS-Budapest Kft. ügyvezető igazgatója részére,

a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása és a hatvani Grassalkovich-kastély 
rekonstrukciója során végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Nagy Ferenc, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezető igazgatója részére,

a nemzet, különösen a határon túli magyarok szolgálatában végzett példamutató tevékenysége elismeréseként
Nagy László, a Tatabánya-Bánhidai Szent Mihály Római Katolikus Plébánia plébánosa, címzetes prépost részére,

a magyar népzene- és néptánchagyomány méltó ápolásáért és továbbadásáért, a kárpátaljai magyar ifjúság zenei 
nevelése során végzett kimagasló tevékenységéért, valamint példaértékű zenepedagógusi pályája elismeréseként
Pál Katalin, a Podmaniczky Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára részére,

a közigazgatásban végzett kiemelkedő tevékenysége, közel négy évtizedes szakmai életútja elismeréseként
dr. Pálmai Ottó, a Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának igazgatója részére,

a kulturális igazgatás és közművelődés terén folytatott több évtizedes példamutató tevékenysége, valamint 
a 2013-as Szent István Emlékév programsorozatának megvalósításában végzett munkája elismeréseként
Percze Ilona, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának közművelődési munkatársa részére,

kiemelkedő vállalkozásai, a helyi szőlészet és borászat fejlesztése, valamint a kulturális élet támogatása érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként
Polyák Mátyás, a P&P Pékáru Kft. és a Polyák Borászat-Szent Vince Pincészet tulajdonos-ügyvezetője részére,

az erdészeti és vadgazdálkodási szakoktatás területén végzett kiemelkedő munkája, valamint a fiatalok nevelése és 
jövőképük meghatározása érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként
dr. Rónai Ferenc, a  Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskolájának és Kollégiumának 
igazgatója részére,
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több évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint példamutató életútja elismeréseként
dr. Sándor Endréné református lelkipásztor részére,

a mozgáskorlátozottak, valamint az  egészségügyi és szociális ellátás folyamatos fejlesztése érdekében végzett 
kimagasló társadalmi tevékenysége elismeréseként
Szabó Jánosné, a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Angyalföldi csoportjának elnöke részére,

kiemelkedő közigazgatási hatósági munkája, vadászati szakterületen végzett tevékenysége, valamint a  jövő 
vadászgenerációinak képzése terén elért eredményei elismeréseként
Szabó Zoltán, a Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságának igazgatója részére,

a Kárpát-medence őshonos gyümölcsfajtáinak megőrzése és megismertetése terén elért eredményei, valamint 
a  Tündérkert hagyományőrző, értékteremtő és közösségépítő mozgalom elindítása és népszerűsítése érdekében 
végzett tevékenysége elismeréseként
Szarvas József Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a  Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, 
a Tündérkert mozgalom elindítója részére,

a Magyar Művészeti Akadémia köztestület gazdálkodási alapjainak megteremtéséért, valamint a  társadalmi 
problémák iránti érzékenységét tükröző közéleti tevékenysége elismeréseként
Székely-Gyökössy Szabolcs, a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága Gazdasági és Pénzügyi Főosztályának vezetője 
részére,

Mohács város fejlesztése érdekében végzett kiemelkedően eredményes, példamutató városvezetői munkája 
elismeréseként
Szekó József, Mohács város polgármestere részére,

a gabonanemesítés területén végzett közel négy és fél évtizedes kiemelkedő munkája, elsősorban a hibridkukorica-
nemesítés, valamint a vetőmag-előállítás és -értékesítés terén elért eredményei elismeréseként
dr. Szél Sándor, a Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft. főosztályvezetője részére,

kiemelkedő pedagógusi tevékenysége, valamint az  abaúji térség és Encs város polgáraiért végzett áldozatos 
munkája elismeréseként
Szeles András, Encs város alpolgármestere, az encsi Diákotthon kollégiumvezetője részére,

a pedagógusi pályán eltöltött több évtizedes elkötelezett tanári és vezetői munkája elismeréseként
dr. Széles Dezsőné, a debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője 
részére,

kiemelkedő oktatói, kutatói és szakértői munkája elismeréseként
dr. Szűcs Edit, a Debreceni Egyetem Műszaki Karának tanszékvezető főiskolai tanára részére,

Villány város alpolgármestereként és képviselőtestületének tagjaként hosszú időn át végzett kimagasló 
tevékenysége elismeréseként
Tegzes Emil, Villány város alpolgármestere részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége 
elismeréseként
dr. Torjay Valter, az 56-os Szövetség Vas megyei szervezetének örökös elnöke részére,

Salgótarján és térsége érdekében végzett több évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
dr. Varga Tamás János, Salgótarján Megyei Jogi Város Polgármesteri Hivatalának aljegyzője részére,
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a község érdekében végzett értékmegőrző és infrastruktúra-fejlesztő, valamint munkahelyteremtő településvezetői 
munkája elismeréseként
Vollmuth Péter, Badacsonytördemic község polgármestere részére,

több mint három évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Zsifkó Judit Zita, az Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatósága Közgazdasági Főosztályának vezetője 
részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03823-1/2014.

A köztársasági elnök 312/2014. (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 –

az országos és a  budapesti kis- és középvállalkozások, ezen belül a  kézművesek és a  szolgáltató kisiparosok 
érdekében végzett áldozatos szakmai és közéleti tevékenysége elismeréseként
Borka Gyula egyéni vállalkozó, lakatosmester részére,

a növény- és talajvédelmi szakigazgatás területén végzett három évtizedes kiemelkedő munkája, valamint 
a  termésnövelő anyagok hazai engedélyezési rendszerének kialakítása és működtetése érdekében végzett 
tevékenysége elismeréseként
Botosné Olasz Zsuzsanna, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi 
Igazgatóságának engedélyezési mérnökszakértője részére,

több évtizedes, kimagasló precizitással és elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként
Bozsikné Major Magdolna, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkatársa részére,

kimagasló színvonalú operaénekesi munkája elismeréseként
Cser Krisztián operaénekes részére,

Magyarországon és külföldön egyaránt elismert, autentikus néptáncművészi, valamint kimagasló 
néptáncpedagógusi tevékenysége elismeréseként
Deffend Irén táncos, néptáncpedagógus, a Honvéd Táncszínház tagja részére,
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kiváló intézményvezetői és pedagógiai munkája elismeréseként
Hamar Mária, a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola igazgatója részére,

több évtizedes lelkiismeretes, kitartó és magas színvonalú táncosi, táncpedagógusi és koreográfusi pályája 
elismeréseként
Holb Ibolya táncpedagógus, koreográfus, táncos részére,

az oktatás, a kutatás és az oktatásszervezés területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
dr. Juhász László, a  Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Kémiai Intézete Szerves Kémiai 
Tanszékének egyetemi adjunktusa részére,

több mint két évtizedes kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként
Kiss Adél, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatósága Közgazdasági Osztályának vezetője részére,

a régmúlt kulturális értékeinek feltárása és megőrzése terén végzett tevékenysége, oktatói munkája, valamint 
Szolnok város közösségi életében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként
Kovách Antal, nyugalmazott magyar–történelem–rajz szakos pedagógus részére,

kiemelkedő szakmai és vezetői teljesítménye, valamint elkötelezett és példamutató köztisztviselői magatartása és 
szorgalma elismeréseként
dr. László Boglárka, az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának főosztályvezető-helyettese részére,

több évtizedes példaértékű szakmai életútja, oktatói és tudományos tevékenysége elismeréseként
dr. Legoza József, a  Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének 
(Sugáregészségügyi Decentrum) osztályvezető tisztiorvosa részére,

az energiahatékonyság növelése, valamint a  megújuló energiahordozók felhasználásának bővítése és 
a  távhő-szektor műszaki, engedélyezési kérdéseinek területén végzett lelkiismeretes és színvonalas szakmai 
munkája elismeréseként
Medgyes Mihály, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal osztályvezetője részére,

kimagasló színvonalú operaénekesi munkája elismeréseként
Mester Viktória operaénekes részére,

következetes, a  kollégium nevelési-oktatási tevékenységét korszerűsítő, értékőrző és -megújító intézményvezetői 
munkája elismeréseként
Nagy Tamás, a Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium intézményvezetője részére,

a táncművész-utánpótlás és -képzés érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként
Orvosné Barna Mónika, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai docense részére,

közel öt évtizeden át folytatott magas színvonalú előadóművészi tevékenysége elismeréseként
id. Ökrös Tibor nagybőgős, előadóművész részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége 
elismeréseként
Pocsai János, az 56-os Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezetének elnöke részére,

a belügyi tárcához tartozó szervezetek képzéseinek magas színvonalú pedagógiai és módszertani végrehajtása, 
valamint a rendészeti szakképzés és felnőttképzés megújítása terén nyújtott kimagasló teljesítménye elismeréseként
Sárosi Béla, a  Belügyminisztérium Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatósága Vezetőképzési 
Igazgatóságának főelőadója, szenior trénere részére,
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az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége 
elismeréseként
Sipos István, az 56-os Szövetség Budapest XI. kerületi szervezetének elnöke részére,

az élelmiszeranalitika területén végzett több mint négy évtizedes kiemelkedő munkája, valamint a  hazai 
élelmiszervizsgáló hatóságok fejlesztése érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként
dr. Siska Elemér, a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóságának 
nyugalmazott igazgatóhelyettese részére,

több mint két évtizedes szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
dr. Szeri István, a Tisza Volán Zrt. tanácsadója részére,

a családi gazdaságok fejlesztését szolgáló kiemelkedő társadalmi munkája, valamint a  vidék hagyományainak 
megőrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Szőllősi Kálmán, a Túrkevei Gazdakör elnöke részére,

a népi éneklés újjáélesztése és közkinccsé tétele érdekében végzett művészi tevékenysége, valamint a  Vasi 
Népdalstúdió vezetőjeként a népzene szeretetének átörökítését szolgáló munkája elismeréseként
Tanai Erzsébet népdalénekes, a Gencsapáti Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár könyvtárosa részére,

kimagasló színvonalú szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként
Tóthné Kiss Erzsébet, a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központjának hivatalvezetője részére,

Magyarország fenntartható vadgazdálkodásáért végzett négy évtizedes munkája elismeréseként
Török Henrik nyugalmazott vadgazdálkodási szakmérnök részére,

a másfél évtizede kiválóan működő szarvasmarha-tenyésztő és tejfeldolgozó családi vállalkozásával elért 
eredményei, valamint munkahelyteremtő tevékenysége elismeréseként
Varga Gyula családi gazdálkodó részére,

a Belügyminisztérium állományában több mint két évtizeden át végzett kimagasló szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Woller János, a  Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Szakértői Főosztálya Genetikai Szakértői Osztályának vezetője 
részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a rendőrség állományában végzett több mint két évtizedes kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
Karkusz Csaba rendőr főtörzszászlós, a  Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Egri Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályának helyszínelője és balesetvizsgálója részére,

a közrendvédelmi területen több mint két évtizeden át végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként
Kovács Csaba rendőr főtörzszászlós, a  Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Salgótarjáni Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztálya Körzeti Megbízotti Alosztályának csoportvezetője részére,

a katasztrófavédelem terén végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Ossó János tűzoltó alezredes, a  Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének vezetője részére,

a büntetés-végrehajtási szervezet állományában végzett közel négy évtizedes kiemelkedő munkája, példamutató 
szolgálatteljesítése elismeréseként
Pálfiné Nagy Ilona Zsuzsanna büntetés-végrehajtási zászlós, a  Szegedi Fegyház és Börtön szociális segédelőadója 
részére a
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 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata;

három évtizedes, hivatása iránti példás elkötelezettséggel végzett magyar- és idegennyelv-tanári munkája 
elismeréseként
Csákváriné Veréb Valéria, az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium tanára részére,

a hazai közúthálózat gazdaságos és eredményes működtetése, valamint az  európai uniós forrásból finanszírozott 
Regionális Operatív Programok pénzügyi elszámolása területén végzett kimagasló szakmai tevékenysége 
elismeréseként
Freisingerné Báznai Ildikó, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számviteli osztályvezetője részére,

a Budapest Táncegyüttes, majd a  Honvéd Táncszínház társulatának tagjaként folytatott kiemelkedő táncosi, 
szólótáncosi pályája elismeréseként
Hajdú Flórián táncos, szólista részére,

elkötelezett és odaadó művészi munkája elismeréseként
Látó Richárd, a Kecskeméti Katona József Színház zenei asszisztense részére,

kimagasló közéleti tevékenysége, a  keresztény-nemzeti szellemiség és a  történelmi hagyományok ápolása terén 
kifejtett tevékenysége elismeréseként
Léránt Károly Lajos, a Zalai Polgári Körök Egyesületének vezetőségi tagja részére,

a földügyi igazgatásban hosszú évek óta végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként
Lesch Norbert, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Tapolcai Járási Hivatal Járási Földhivatalának vezetője részére,

több évtizedes kiemelkedő munkája és példaértékű életútja elismeréseként
Nagy Ferenc, a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központjának gépjárművezetője részére,

Zalaegerszeg város kulturális és közösségi életét gazdagító, több évtizedes áldozatos munkája és példamutató 
emberi magatartása elismeréseként
Paál István, a Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnöke részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc során tanúsított példamutató helytállása elismeréseként
Pintér Ferenc, az 56-os Szövetség tagja részére,

kimagasló színvonalú operaénekesi munkája elismeréseként
Rácz Rita, a Magyar Állami Operaház operaénekese részére,

az adóügyi szakterületen végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként
Sike Olga, a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának 
főosztályvezető-helyettese részére,

kimagasló színvonalú, példamutató szakmai munkája elismeréseként
Sziberné Fehér Éva, a Kaposvári Általános Iskolai és Egészségügyi Gondnokság gazdasági vezetője részére,

több évtizedes lelkiismeretes oktatói munkája, a  karéneklésben, az  ének-zene kultúra és az  egyházi zenei 
hagyományok ápolásában végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Takács Andrásné ének-zene tanár, karvezető részére,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál és jogelőd szervezeteinél végzett több mint két évtizedes munkája, valamint 
a  közérdekű bejelentések kivizsgálása területén végzett eredményes szakmai és vezetői tevékenysége 
elismeréseként
Tímár Edit Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Panaszirodájának főosztályvezetője részére,
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kimagasló szakmai teljesítménye, tanári munkája és edzői eredményei elismeréseként
Tóth Gyula pedagógus, mesteredző részére,

példamutató karitatív tevékenysége elismeréseként
Vida Zoltánné, a Nagyatádi Karitász Csoport alapító tagja részére,

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége 
elismeréseként
Weldin József, az 56-os Szövetség Esztergom városi elnöke részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a katasztrófavédelem terén végzett magas színvonalú munkája, elhivatottsága és példaértékű szolgálatellátása 
elismeréseként
Seres Attila tűzoltó törzszászlós, a  Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának munkatársa részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 katonai tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03824-1/2014.

A köztársasági elnök 313/2014. (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 szentföldi kereszténység oktatási, szociális és jótékonysági szolgálata terén elért eredményei, a  vallásközi 
párbeszéd érdekében tett erőfeszítései, valamint a  Magyarországgal ápolt kapcsolatok fejlesztését szolgáló 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Fouad Twal érsek, Jeruzsálem latin pátriárkája részére,

a magyar–azeri gazdasági kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkája, valamint a  magyar kultúra és 
gasztronómia megismertetését elősegítő mecénási tevékenysége elismeréseként
Mir Jamal Pashayev, a Pasha Holding LLC ügyvezető igazgatója részére,
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a szentföldi keresztény misszió, az  ökumenikus és vallásközi párbeszéd és a  békefolyamatok előmozdítása 
érdekében tett erőfeszítései, valamint a  Magyarországgal ápolt kapcsolatok fejlesztését szolgáló kiemelkedő 
tevékenysége elismeréseként
III. Theofilosz, Jeruzsálem görög ortodox pátriárkája részére,

az emberi jogok védelme érdekében végzett áldozatos munkája, valamint a  magyar jogalkotás és az  európai 
egyezmények közötti harmónia megteremtésére irányuló tevékenysége elismeréseként
Thorbjørn Jagland, az Európa Tanács főtitkára, az oslói Nobel Békeközpont elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 középkeresztje a csillaggal
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03825-1/2014.

A köztársasági elnök 314/2014. (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–amerikai gazdasági kapcsolatok fejlesztése, valamint a  pozitív Magyarország-kép kialakítása és 
fenntartása érdekében végzett sokéves tevékenysége elismeréseként
Aubrey Augustus Warner, a General Electric alelnöke részére,

a magyar–egyiptomi kulturális és felsőoktatási kapcsolatok elmélyítésében játszott kiemelkedő szerepe 
elismeréseként
Ermia Hanna általános püspök, a kairói Kopt Ortodox Kulturális Központ igazgatója részére,

a magyar–azeri kapcsolatok fejlesztése és a  magyar ügyek előmozdítása érdekében végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként
Parvin Mirzazade Khayyam-Oglu, az Azerbajdzsáni Köztársaság Külügyminisztériumának protokollfőnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.
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Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03828-1/2014.

A köztársasági elnök 315/2014. (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–dán barátság több mint két évtizede történő ápolása, a  kétoldalú gazdasági-üzleti, regionális, 
egészségügyi, fogyatékosságügyi és kulturális kapcsolatok fejlesztése, valamint a dániai Magyarország-kép pozitív 
alakítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Bent Hansen, a Közép-Dánia Régió elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 középkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03829-1/2014.
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A köztársasági elnök 316/2014. (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 kortárs magyar irodalom és filozófia terén megalkotott nagy hatású életműve elismeréseként
Egyed Péter költő, kritikus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem egyetemi tanára részére,

Magyarország és a magyar állampolgárok érdekeinek brazíliai képviseletéért és védelméért
Ferenczy Loránd, Magyarország brazíliai tiszteletbeli főkonzulja részére,

magyarságát vállaló és a helyi közösségeket szolgáló példamutató tevékenysége, valamint az antiszemitizmus elleni 
küzdelem tárgyilagos kommunikálása és a magyar érdekek melletti kiállása elismeréseként
Friedman Endre, a Friedman Law Offices ügyvédje részére,

Magyarország és a  magyarság érdekeinek több évtizedes képviseletéért az  Egyesült Államokban, nemzetközi 
fórumokon és nemzetközi szervezetek előtt, valamint az  amerikai magyar közösségek életében vállalt aktív 
szerepéért
ifj. Koszorús Ferenc ügyvéd részére,

a Daegu városi Koreai–Magyar Baráti Társaság elnökeként a  magyar–koreai kulturális és felsőoktatási kapcsolatok 
fejlesztése terén végzett tevékenységének elismeréseként
Lee Jae-Young, a WOOJU ENYITECH elnöke részére,

a szülőföldhöz és a hagyományokhoz való ragaszkodás nehézségeit, valamint a falusi ember sorskérdéseit egyaránt 
érzékletesen bemutató írói életműve elismeréseként
Mács József, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, író részére,

az amerikai–magyar kapcsolatok erősítése terén végzett fáradhatatlan munkájáért és antikommunista kongresszusi 
tevékenységéért
Mario Diaz-Balart kongresszusi képviselő részére,

a transzatlanti biztonságpolitikai és energiabiztonsági kapcsolatok erősítése terén végzett fáradhatatlan munkájáért
Michael R. Turner kongresszusi képviselő részére,

egyházkerületi főgondnoki és zsinati elnöki munkája, valamint a  kárpátaljai magyarság érdekében végzett 
fáradhatatlan és példamutató tevékenysége elismeréseként
Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának igazgatója, főgondnok részére,

üzletemberként és a  magyar gazdasági kapcsolatok elkötelezett híveként a  magyar-azeri vegyesvállalatok 
létrehozásában végzett kiemelkedő munkája, a  magyar informatikai és más technológiai vállalkozásoknak 
az azerbajdzsáni piacra juttatásában nyújtott segítsége, kiemelkedő szerepe elismeréseként
Nazim Aghamaliyev, az Askon Az LLC igazgató-tulajdonosa részére,

kimagasló kerámiaművészeti életművéért, valamint alkotói és közösségi tevékenységében a nemzeti és keresztény 
értékek elhivatott képviseletéért
Nemes Fekete Edit keramikusművész részére,

az ősi székely magyar jelképek, a  sajátos sóvidéki motívumkincs és színvilág megőrzése és továbbadása terén 
végzett fáradhatatlan, immár fél évszázados tevékenysége elismeréseként
Páll Rozália keramikusművész részére,



12230	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2014.	évi	114.	szám	

a clevelandi Szent Imre templom megmentése, a clevelandi magyar keresztény egyházközösség, a magyar kultúra 
megőrzése, valamint a magyar közösség összetartása érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként
Peller Miklós nyugalmazott mérnök részére,

az erdélyi tudományos élet szervezésében vállalt szerepe, valamint a magyar nyelvű felsőoktatás kialakításának és 
fejlesztésének érdekében végzett meghatározó tevékenysége elismeréseként
dr. Szilágyi Pál, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára részére,

sokrétű intézmény- és tudományszervezői munkája, jogvédő tevékenysége, valamint a felvidéki magyar társadalom 
önképének kialakításához való hozzájárulása elismeréseként
Tóth Károly, a Fórum Kisebbségkutató Intézet igazgatója részére,

kimagasló szobrászművészeti alkotótevékenysége, valamint a  romániai, erdélyi művészeti élet szervezése és 
népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Vargha Mihály Béla, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 tisztikeresztje
 polgári tagozata;

a temesvári Szórvány Alapítvány megalapítása, a  szórványban élő magyarság, a  civil szféra fejlődése érdekében 
végzett jelentős elméleti és gyakorlati munkája elismeréseként
Bodó Barna, a  Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Karának docense, 
a Kisebbségi Szórványkutató Központ tudományos vezetője, a Szórvány Alapítvány alapító elnöke részére,

a magyarországi, erdélyi és kárpátaljai kórházak, valamint iskolák érdekében végzett fáradhatatlan karitatív 
tevékenysége, valamint a  magyarság jó hírének svédországi terjesztése érdekében végzett áldozatos munkája 
elismeréseként
Fábián László Árpád, a Karolinska Kórház nyugalmazott mérnöke részére,

az első világháborús magyar hősi halottak emlékének ápolásáért, a  magyar–olasz társadalmi kapcsolatok 
előmozdításáért
Franco Visintin, a Sentieri di Pace Egyesület elnöke részére,

a magyar–kirgiz kétoldalú politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként
Kalko Tamara, a Richter Gedeon Nyrt. kirgizisztáni képviseletének igazgatója részére,

különlegesen eredeti alkotómunkája, valamint a  magyar képzőművészet, különösen a  fémszobrászat hazai és 
külföldi népszerűsítése terén elért eredményei elismeréseként
Kovács Géza szobrászművész részére,

a finnugor néprajz és a  muzeológia terén Finnországban elért kiemelkedő eredményei, valamint a  finn–magyar 
kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Lehtinen Ildikó Mária, a helsinki Kulttuurien Museo muzeológusa részére,

az uruguayi magyarság nemzeti tudatának ápolása, kulturális értékeinek megőrzése, valamint tiszteletbeli 
konzulként a magyar állampolgárok érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként
Juan José Mártony Schmidt, a  CUE Ltda. igazgatója, társtulajdonosa, Magyarország uruguayi tiszteletbeli konzulja 
részére,

több évtizeden át végzett, a  volt diákokat összetartó lelkiismeretes és odaadó tevékenysége, az  Ammani Magyar 
Nagykövetség munkájának folyamatos támogatása, valamint a  rendszeres kulturális események szervezésében 
nyújtott segítsége elismeréseként
Marwan Nicola Musa Al-Bajjali, a Magyar Egyetemeken és Intézetekben Végzett Jordánok Klubjának elnöke részére,
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a magyar oktatás és kultúra támogatása, valamint a  chicagói katolikus közösség és a  templom megtartása 
érdekében végzett munkája elismeréseként
Nicholas Robert Desmond nyugalmazott teológus, a  St. Aloysius Katolikus Templom plébánosa, illetve a  chicagói 
Szent István Római Katolikus Plébánia kormányzója részére,

a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett kiemelkedő tanári és kutatói tevékenysége 
elismeréseként
dr. Péter H. Mária nyugalmazott egyetemi adjunktus, gyógyszerész-történész részére,

a csehországi magyarság szerveződésének elősegítése, valamint érdekvédelme terén végzett kimagasló 
tevékenysége elismeréseként
Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke részére,

a magyar–izraeli kulturális kapcsolatok, valamint a két ország közti együttműködés elősegítése érdekében végzett 
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Ron Lustig, a Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeumának igazgatója részére,

a magyar–olasz kapcsolatok fejlesztése és a  közép-európai együttműködés erősítése érdekében végzett több 
évtizedes áldozatos tevékenysége elismeréseként
Sergio Pellegrini, a Centro Culturale Studium elnöke részére,

a fizikatudomány terén végzett, kiemelkedő színvonalú és nemzetközileg is jelentős kutatómunkája, valamint 
a  kárpátaljai magyar tudományos élet és a  magyar nyelvű egyetemi oktatás érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként
dr. Spenik Ottó, az  Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézetének igazgatója 
részére,

kimagasló, a magyar nemzet kulturáját gazdagító művészeti alkotótevékenysége elismeréseként
Szabó Ottó festőművész, a kassai Iparművészeti Középiskola grafikatanára részére,

a magyar–észt kapcsolatok fejlesztése, a  magyar kultúra értékeinek észtországi bemutatása, valamint a  hazánkról 
kialakult kedvező országkép fenntartása és ápolása érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként
Viia-Kadi Raudalainen, az észtországi Fenno-Ugria Társaság igazgatója részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03832-1/2014.
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A köztársasági elnök 317/2014. (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 fejlett cégkultúra magyarországi meghonosításához, a régió talpra állításához, ezáltal a dániai Magyarország-kép 
pozitív alakításához való hozzájárulása elismeréseként
Allan Rasmussen, a Coloplast A/S alelnöke részére,

a diaszpórában végzett magyarságmegtartó, hagyományőrző munkája, valamint a  magyar kultúra, gazdaság és 
turisztika megismertetése és terjesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Szenthe Sándor, Magyarország kanadai tiszteletbeli konzulja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
 lovagkeresztje
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03833-1/2014.

A köztársasági elnök 318/2014. (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 –

Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok Utah állama közötti kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztése 
érdekében folytatott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Franz Kolb, Utah állam kormányzójának tanácsadója, az európai régió protokoll- és kereskedelmi igazgatója részére,

a finn–magyar civil kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Jorma Vuorinen, a helsinki Finn–Magyar Társaság elnöke részére,

több évtizedes kimagasló közösségszervező, népi hagyományápoló és alkotó tevékenysége elismeréseként
Kollár Ilona nyugalmazott tisztviselő, népi hagyományőrző részére,
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a magyar–bolgár kapcsolatok tudományos kutatása és oktatása terén végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként
Penka Pejkovszka, a  Bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, 
egyetemi docens részére,

a bulgáriai Dunai Önkormányzatok Szövetsége elnökeként, polgármesterként és országgyűlési képviselőként 
a magyar–bolgár kapcsolatok fejlesztéséhez való több évtizedes hozzájárulása elismeréseként
Petar Dulev, a Bolgár Nemzetgyűlés képviselője részére,

a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás és nevelés területén végzett kiemelkedő pedagógusi tevékenysége, valamint 
a  kárpátaljai magyar gyermekszínjátszás terén végzett több évtizedes elkötelezett és eredményes munkája 
elismeréseként
Vidnyánszky Éva nyugalmazott pedagógus részére,

a kárpátaljai régió és a  helyi vállalkozások fejlesztése, valamint a  kárpátaljai magyarság érdekében végzett 
példamutató, kimagasló tevékenysége elismeréseként
Virág László, a WIMARK Kft. tulajdonosa, igazgatója, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alapító tagja részére,

az argentínai Magyar Segélyegylet Szent István Öregotthonában hosszú éveken keresztül végzett áldozatos 
munkája, valamint az Argentínai Magyar Hírlap rovatvezetőjeként folytatott tevékenysége elismeréseként
Zilahi-Sebess Jenőné Bonczos Zsuzsanna, az  Argentínai Magyar Hírlap rovatvezetője, az  argentínai Magyar 
Segélyegylet Szent István Öregotthonának támogatója részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a kárpátaljai magyarság nyelvhasználatával, anyanyelvének ápolásával és megőrzésével foglalkozó munkái 
és kiemelkedő tevékenysége, a  magyar nyelvészet és nyelvismeret gazdagítása érdekében végzett munkája 
elismeréseként
dr. Csernicskó István nyelvész, szerkesztő, a  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola főigazgató-helyettese 
részére,

a Rozsnyó környéki régió magyarságának megmaradása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Füzék Erzsébet, a  Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség Rozsnyói Területi Választmányának 
titkára részére,

a 18–19. századot felölelő székelyföldi kutatásai, valamint Székelyudvarhely városi könyvtárának igazgatójaként és 
muzeológusként a történelemtudomány átörökítése és népszerűsítése érdekében végzett munkája elismeréseként
dr. Hermann Gusztáv Mihály, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Tagozatának egyetemi adjunktusa 
részére,

a magyar–botswanai kétoldalú politikai és gazdasági kapcsolatok kiépítése érdekében, továbbá a  magyar 
állampolgárok érdekvédelme terén végzett segítőkész tevékenysége elismeréseként
Kiss Gábor, a botswanai Murray & Roberts Construction építőmérnöke részére,

a város gazdasági és kulturális életének fejlesztése, hagyományainak ápolása, valamint az  ott élő magyarság 
szervezeteinek, oktatási intézményeinek támogatása terén és a  munkácsi vár magyar történeti emlékeinek 
megőrzése érdekében végzett városvezetői munkája elismeréseként
Lengyel Zoltán, Munkács város polgármestere részére,

kiemelkedő oktatói, nevelői és pedagógiai munkája, valamint a  kárpátaljai magyar közösség érdekében végzett 
közéleti tevékenysége elismeréseként
Nagy Sándor, a Csongori Általános Iskola igazgatója részére,
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a romániai és az egyetemes magyar kultúra iránti elkötelezettség szellemében, a nyelvművelés és a szórakoztatás 
előtérbe helyezésével végzett rádiós szerkesztői munkája elismeréseként
Orbán Katalin, a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztőségének volt vezetője részére,

a felvidéki magyarság hagyománykincsének összegyűjtéséért és továbbörökítéséért, valamint a  felvidéki magyar 
fiatalság körében végzett tehetséggondozó munkája elismeréseként
Szanyi Mária néprajzkutató, pedagógus részére a

 MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata;

a moldovai nemzeti kisebbségek érdekében kifejtett tevékenysége, valamint a  magyar kulturális értékek 
megismertetése és a  kétoldalú kulturális és szakirányú együttműködés elmélyítése érdekében tett erőfeszítései 
elismeréseként
Elena Beleacova, a chişinăui Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezérigazgatója részére,

a magyar–moldovai kétoldalú gazdasági kapcsolatok eredményes fejlesztéséhez, valamint az  agrárszektort érintő 
szakmai kapcsolattartás erősítéséhez való hozzájárulása elismeréseként
Grajdian Vasile, a VITAFORT-COMBIFEED S.R.L. igazgatója részére a

 MAGYAR BRONZ ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 10.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03835-1/2014.

A köztársasági elnök 319/2014. (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 diaszpórában hosszú évtizedekig végzett magyarságmegtartó, hagyományőrző tevékenysége elismeréseként
Kosáry Barna Jenő, a Manitobai Magyar Kulturális Egyesület elnöke, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács tagja részére,

a horvátországi magyarság körében végzett több évtizedes áldozatos oktató-nevelő munkája, valamint 
fáradhatatlan kultúraszervező és hagyományőrző tevékenysége elismeréseként
Ognjenović Kettős Zsuzsanna, a horvátországi Laskói és Vörösmarti Általános Iskola zenetanára részére,
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több évtizedes, a  kanadai magyarság identitásának megőrzése érdekében végzett tevékenysége, példamutató 
oktató-nevelői és hagyományőrző munkája elismeréseként
Szőcs Klára, a torontói Magyar Ház elnöke részére,

több évtizedes alkotótevékenysége, valamint a  horvátországi tengermelléken élő szórványmagyarság 
összetartásában és identitásának erősítésében végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként
Viola Éva író, költő, műfordító, a  Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Tengermelléki-Fennsíki 
Egyesületének elnöke részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. augusztus 11.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. augusztus 12.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03836-1/2014.

A Kormány 1469/2014. (VIII. 21.) Korm. határozata
a Népművészet Mestere díj 2014. évi adományozásáról

Magyarország Kormánya 2014-ben

 1. Csiszár Aladár prímásnak,
 2. Fodor János táncos-énekesnek,
 3. Gaál János famennyezet-készítő restaurátornak,
 4. Holecz Ferencné Gyepes Ilona énekesnek,
 5. Horváth Elek prímásnak,
 6. Kanalas János kosárfonó népi iparművésznek,
 7. Porkoláb Ferenc szűrrátét készítő népi iparművésznek,
 8. Reszeginé Nagy Mária szalmafonó népi iparművésznek,
 9. Sebestyén István népdalénekes-mesemondónak,
10. Szabó Ferencné Balázs Róza táncos-énekesnek

a Népművészet Mestere díjat adományozza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1470/2014. (VIII. 21.) Korm. határozata
egyes állami tulajdonú ingóságok Iraki Köztársaság Demokratikus Kormányának történő térítésmentes 
átadásáról

A Kormány Magyarország NATO tagságából eredő segítségnyújtás érdekében,
 1.  az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.  § (2)  bekezdésének a)  pontja és az  állami vagyonnal való 

gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50.  § (1a)–(1b)  bekezdése alapján az  állam tulajdonában és 
a  Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében álló, 1.  melléklet szerinti vagyonelemek térítésmentes átadásáról 
dönt az Iraki Köztársaság Demokratikus Kormánya részére történő magyar hozzájárulásként;

Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  azonnal

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

Felelős:  honvédelmi miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1470/2014. (VIII. 21.) Korm. határozathoz

Jegyzék az Iraki Köztársaság Demokratikus Kormánya részére térítésmentes átadásra kerülő állami 
vagyonról

 1. 4 095 000 db 7,62x39 mm 43M normál, valamint fényjelzős töltény
 2. 1 698 000 db 7,62x54R mm 39M páncéltörő-gyújtó, fényjelzős, valamint belövő-gyújtó töltény
 3. 15 427 db 82 mm 37M világító aknalőszer
 4. 30 000 db 14,5 mm páncéltörő-gyújtó és páncéltörő-gyújtó-fényjelzős töltény
 5. 5000 db PG-7V kumulatív páncéltörő lőszer
 6. 31 db122 mm tarack lőszer (különféle) + 723 db lövedék
 7. 34 db 152 mm D-20 rádiózavaró lőszer CST
 8. 36 db 82 mm 37M av. repesz aknalőszer (gyújtó nélkül)
 9. 3780 db 82 mm 37M aknagránát inert (hajító töltet nélkül)
10. 138 db 82 mm 2K21 aut. av. repesz-kumulatív aknalőszer (gyújtó nélkül)
11. 57 db 82 mm 2K21 aut. av. aknalőszer + M-6 gyújtó
12. 190 db 81 mm repesz-kumulatív aknalőszer (gyújtó nélkül)
13. 4 db 125 mm hk. ágyú lőszer (gyújtó nélkül)
14. 2 db 125 mm hk. ágyú rep. romb. lőszer + V-429E gyújtó
15. 3 db 125 mm hk. ágyú rep. romb. lőszer + VSZ-5 gyújtó

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